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emrég egy érdekes statisztikáról olvastam, melyet az UNESCO tett közzé, 
s amely szerint a világ GDP-jének három százalékát a kulturális és alkotó 
ágazatok teszik ki. Ez azt jelenti, az elemzés szerint, hogy világviszonylat-
ban 29,5 millió ember dolgozik ebben a szektorban, többen, mint ahá-
nyan az autóiparban Európában, Japánban és az Egyesült Államokban 

együttvéve. A szektor bevétele egy év alatt hozzávetőleg 2250 milliárd dollár volt, azaz 
többet sepert be, mint például világviszonylatban a távközlés. Persze tegyük gyor-
san hozzá, hogy a fő bevételek a kulturális és kreatív ágazatoknak olyan területeiről 
jöttek, mint például: reklám, építészet, könyvkiadás, videojáték, zene, film, újságok és 
magazinok, előadások, televízió, vizuális művészetek. Ebben az UNESCO statisztikában 
Európa nem áll rosszul, hisz a világ kultúrából származó jövedelmének 32 százalékát 
és a munkahelyek számának 25 százalékát jó öreg kontinensünk adja. Igaz, tájékoz-
tat a tanulmány, hogy ez azért is lehetséges, mert a világ tíz leglátogatottabb mú-
zeumából hét a földrészünkön található. Az ilyenfajta összehasonlítások alkalmával 
Európa mellett nem maradhat el a mindig rivális Észak-Amerika sem, amelynek 
részesedése a világ kulturális jövedelméből, e tanulmány alapján, csak 28 százalék, 
míg a munkahelyek száma tekintetében pedig csupán 15 százalék. A felmérés arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a fejlett és fejlődő országok gazdaságának jelentős motorjai 
a kulturális és kreatív ágazatok, azt sugallva ezzel, hogy érdemes a kultúrára, mind 
a befektetői, mind pedig a fogyasztói oldalon, áldozni. 

Ha hitelt adunk ennek az UNESCO tanulmánynak, akkor a fejlődő országok szem-
pontjából térségünk is „labdába kell, hogy rúgjon”, már ami a kultúrának a gazdasági 
fejlődésbe való beleszólását illeti. Hisz Románia a „fejlődő” kategóriába tartózó ország, 
s így a hazai magyarság kultúrája is a többségi mellett része kell, hogy legyen a gaz-
dasági élet fellendítésének. Ez viszont már csak részben igaz a kisebbségi létben vagy 
esetleg áttételesen, amennyiben elfogadjuk, hogy a kultúra fejlesztése a „kiművelt fők” 
társadalmát teremti meg, s egy ilyen társadalomnak hosszú távon gazda(g)ság terem-
tő ereje van. Vagyis a kultúra a mi esetünkben főleg áttételesen válik gazdasági fel-
hajtó erővé. Hiszen a kisebbségi létben a kultúra főleg a közművelődési folyamatokon 
keresztül tud érvényt szerezni magának, s mint ismeretes, ezek a tevékenységek az 
egyes emberek vagy közösségek önkéntes hozzáállásával működnek. A közművelődést, 
mint fogalmat nehéz lenne meghatározni, bár több mint másfél évszázada működő és 
csiszolódó, jellegzetesen magyar kultúrateremtő folyamatok összessége, én ki merem 
jelenteni, hogy hungarikum. Legutóbb Gelencsér Katalin, ismert magyarországi műve-
lődéstörténész, andragógus tett kísérletet a közművelődés kifejezésünk meghatározá-
sára, vagy talán inkább leírására, egyben röviden összegezve annak társadalomban 
elfoglalt szerepét is a Nemzeti Művelődési Intézet Szín – közösségi művelődés című 
folyóiratának 2015. október 20/5 számában megjelent Köz, közművelődés, közönség, 
község című írásában: „A közművelődés a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önmű-
velő, megismerő, kultúra elsajátító és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együtt-
működésben, közösségekben valósul meg. A közművelődéshez való jog gyakorlása 
közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, feltételeinek biztosítása 
alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.” 

Amikor útjára bocsájtjuk a Művelődés folyóiratnak ezt a mellékletét 2015 erdélyi 
díjazottjai címmel, nemcsak azok előtt tisztelgünk, akik a kulturális életünk kiváló-
ságai, hanem a KÖZMŰVELŐDÉS intézménye előtt is. Hisz a díjazottak jórészt köz-
művelődési intézményeket éltetnek, vagy azok keretén belül fejtik ki tevékenységüket. 
A kisebbségi kultúránkban pedig ezek a közművelődési fórumok az ők önzetlen hoz-
záállásuk nélkül nem működhetnének, alkotó energiájuk nélkül nem maradhatnának 
fenn. Mert a legtöbb rangos szakmai kulturális intézményünk nem állami támoga-
tásból működik, hanem a civil társadalom keretei között, közművelődési intézmény-
ként. S ilyen körülmények között is számtalan kulturális civil szervezetünk vált hazai 
és egyetemes magyar viszonylatban a szakma elismert intézményévé. Hála azoknak 
a szakembereknek, akik közül most néhányat bemutathatunk, mint kulturális életünk 
kiválóságait, díjazottjait. Akik a közösségért kifejtett munkájuknak soha nem az árát, 
hanem mindig az értékét nézik.

Kulturális értékteremtők

N
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Az EMKE alapításának  
130. évfordulójára

Dávid Gyula

E gyetlen nap híján 130 évvel ezelőtt, 1885. 
április 12-én itt, Kolozsvárt, az Unió ut-
cai Redut (a mai Néprajzi Múzeum) 
nagytermében gyűlt össze az akkori 
Erdély 200 jeles közéleti szereplője, s 
mondta ki ünnepélyes külsőségek kö-
zött az akkor még Erdélyrészi Magyar 
Közművelődési Egyesület megalaku-
lását  „… oly kép tárult fel a nemzeti 
színben és címerekkel feldíszített vá-
rosi vigadóban – idézi Sándor József 
az egykorú tudósítást –, minőt az Unió 
kimondása óta nem láttak e falak”  
(EMKE- emlékkönyv, 1910  88 )

Az egész Kolozsvárt lázba hozó ün-
nepség külsőségeiben tökéletesen 
beleillett a millenniumi kor Magyar-
országának légkörébe  Az ünnepi kül-
sőségek mögött azonban a nemzet sor-
sa miatti aggodalom és felelősségérzet 
volt a fontos: a hivatalos Magyarország 
által magára hagyott vidék, a szór-
ványmagyarság megtartásának, meg-
erősítésének vágya. Ez mozgatta meg 
annak a kornak a magyar társadal-
mát, s sorakoztatott fel tízezreket az 
EMKE körül azért, hogy – amint az első 

Alapszabályban tömören megfogalma-
zást nyert – „működési körében a ha-
zafiságot fejlessze a nemzeti művelődés 
által”  (Uo )

130 év hosszú idő, még ha le is szá-
mítjuk belőle azt a 44 évet, ami a ro-
mániai kommunista rendszerben az 
egyesület 1947-es betiltása és a mai 
EMKE 1991-es újraalakulása között el-
telt  Hosszú és viszontagságos  Az erdé-
lyi magyarság 20  századi múltjának 
nagy történelmi kataklizmái szaka-
szolják  Felidéztük már húsz évvel ez-
előtt, 1995-ben, a 110. évforduló ünnepé-
lyes keretei között, s akit a részletek is 
érdekeltek, az már régen kézbe vehet-
te a Sándor József által 1910-ben csak 
az első 25 évről összeállított, közel 600 
oldalas, díszes kiállítású Emlékkönyvet, 
vagy újabban Gaal Györgynek az egész 
EMKE-történetet áttekintő, adatgaz-
dag tanulmányát az 1995-ös évfordu-
lóra kiadott EMKE-emlékfüzetben  S 
most, a 130  évforduló alkalmából, még 
sok-sok részlettel megismerkedhet a 
Györkös Mányi Albert Emlékházban 
tegnap nyílott EMKE-kiállítás anyaga 
segítségével  

A mi számunkra itt most legfeljebb 
ezek kivonatolására jutna idő. De talán 
nem lesz haszon nélkül való, ha ehe-
lyett az említett forrásokban fellelhető 
hatalmas tényanyagnak ez alkalom-
mal egy kicsit mögéje is gondolunk 

Volt egy EMKE 1885-től 1918-ig a Mo-
narchia részét képező történelmi Ma-
gyarországon, amelynek keretei kö-
zött az ország- és nemzetrész sorsát a 
pángermán és pánszláv nagyhatalmi 
törekvések szorításában, s a 19  század 
második felében már egyre erőteljeseb-
ben kibontakozó román nemzeti moz-
galmak erőterében felelősen végiggon-
doló elődeink arra vállalkoztak, hogy 
megerősítsék – elsősorban lelkiekben 
és szellemiekben - a szórványosodás-
nak már akkor kitett erdélyi magyar-
ságot  

Aztán volt egy második EMKE 1919 és 
1940 között, amelyik kisebbségi hely-Dávid Gyula az EMKE 2015. áprilisi, ünnepi közgyűlésén. Essig József felvétele
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zetben, saját állami hátterét elveszít-
ve, egy kiteljesedett, s nagy nemzeti 
álmokat melengető Romániában pró-
bálta szívós, de újra meg újra kudarc-
cal végződött jogi harcban megszerezni 
a törvényes jogot a tényleges működés-
re, miközben az alakuláskor kitűzött 
célokhoz szükséges anyagi javak nagy 
részétől megfosztották, s a kényszerű 
tétlenség állapotában széthullott körü-
lötte a tagság is 

Majd volt egy EMKE, 1940 és 1944 kö-
zött, újra Magyarországon, Észak-Er-
délyben, amely arra a rövid időre 
élvezhette ugyan a magyar állam 
anyagi támogatását, de már a második 
világháború körülményei között kellett 
volna megtalálnia a cselekvés módjait, 
eljuttatni, főképp a szórványmagyar-
ság körébe a magyar szót, a magyar 
kultúrát 

Aztán volt még egy néhány rövid év 
(1945 és 1947 között), amelyet az egyesü-
let a Magyar Népi Szövetség árnyéká-
ban és annak függelékeként tengett át, 
hogy aztán 1947 őszén, az összes civil-
szervezetekkel és egyesületekkel együtt 
eltűnjön, s még az emléke is kárhoza-
tossá minősíttessék.

És végül van a jelen, ez a nemsokára 
25 esztendő: a kommunista rendszer 
összeomlása utáni újraszületés 1991  
április 20-án, Brassóban, amikor közel 
100, már öntevékenyen megalakult ro-
mániai magyar közművelődési egyesü-
let, együttes és szervezet 200 küldötte 
döntött úgy, hogy a hazai magyar mű-
velődési munkát egybefogó képvisele-
ti szervként újraalakítja az EMKÉ-t, és 
megszavazta az új körülményekhez új-
raalkotott Alapszabályokat 

Ez a 130 év története – nem dió-, és 
nem is mogyoróhéjban, hanem még 
annál is kisebbre, egy atom burkán be-
lülre szorítva 

Az 1880-as évek elején az elvárások 
igen nagyok voltak  „Az erdélyi magyar 
társadalomnak – fogalmazta meg Fel-
méri Lajos az alakuló közgyűlés elő-
készítésére szétküldött felhívásban 
– valóságos hősies erőfeszítést kell a 
nemzetmentő munkában kifejtenie: a 
szószék a maga tettre buzdításával, az 
iskola a maga tanításával és nevelő ha-
tásával, a községek és a megyék értel-
misége erélyök legjavával ugyancsak 
lássanak munkához, hogy megment-
sék és megtartsák fajunknak birtokban, 
népben és nyelvben, ami megmenthető 
és megtartható ” (Idézi Sándor József: 
EMKE-emlékkönyv 84 ) Ezzel indult el az 
EMKE, mint a korra jellemző, a magyar 
társadalom felső rétegeit megszólító, 
és az ő áldozatkészségükre, hathatós 
anyagi támogatásukra építő szerve-

zet  Magyar elemi iskolákat, óvodákat, 
gyermekmenhelyeket, népkönyvtára-
kat létesíteni, olvasóköröket, dalárdá-
kat szervezni az erdélyi (már akkor) ki-
sebbségi és szórványvidéken, áldozatos 
munkát végző papoknak, tanítóknak 
nyújtani anyagi támogatást  Az akkori 
EMKE tagjai, pártolói között nem ke-
vesen voltak, akik iskolák, óvodák szá-
mára felhasználható ingatlanokat, az 
azokban létesített iskolák fenntartá-
sát biztosító jelentős vagyonokat ado-
mányoztak  S így jöhetett létre az a 162 
elemi népiskola, 77 óvoda és gyerme-
kotthon, az a több mint 200 települé-
sen működtetett EMKE-könyvtár, az a 
82 dalkör, amelyekről 1910-ben Sándor 
József tételesen és részletekbe menően 
beszámolt 

Az akkori erdélyi magyar társada-
lom tudta, mivel tartozik a köznek, s 
legjobbjai, az első EMKE több mint 2000 
alapító és örökös tagja jelét is adta en-
nek  A kiegyezés utáni korszak Magyar-
országáról, vezető osztályainak Tria-
nonhoz vezető történelmi vakságáról, 
sokat beszélünk – és jogosan  De amel-
lett idézhetjük – sőt, a mai vezető osztá-
lyokra gondolva idéznünk is kell – azt, 
hogy az EMKE nem volt – ahogyan a Bé-
csi Magyar Újságban Jászi Oszkár 1920-
ban egy cikkben minősítette – „a grófok 
s egyéb deklamáló naplopók bankette-
ző, hurrázó, a faji gyűlöletet szító, dús 
szinekúrákat nyújtó tápintézete” (Sán-
dor József után idézi Gaal György  13 ), 
hanem a szórványban magára hagyot-
tan elvesző testvérekért felelősséget ér-
zők és áldozatot vállalók, felelősségér-
zetüket tettekben kimutatók serege 

Aztán jöttek az első világháborút kö-
vető évtizedek, amikor az erdélyi ma-

gyarságból közel 200 000-en válasz-
tották a földönfutó sorsot, amikor épp 
a kisebbségi és szórványvidék magyar 
hivatalnokrétege fogyatkozott meg, 
vagy tűnt el végérvényesen azokról a 
tájakról  Amikor az EMKE-vagyon je-
lentős része a román földreform kisa-
játító rendelkezéseinek hatálya alá ke-
rült, amikor a korábbi évtizedekben 
létrehozott iskolák és óvodák egy je-
lentős részére tette rá kezét a román 
állam s változtatta át őket román is-
kolákká, amikor széthullt a könyv-
tár- és olvasókör-hálózat  Egy 1930-as 
számbavétel az 1918-at megelőző idők-
ben létezett 195 olvasó- és társaskörből 
mindössze 106-tól volt képes adatokat 
szerezni, a 355 könyvtárból 234-ről, az 
EMKE által létesített 1417 népkönyvtár-
ból 179-ről. (Sulyok-Fritz: Erdélyi ma-
gyar évkönyv, 1930 ) 

Hogy a kisebbségi és szórványma-
gyarság ezeket az évtizedeket kultúrá-
jában és műveltségében túlélte, az an-
nak volt köszönhető, hogy a történelmi 
magyar egyházak e körülmények kö-
zött is teljesítették hivatásukat: védel-
mezték nem csak a templomot, de a fo-
lyamatos támadásnak kitett felekezeti 
iskolát is, tovább tartva életben bennük 
a magyar szót, a magyar tudást  Névte-
len papok és tanítók álltak oda a meg-
maradt kórusok élére, szerveztek isko-
lai vagy egyházi ünnepélyeket, éltették 
vagy támasztották fel általuk újra a 
népköltészet, a népi művészet értékeit. 
Az EMKE tehetetlenségre kárhoztatott-
ságának évtizedeiben létre jött az Erdé-
lyi Fiatalok csoportja, a „népszolgálat” 
eszméjének és gyakorlatának éltetője, 
kialakult a Hitel-kör, amelyben az ak-
kor fiatal Venczel József 1939-ben, a ki-

130 éves az EMKE című tudományos ülésszak a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Ács Zsolt felvétele
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rályi diktatúra idején dolgozta ki mesz-
sze tekintő művelődéspolitikai tervét, 
különös fontosságot tulajdonítva az ak-
kor immár végre államilag jóváhagyott 
Alapszabállyal rendelkező EMKÉ-nek. 
(Venczel József: Művelődéspolitikai terv. 
Hitel, 1939/1  Újraközölve: Venczel Jó-
zsef: Erdélyi föld – erdélyi társadalom. 
Válogatott írások, Bp  1988  215-224 )

Hiába akadályozta a hatalom a két 
világháború között minden eszközzel 
az EMKE tényleges működését, hiába 
próbálta álságos „észrevételekkel” még 
formailag is ellehetetleníteni az egye-
sületet, az erdélyi magyar művelődés 
és műveltség, népi gyökerekből táplál-
kozva, sőt a népművészet új éltető for-
rásait felfakasztva, tovább élt és éltető 
ereje tudott lenni a megmaradni akaró 
kisebbségi közösségnek 

És ugyanez történt a kommunista 
hatalom évtizedeiben is, amikor a köz-
művelődést is a „kommunista neve-
lés” kísérleti terepévé próbálták tenni, 
amikor kultúrotthonok sokasága épült 
ugyan, és bennük könyvtárak, művész-
együttesek százai működtek, de a hata-
lom által számukra kiszabott cél „az új 
ember” kinevelése volt, vagy később, a 
Megéneklünk Románia keretei között ki-
zárólag a rendszer és vezérei dicsőítése. 
Azoknak az intézményeknek a működ-
tetői között bizony voltak – és nem ke-
vesen –, akik „megadták a császárnak, 
ami a császáré”, és közben elfelejtkez-
tek a bibliai intés második feléről. De 
voltak – és még többen –, akik a kény-
szerű keretekben a valós népi és nem-
zeti értékeket tudták tovább éltetni  S 

ezek az értékek – és az őket éltető kis-
közösségek - nőttek ki gomba módra a 
földből 1989 decembere után, létrehozva 
azt az EMKÉ-t, amely ma felidézi az el-
múlt 130 évet 

Az „új” EMKE folytatója is volt az 
örökségnek, de más is volt ugyanak-
kor – hozzáigazította arculatát a több 
mint egy évszázad alatt megváltozott 
világhoz. Önmaguk erejéből született 
közösségi szerveződések álltak készen 
1991-ben arra, hogy az akkori RMDSZ 
vezetőségének egyetlen bátorító szavára 
a tett mezejére lépjenek  

Sajátos – egyik korábbi EMKÉ-hez 
sem hasonlító – képződmény született 
1991-ben: önálló és öntevékeny (s épp 
ez által az öntevékenység által belül-
ről erős) magyar művelődési közössé-
gek „csúcsszervezete”, amely azonban 
úgy kívánta integrálni az őt létrehozó 
közösségeket, hogy minél több segít-
séget nyújtson önálló kiteljesedésük-
höz. Nem deklarálta magát „legfelsőbb 
döntéshozó szerv”-nek, hanem abban 
igyekezett segíteni, hogy ki-ki minél 
hatékonyabban végezhesse a maga-fel-
vállalta munkát  Ezen fáradoztak terü-
leti alelnökei, ezzel a céllal jöttek létra 
szakmai tömörülései: a Romániai Ma-
gyar Kórusszövetség, a Táncszövetség, 
a műkedvelő együtteseket tömörítő 
Jádzó, a Könyvtáros-szövetség és a 
többiek, amelyeknek akkor még szük-
ségük volt egy jogilag is elismert „er-
nyőszervezetre”.

Aztán az idők múlásával, aki fon-
tosnak tartotta, megszerezte az önálló 
működéshez szükséges jogi formákat: 

a kiskacsák előtipegtek az „ernyő” alól, 
megtollasodtak, s tették-teszik a ma-
guk dolgát  

Közben az RMDSZ is kiépítette a 
maga kulturális irányító szerveit: a 
(más reszortokkal társított) művelődési 
főosztályt, majd újabban a Kisebbségi 
Autonómia Tanácsot   Az EMKE azon-
ban ettől nem vált fölöslegessé: megta-
lálta a módját annak, hogy továbbra is 
egész közösségünk léptékében hordozza 
vállán a magyar közművelődés ügyét.

Hogy miképpen, arra most csak két 
dolgot emelnék ki:

Az egyik az EMKE – és nemrég elvesz-
tett második elnökünk, Kötő József – 
kezdeményezésére létrejött Magyar 
Ház-program  Ez volt a hazai magyar 
közösségek összefogásának egy olyan 
új formája, amelynek eredményeként 
ma Máramarosszigettől Szilágysom-
lyón át Bukarestig és a csángóföldi 
Pusztináig közösségi létesítmények 
láncolata fogja át az országot, ahol az 
óvodás gyermekektől a nyugdíjasokig, 
a legkülönbözőbb rendezvényekre, fog-
lalatosságokra gyűlhet egybe a magyar 
szóra, magyar kultúrára szomjas fel-
nőtt és gyermek. E Magyar Házak mű-
ködtetői a munkájukat hivatásnak te-
kintő nők és férfiak, akik a 21. századi 
adottságokra szabott munkájukkal töl-
tik be a megmaradás parancsát.  Ők az 
éltetői ezeknek a kereteknek, ők a biz-
tosítékai közösségeink megmaradásá-
nak  

A másik a hazai magyar közműve-
lődési munka és művészi teljesítmény 
közösségi megbecsülésének módja  
A magunk között egy kis lokálpatrió-
ta túlzással „Erdélyi Oscar”-nak is be-
cézett EMKE-díjak, amelyeket 1992 óta 
– immár 24. éve – az előző évi munkát 
számba vevő közgyűléseink ünnepi 
pillanatában adunk át  Kiváló erdélyi 
személyiségek nevét viselik ezek a dí-
jak, mintegy jelzéseként annak a mér-
cének, amely a díjazottak munkáját is 
minősíti. A Venczel Árpád-alkotta szo-
bor, illetve plakett birtokosainak száma 
mára meghaladta a 300-at is – egész 
hadsereg, egy mai értelemben vett 
„népszolgálat” képviselőiből.  

Ma mindennél inkább átérezzük azt, 
hogy megmaradásunk záloga kisközös-
ségeink megtartása  Nem a világrenge-
tő „projektek”, tíz meg húsz éves „távlati 
tervek”, hanem a lankadatlanul vég-
zett, nem egyszer észrevétlenül maradó 
mindennapi aprómunka 

Ez a mi munkánk, és nem is kevés 
Köszönjük azoknak, akik előttünk 

jártak, azoknak, akik az utóbbi negyed-
században velünk voltak és vannak 

Murádin Jenő előadása a 130 éves az EMKE című konferencián. Ács Zsolt felvétele
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Szebeni Zsuzsa méltatása

Dávid Gyula

S zebeni Zsuzsa nevét most már ez az EMKE- 
díj is összeköti a köztudatban a Bánffy Mik-
lóséval, s nem is alaptalanul  Hiszen amióta 
2010-ben a budapesti Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet rendezésében meg-
nyitották első Bánffy-kiállítását, s amióta a 
sokoldalú és oly sok téren maradandót alko-
tó író–művész–politikus pályáját szemléltető 
kiállítások sora bejárta nem csak Magyar-
ország és Erdély városait, hanem érdeklődő 
közönséget vonzott Hágától és Rabattól Buka-
restig és Kisinyovig is, az ő neve, mint e ki-
állítások „kurátoráé” összefonódott a Bánffy 
Miklóséval 

Mi azonban tartozunk az igazságnak az-
zal, hogy ezt a köztudatban joggal élő képet 
több vonatkozásban is teljesebbé tegyük, 
pontosítsuk: 

Mindenekelőtt azzal, hogy – amint az az 
EMKE-díj oklevelén is olvasható – hozzá-
kapcsoljuk Szebeni Zsuzsa nevét az Ignácz 
Rózsáéhoz, a Kiss Manyiéhoz, a Bornemisz-
sza Karoláéhoz is, hiszen Bánffy-kiállítása-
it megelőzően, és azokkal párhuzamosan 
az ő életpályájukkal kapcsolatos kiállításo-
kat is rendezett, s azok, ha nem is jutottak 
el olyan sok és olyan nevezetes helyre, a mi 
számunkra sokat jelentő művészeti és köz-
művelődési események voltak.

A másik kiigazítás az említett kiállítások 
kapcsán a „kurátor” minősítésre vonatko-
zik, és legalábbis e minősítés tartalmának 
kitágítását igényli 

Szebeni Zsuzsa ugyanis nem csak „kurá-
tora” volt ezeknek a kiállításoknak, hanem 
sokkal több: ezek mögött a „feladatok” mö-
gött – és azokon túl is - az ő esetében sok-
éves színháztörténeti tudományos kutató-
munka állt  Búvárkodás levéltárakban és 
írói–művészi hagyatékokban, tanulmányok, 
könyvek, szakközlemények a jelenkori ma-
gyar színháztörténet témakörében, könyv 
a gyergyószentmiklósi Figura Stúdióról, a 
kolozsvári bábszínház legendás alapítójá-
ról, Kovács Ildikóról, Bánffy Mikós esetében 
a színházzal kapcsolatos sokrétű munkás-
sága előzményeinek feltárása, több tanul-
mányban visszavezetve a gyermekkor akár 
ösztönösnek is vehető művészi megnyilvá-
nulásaiig, s azok kibontása a Magyar Opera-
ház intendánsi feladatkörében 

A harmadik kiegészítésünk – mármint a 
„kurátor”-ra vonatkozóan – a Bánffy-élet-
mű bemutatásának folyamatos gazdagítá-

sa, hozzáigazítása az új és új helyszínekhez, 
helyzetekhez  Akinek alkalma volt követni 
a Bánffy-kiállítások sorát, az felfigyelhe-
tett arra, hogy még „ugyanaz” a kiállítás is 
mennyire más volt az OSZMI körtermében 
vagy a budapesti Operaház Vörös termé-
ben, mint a kolozsvári Reményik-Galériá-
ban, a Csíkszeredai Múzeumban, a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, 
a Rabatban, a Marokkói Nemzeti Könyvtár 
üvegtermében, vagy tartalmában is ki-
bővülve, az addig múzeumi raktárakban 
meghúzódó bonchidai szoborgalériai darab-
jaival, a kolozsvári Erdélyi Történelmi Mú-
zeumban, legutóbb Budapesten a Nemze-
ti Színház szomszédságában lévő Zikkurat 
spirál vonalú lejtős közlekedőjén megköze-
líthető termeiben.

De a „kurátor”-sághoz, úgy ahogy azt Sze-
beni Zsuzsa értelmezi, hozzátartozik az az ap-
rómunka, ameddig az anyag eljut a közönség 
elé tárható látványig  „A tárlat csapatmunka” 
– mondta egyik nyilatkozatában, s az ő kiál-
lításainál ez kétszeresen is igaz  Ez alkalom-
mal azonban a csapatból a „kurátor” mellett 
legalábbis a „képszerkesztő”-ként feltüntetett 
Szebeni Szabó Róbert nevét ki kell emelnünk 
és odagondolnunk a most átadott diplomára, 
hiszen neki köszönhetjük a kiállításon él-
ményt nyújtó látvánnyá vált anyagot 

És végül még egy kiegészítés, ami már 
az általa eddig szervezett kiállítások kisu-
gárzását jelzi: a 2008-as Ignácz Rózsa-kiál-
lítás után ugyanis az írónőnek emlékszobá-
ja nyílt Kovásznán, a Kiss Manyi-kiállítás 
után Zágonban, aztán Bánffy Miklós nevét 
vette fel a több kiállítást is támogató Magyar 
Külügyminisztérium szakkönyvtára. És az 
is a Szebeni Zsuzsa által létrehozott kiállí-
tások továbbgyűrűzése, hogy nemrég avat-
ták fel a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumban azt a Csaba királyfi-vitráliu-
mot, amelyet még Bánffy Miklós tervezett, s 
amelynek rajzát először egy molinón ismer-
hettük meg a 2010-es Bánffy-kiállításon 

Szeretnők remélni, hogy ezeknek a Bánffy- 
kiállításoknak valamelyike révén a Nagyúr 
egyszer hazatér a romjaiból szemünk láttára 
megéledő Bonchidai Kastélyba. A Miklós-kas-
tély és a Bánffy Miklós könyvtárszobáját is 
magába foglaló keleti bástya már restaurálva 
van – reméljük, nem sokáig kell várnia 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozsváron, 
az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Bánffy Miklós Díj

Szebeni Zsuzsa
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Zepeczaner Jenő méltatása

Miklós Zoltán

Zepeczaner Jenő szakmai te-
vékenysége folyamatosnak és 
kiegyensúlyozottnak nevezhe-
tő, egy olyan életpályát vetít-
ve elénk, amelyben a hivatása 

melletti elkötelezettség a családi prio-
ritásokat követően kiemelt szerephez 
jutott 

Élete Marosvásárhelyről indult 1946. 
december 11-én, középiskolai tanulmá-
nyait pedig Szovátán végezte el  Már 
fia tal korában a történelemi tények mi-
nél behatóbb megismerésére összpon-
tosított, éppen ezért történelemtanári 
képesítést szerzett a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen  Kezdet-
ben pedagógusként törekedett ismereti 
átadására, de néhány év tanári pálya-
futását egy hosszú, nyugdíjazásáig tar-
tó, a székelyudvarhelyi múzeum törté-
netével összefonódó szakmai munka 
követte. A jelenleg Haáz Rezső múze-
umalapító nevét viselő székelyudvar-
helyi közgyűjtemény szakaszos mo-
dernizációs korszakairól beszélhetünk 
1975-től, attól az időponttól, hogy Zepe-
czaner Jenőt múzeumvezetői tisztség-
gel bízták meg  

A székelyföldi múzeumok életében 
egy hős korszak volt a 20. század má-
sodik fele, amikor ugyanis a szocialista 
közszemlélet és a muzeológus poziti-
vista szemléletének egészséges össze-

egyeztetésére kellett törekedni  Ekkor 
fektették le az udvarhelyi múzeum 
alapjait is. Zepezcaner Jenőnek prio-
ritásai között ott szerepelt az állandó 
múzeumi székhely biztosítása, a mű-
tárgyak gondos elhelyezése és legalább 
a kötelező minimum kiharcolása a ki-
szolgáló személyzet terén is  A városi 
múzeum 1978-ban az Állandó Képtár 
épületével bővült, ahol a Korunk hagya-
téka is elhelyezést nyert  Ugyanebben 
az időszakban további külső egységek 
nyíltak meg: létrejött a Tompa László és 
a Tomcsa Sándor emlékszoba  Ezáltal 
állított emléket a város irodalmi nagy-
jai számára 

Összességében 38 évig dolgozott a 
Haáz Rezső Múzeumban, kutatásai a 
legtöbb alkalommal a múzeumi szük-
ségleteket elégítették ki, a kiállítások 
hátteréül szolgáltak  Amikor pedig te-
hette, a számára kedves témák alapos 
elmélyítését, publikálását végezte 

Orbán Balázs élete és munkássága 
mindvégig foglalkoztatta  A rendelke-
zésre álló történelmi források kiakná-
zása révén e témában több cikket kö-
zölt, sikeresen tisztázva a legnagyobb 
székely személye körül forgó néhány 
tévhitet  Kutatásainak tárgyiasult ered-
ménye Lengyelfalván, az Orbán-kúriá-
ban berendezett állandó Orbán Balázs 
emlékszoba is 

A székelyföldi fürdők története egy 
kevéssé ismert téma volt, amely kiter-
jesztéséhez hozzájárult Zepeczaner Jenő. 
Kezdetben Szováta történetét kutatta, 
majd további fürdőhelyek kerültek vizs-
gálata fókuszába: Korond, Homoródfür-
dő, Szejkefürdő és mások. Ezen a téren 
elért kimagasló eredményként nyugtáz-
ható a Szejkefüdőn megépült, és jelenleg 
a Haáz Rezső Múzeum külső egysége-
ként működő Borvízmúzeum.

Nagy odaadással kutatta a székely-
udvarhelyi, majd a székelyföldi céhek 
tárgyi emlékeit, a behívótáblákat, pe-
cséteket és céhcímereket  Muzeológusi 
szempontból hálás témának bizonyult, 
hiszen többszöri kiállítások szervezé-
sére is lehetőséget nyújtott. 2009-től a 
Székely címer-, pecsét- és zászlótörté-
neti munkacsoport aktív tagja  Kitar-
tó ösztönzése révén 2011-ben sikerült 

„kiszabadítani” 133 év után a kolozsvá-
ri székhelyű Erdélyi Történeti Nemze-
ti Múzeum raktárából a székely nem-
zet pecsétjét, s ezt bemutatni minden 
egyes székelyföldi múzeumban 

Zepeczaner Jenő nevéhez számos 
kiállítás szervezése, gazdag szerkesz-
tői tevékenység, tudományos és isme-
retterjesztő előadások sora kötődik. 
Tanulmányait folyóiratokban, mint a 
Korunk, a Művelődés és a Székelyföld, 
tudományos évkönyvekben, továbbá 
tanulmánykötetek hasábjain olvashat-
juk  Önálló kötetei, forrásközlései és ta-
nulmányai a történelemkutatás terén 
elért eredményeit szemléltetik  

A megszerzett szakmai és közössé-
gi elismerések sorából megemlítem az 
Erdélyi Múzeum Egyesület Honismereti 
Pályázatán elért III  díjat, amelyet 1995-
ben Herman Gusztáv Mihály történész 
kollégájával közösen írt munkájukért 
kaptak meg  2010-ben a Székelyudvar-
helyért Alapítvány éves díjátadó ren-
dezvénye alkalmából múzeumigaz-
gatói munkássága elismerése jeléül 
részesült kitüntetésben  2012-ben a Ma-
gyar Tudomány Napja tiszteletére szer-
vezett ünnepség keretében a helyisme-
reti források kutatása és muzeológusi 
munkássága terén elért eredményeiért 
Udvarhelyszéki Tudományért díjban 
részesítették 

Ha csak egyszerű egybecsengésként 
is minősítjük, de fontos hangsúlyozni, 
mennyire időszerű a most átadásra ke-
rülő Bányai János-díj. Zepeczaner Jenő 
volt az a személy, aki hivatásának te-
kintette Székelyföld legnagyobb geoló-
gusának, Bányai János hagyatékának 
elhelyezését és megőrzését a széke-
lyudvarhelyi közgyűjteményben. 1990-
ben pedig az ő főszerkesztősége révén 
a Haáz Rezső Múzeum újraélesztette a 
Bányai János által 1931-ben Székelység 
címmel létesített folyóiratot. Kettőjük 
munkájának térbeli és időbeli távolsá-
ga ellenére a folytonosság továbbra is 
biztosított, hiszen a Zepeczaner Jenő ál-
tal létrehozott szejkefürdői Borvízmú-
zeumban Bányai János hagyatékából 
állandó kiállítás tekinthető meg.

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Bányai János Díj

Zepeczaner Jenő
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Könczei Csongor méltatása

Pozsony Ferenc

A z EMKE vezetősége ebben az 
évben dr  Könczei Csongor-
nak ítélte a Kacsó András- 
díjat. Megtisztelő, hogy a 
díjazott szakmai, tudomá-

nyos, kulturális és közéleti munkássá-
gát én méltathatom   

A kitüntetett 1974  július 5-én szü-
letett kincses városunkban  Rá iga-
zán érvényes, hogy a népi kultúrával, 
a népzenével és a néptánccal való is-
merkedése már jóval születése előtt 
elkezdődött. Édesapja, Könczei Ádám 
és édesanyja, Tolna Éva meghatározó 
szerepet játszottak az erdélyi folklór 
összegyűjtésében, rendszerezésében és 
továbbadásában, valamint a kolozsvá-
ri táncházmozgalom, diákegyüttesek 
megalapításában és működtetésében. 
Tehát olyan értelmiségi családban nőtt 
fel, amelyben a szülők szinte észrevét-
lenül, de tudatosan arra törekedtek, 
hogy ne csak tanítványaik, hanem sa-
ját gyermekeik felé is közvetítsék az et-
nikailag, felekezetileg sokszínű Erdély 
népi kultúrájának legnemesebb, eszté-
tikai és közösségi értékeit  

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Nyelv- és Kultúra Tanszékén 
1997-ben szerzett magyar-néprajz sza-
kos oklevelet, majd ugyanott 1998-ban 
fejezte be mesteri tanulmányait  A kö-
vetkező évben (1999) az Európai Tanul-
mányok Karán már kulturális antro-

pológiából szerzett mesteri oklevelet  
Kolozsvári tanulmányai után beiratko-
zott Budapesten az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem néprajztudományi dok-
tori iskolájába, ahol 2008-ban sikerrel 
védte meg A kalotaszegi cigányzenészek 
társadalmi és kulturális hálózatáról írt 
doktori disszertációját  

Az erdélyi táncházmozgalomról 
édesapjával együtt írt tanulmánykö-
tete 2004-ben a Kriza János Néprajzi 
Társaságnál jelent meg  PhD dolgozatát 
szintén a Kriza Társaság adta ki 2011-
ben. Annak átdolgozott, angol nyelvű 
változatát a kolozsvári Kisebbségkuta-
tó Intézet jelentette meg 2012-ben   Több 
mint 20 rangos hazai és nemzetközi tu-
dományos rendezvényen tartott előa-
dást  Közel tíz konferenciakötetet szer-
kesztett az erdélyi táncművészettel, 
táncházmozgalommal kapcsolatban, 
valamint a népi kultúra és az identitás 
viszonyáról  40 dolgozata jelent meg kü-
lönböző rangos tanulmánykötetekben, 
szakmai folyóiratokban, amelyekben 
az erdélyi, kalotaszgei cigányzenész-
di nasz tiák státuszáról, nemzedékeiről, 
azoknak stílusváltásáról, az etnikai és 
a regionális identitás működéséről, a 
magyar táncházmozgalom dillemáiról 
értekezik  Kiemeljük, hogy nyomtatás-
ban megjelent könyveit, tanulmányait 
megbecsült, rangos szerzők méltatták, 
idézték és ismertették  

Könczei Csongor 1998 és 2001 között 
néptáncot oktatott a kolozsvári Brassai 
Sámuel Líceumban, majd 2002 és 2003 
között a János Zsigmond Unitárius Kol-
légiumban  2002-ben és 2004-ben a Hel-
tai Gáspár Könyvtári Alapítvány által 
kezdeményezett és szervezett néptán-
coktatói képzés elméleti és gyakorla-
ti oktatója  2003–2004-ben óraadó ta-
nár a BBTE Magyar Néprajz és Kultúra 
Tanszékén, ahol elsősorban A magyar 
tánchagyomány az ezredfordulón című 
szemináriumot vezette  2004 és 2007 
között a Tranzit Alapítvány program-
felelőse volt, 2005-től kezdődően pedig 
a Romániai Magyar Néptánc Egyesü-
let néptáncoktató képzéseinek tanára  
2009–2010-ben a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Színházművészeti Ka-
rán, a mozgásművészeti szakirányban 

etnokoreológiát oktatott. 2007-től egé-
szen napjainkig a Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet tudományos kutatója 

Miközben Könczei Csongor megfelelő 
távolságból, sokszor kritikával és önk-
ritikával elemzi, értelmezi a magyar 
néptáncmozgalmat, már 1979-től, te-
hát 5 éves korától kezdődően néptáncol, 
1988-tól muzsikál, 1990-től a Bogáncs, 
majd 1993-tól a Zurboló Néptáncegyüt-
test vezeti. 1993-től a kolozsvári Üsztürü 
zenekar alapító tagja  Koreográfusként 
a Háromszék, Hargita és a Maros hiva-
tásos néptáncegyüttes számos sikeres 
előadását rendezte. Zenészként és ko-
reográfusként cselekvően résztvett a 
kalotaszentkirályi, válaszúti, hadadi, 
magyarlapádi, várfalvi néptánctábo-
rokban. Oroszlánrészt vállalt 1992-től 
kezdődően a kolozsvári ifjúsági nép-
tánctalálkozók megszervezésében  Ko-
reográfusként, rendezőként elsősorban 
a belső-erdélyi magyar, román és ci-
gány közösségek táncos hagyománya-
it dolgozta fel, vitte színpadra sikeres 
táncjátékok, tematikus műsorok for-
májában. A Maros Művészegyüttes és 
a Háromszék Táncegyüttes, valamint 
a kolozsvári Magyar Opera számára 
báty já val, Könczei Árpáddal együtt több  
sikeres koreográfiát komponált. 

Összefoglalóan kiemelhetjük, hogy 
Könczei Csongor közel négy évtizede 
van jelen a hazai színpadokon, tánchá-
zakban, táborokban táncosként, ze-
nészként, oktatóként, rendezőként, 
szervezőként, valamint a kalotaszegi 
és belső-erdélyi falvakban terepkuta-
tóként, nemzetközi tudományos kon-
ferenciákon előadóként, intézeti tanul-
mánykötetek szerkesztőjeként, rangos 
nemzetközi tudományos rendezvények 
szervezőjeként, kisebbségi kérdések 
szakavatott tudósaként  

Könczei Csongornak, a kiváló nép-
rajzkutatónak, a megszállott rendező-
nek, szervezőnek, táncosnak, muzsikus-
nak, két gyermek édesapjának őszintén 
gratulálunk eddigi eredményeihez, jó 
egészséget, hosszú életet, kiváló szak-
mai eredményeket kívánunk a Kacsó 
András-díj átadási ünnepségén 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Kacsó András Díj

Könczei Csongor
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László Csaba méltatása

Keresztes Attila

Cs abika. Színészről olyan könnyű nyilvá-
nos elismerést mondani, mert lételeme 
a nyilvánosság  Ebben él nap mint nap, 
mivel ez a létformája  Sokkal nehezebb 
az alakítások mögötti emberről mon-
dani bármit is, mert ez az a féltve őrzött 
csoda, aminek ki kell tartani egy életen 
át, hogy újabb meg újabb átalakulás-
ban mutatkozhasson meg  Azt hiszem, 
hogy egy elismerés, díj mégiscsak az 
embernek szól, nem a színésznek  Az 
embernek, aki történetesen színész – 
esetünkben nem is akármilyen  Lász-
ló Csaba harmadik éve munkatársam, 
barátom, mondhatom színészem  En-
nél lényegesen több ideje van a pályán, 
immár tizenötödik évadját tölti a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tom-
pa Miklós Társulatánál  Nem sorolom, 
hogy mi mindent játszott, mivel igen 
hosszú a lajstrom – inkább az a fontos, 
hogy hogyan? A színészképzésben azt 
tanuljuk, hogy a mindenkori színpadi 
hitelesség legközelebbi állapota a gyer-
meki, feltétel nélküli hit  A bennünk 
élő gyermek tisztasága, fogékonysága, 
érzékenysége  László Csaba talán leg-
meghatározóbb kivolta, ez a gyermek  
Ő Csabika. Ezen a néven él köztünk. Ez 
a név nem lekicsinylés, nem holmi in-
fantilitásra utaló jel, hanem emberi és 
színészi létállapotának legpontosabb 
tükre  Olyan név, aminek kiérdemlése 
és megőrzése viselőjének legnagyobb 
titkai és varázslatai közé tartozik  Csa-
bika olyan érzékenységgel közelíti meg 
a különböző fiktív karaktereket, hogy 
szívet ad nekik  A színész mögötti em-
ber megtalálja a szerep mögötti embert, 
aki egyre csak lélegzik, izzad, szenved 
vagy esetleg boldog  De minden esetben 
él és igaz  Akkor is ember, ha történe-
tesen épp egy nyúl  Csabika arcot ad 
az eljátszott figuráknak: a sajátját és a 
szereplőét. Még elmondva is bonyolult 
ez – pedig milyen egyszerűnek tűnik, 
amikor ő csinálja. Zavarba ejtő őszin-
teséggel viszonyul a környezetéhez, és 
ez által teremt valami érthetetlen szak-
maisággal telített közeget  Ez a gyer-
mek próbálja megfogalmazni, megér-
teni az őt körülvevő világot. A színház 
nyelvén  Tizenöt éve van a pályán  Ez 
annyi idő, míg egy gyerek az első osz-

tálytól eljut az egyetemi diplomáig, és 
közben felnő. Csabika tehát kétszer is 
felnőtt – és közben megőrizte magában 
a gyermeket, annak őszinteségét, kí-
váncsiságát, nyitottságát, keresgélését  
Kívánom neki, hogy tudjon ilyen ma-
radni mindvégig  Még sok tizenöt évig  
Fiatal színészként  Mondogatjuk, hogy 
a díjak nem kellenek, mert nem azért 
csináljuk  Ez így is van  Egészen addig, 
míg nem kapunk díjat  Egy díj, annak a 
megünneplése, amit addig csináltunk  
Gratulálok László Csabikának ezért az 
ünnepéért! 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Kovács György Díj

László Csaba Corpusz
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Vincze Zoltán méltatása

Gergely Balázs

T isztelt hölgyeim és uraim! Meggyőző-
désem, hogy ha 2001 előtt mérték volna 
a diákság körében a kolozsvári Báthory 
István Elméleti Líceum – korábban 3-as 
Matematika-Fizika Líceum – tanára-
inak népszerűségét, bő másfél évtize-
den keresztül Vincze Zoltán történe-
lemtanár – mindannyiunk Zoli bácsija 
– évről-évre ott állt volna a képzeletbeli 
dobogón  Anélkül emelkedett ki az is-
kola igencsak erős tanári karából, hogy 
bármiféle versengő szellem, vagy a di-
ákok „kegyeinek” keresése hajtotta vol-
na. Épp ellenkezőleg: visszafogottsága, 
szerénysége őszinte elkötelezettséggel 
és lelkesedéssel párosult, így vált Ő so-
kunk szemében a tanári szoba Neme-
csek Ernőjévé, akit lehetetlen volt nem 
szeretni  Mindemellett úgy ismerte és 
olyan hitelességgel tanította a törté-
nelmet, mintha azt nem is könyvekből 
tanulta volna, hanem évezredek időu-
tazójaként megélte volna minden jelen-
tősebb mozzanatát. Nem véletlen tehát, 
hogy a diákok rajongtak érte, és annak 
ellenére, hogy az iskola elsősorban reál 
beállítottságú volt, neki köszönhetően 
sokan döntöttek úgy, hogy egyetemi ta-
nulmányaikat történelem, illetve régé-
szetet szakon folytatják 

Vincze Zoltán egész tanári pályája 
alatt – állomásozzon Széken, Torockón 
vagy éppenséggel Székelykocsárdon – 
hasonlóképpen viszonyult a hivatásá-
hoz, ebből következőleg Őhozzá is ha-
sonlóképpen viszonyultak tanártársai 
és diákjai: mindenhol tisztelet és szere-
tet övezte  

2001-ben következett be az a pilla-
nat, amelyet minden igazi pedagógus 
nehezen fogad el, hiszen a nyugdíjazást 
úgy éli meg, mint hivatásszerűen vég-
zett munkájának kényszerű lezárását. 
Sokan belebetegednek ebbe  Nem így 
Vincze Zoltán  Nyugalmazott tanárként 
végre teljes mértékben azzá válhatott, 
amiben addig – paradox módon – a hőn 
szeretett tanári pálya korlátozta: ku-
tató történésszé  Fiatalos lelkesedéssel 
vetette magát a munkába, éjt nappallá 
téve levéltárazott, könyvtárazott, uta-
zott, jegyzetelt, s immár több mint tíz 
év távlatából jól látható, hogy a precíz 
szakszerűséggel végzett munkája nem-

csak, hogy nem volt hiábavaló, hanem 
tudományos jelentősége alapján felbe-
csülhetetlen értéket képvisel  A hely-
történeti és népszerűsítő tanulmányok 
és kötetek mellett az egyetemes és ma-
gyar tudománytörténetben egyaránt 
kiemelkedő fontosságú az a kutató-
munka, amelynek eredményeként im-
már örökre Vincze Zoltán nevéhez kö-
tődik az erdélyi és kolozsvári régészeti 
iskola születésének, első évtizedeinek 
dokumentálása és feldolgozása Pósta 
Béla iskolaalapító professzor és tanít-
ványai hagyatéka alapján 

Mindenkori tanítványaként – sokunk 
nevében – a legnagyobb szeretettel mon-
dom:

Tisztelt tanár úr, kedves Zoli bácsi! 
Isten éltesse, és köszönjük!

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Kőváry László Díj

A levélVincze Zoltán



12 • www.muvelodes.net

Zsigmond Emese méltatása

Balázs Imre József

A mikor a diákjaimat arról kérdezem 
a Bölcsészkaron, tudják-e, melyik a 
legnagyobb példányszámú románi-
ai magyar kulturális folyóirat, álta-
lában nincs tippjük, de mikor meg 
is válaszolom nekik a kérdést, hogy 
a Napsugárról van szó, akkor a mo-
solyokból látszik: rögtön értik, hogy 
miért éppen a Napsugár lehet az  
Olyan kapocs a Napsugár, amelyik 
összeköti a nemzedéktársakat – és 
ugyanakkor nemzedékeken is átível 
a hozzá kapcsolódó élmény: megélt, 
reális közösséggé formálódik a Nap-
sugár-olvasók tábora a mindenko-
ri jelen pillanataiban, de az időben 
visszafelé nézve is 

Most, amikor Zsigmond Emesé-
nek, a Napsugár főszerkesztőjének 
Kun Kocsárd-díjat adományoz az 
EMKE, ezt a közösségteremtő ener-
giát ismeri el  Huszonöt év telt el a 
rendszerváltás óta, ez idő alatt új 
alapokra kellett helyezni a gyermek-
lapok működését, és újraalapozni 
azt is, ahogyan a gyermekkultúrá-
ról gondolkodunk  Zsigmond Emese 
úgy találta meg a Napsugár és test-
vérlapja, a Szivárvány új helyét a kul-
túra egészében, hogy nem mondott 
le az évtizedek alatt megalapozott 
irodalmi színvonalról, de új kontex-
tusba helyezte a gyermekirodalmat  
Események, táborok, gyermekfoglal-
kozások szervezése kapott egyre na-
gyobb hangsúlyt az utóbbi két és fél 
évtizedben szórványban és a Székely-
földön egyaránt, és így a Napsugár 
Alapítvány szerepe egyre fontosab-
bá vált, a lapkiadási tevékenységen 
messze túlmutatva 

A Napsugár és a Szivárvány példája 
azt mutatja meg, hogy a kultúrában 
nem tekinthető semmi eleve adott-
nak, mindig újra és újra meg kell 
dolgozni érte: a közösséget nem elég 
megalapítani, hanem meg is kell tar-
tani, tartalommal megtöltve a közös-
ségben való együttlétet  Azt a sok-sok 
elsőosztályt, amelyik évről évre indul 
Erdélyben, nem magától értetődően 
egyszerű bekapcsolni a Napsugár-kö-
zösségbe. Ebben rengeteg évről évre 
újrakezdődő, és nem mindig látvá-

nyos munka van, amelyik a kulisz-
szák mögött zajlik, telefonálásokat, 
üzenetváltásokat, levélírást, utazást 
és sok-sok személyes jelenlétet felté-
telez 

Saját tapasztalataim, amelyek a 
Napsugárhoz fűznek, nagyon sokré-
tűek: kisiskoláskorig nyúlnak vissza, 
még a rendszerváltás előttre, amikor 
gyereklevelezőként minden külde-
ményemre választ kaptam a szer-
kesztőségtől. Megtapasztalhattam 
tehát, hogy a Zsigmond Emese ál-
tal irányított Napsugár esetében az, 
amit a gyerekek komolyan vételének 
nevezhetnénk, erős gyökerekkel ren-
delkezik. Később a lap szerzőjeként 
tapasztalhattam azt, ahogyan a szer-
zők közösségének alakulása, egyben 
tartása is e-mail üzeneteket, tele-
fonhívásokat jelent – Napsugár-ren-
dezvények és gyermekfoglalkozások 
résztvevőjeként a közösség lehető leg-
konkrétabb megtapasztalásában is 
részem lehetett  Végül, de nem utol-
sósorban pedig két kisiskolás korú 
lány édesapjaként azt is figyelhetem, 
ahogy az iskolás foglalkozásoknak 
vagy korábban az óvodaiaknak ér-
telmes részévé válik a Szivárvány, il-
letve a Napsugár lapozgatása  Mond-
hatni a szemem láttára történik meg 
az, ahogy a saját lányaim is a Napsu-
gár-közösség tagjaivá válnak, és ezt 
köszönöm Zsigmond Emesének 

Amikor ennek a laudációnak a 
megírására kértek, a díj adomá-
nyozói jelezték, hogy Kötő József, az 
EMKE korábbi elnöke volt az, aki a 
Kun Kocsárd-díj idei díjazottjának 
személyére javaslatot tett. És telje-
sen bizonyos vagyok benne, hogy ez 
a javaslat minden erdélyi közműve-
lődésben dolgozó egyetértésével ta-
lálkozik 

A magam részéről csatlakozom 
ehhez az egyetértéshez, gratulálok a 
díjhoz, és további sikerekben gazdag 
munkát kívánok Zsigmond Emesé-
nek a Napsugár intézményrendsze-
rének működtetéséhez.

(Elhangzott 2015. április 11-én Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnep-
ségén)

EMKE • Kun Kocsárd Díj

Zsigmond Emese
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Péter Pál méltatása

Vita László András

H ogyan lehet ünnepélyesen méltatni 
egy olyan ember tevékenységét, aki-
nek nem okoz örömet, ha ünnepélye-
sen méltatjuk? Hogyan adjunk díjat egy 
olyan barátunknak, aki számára a for-
mális, a rituális, a kedélyeskedő és ál-
talában minden, ami fesztív, nem több 
mint szükséges rossz? 

Röviden: hogyan díjazzuk Péter Pált? 
Ha tapintatosan akarjuk, akkor első-
sorban nagyon röviden. Ha őszintén 
akarjuk, akkor be kell látnunk, hogy 
kevesebb erőltetett dolog van, mint ün-
nepet erőltetni egy olyan személyre, 
aki számára az informális lét az alap-
vető létmód. 

Így jobb, ha már az elején elismerjük, 
hogy amikor Péter Pálnak ítéljük oda a 
díjunkat, Péter Pál ízlését díjazzuk és 
azt a tapintatos módot, amely mecé-
nási, rangrejtett kulturális kurátori te-
vékenységét jellemzi  Mert nem tudni 
mennyi pénzt költött Péter Pál kultu-
rális, művészeti vagy szociális projek-
tek támogatására  Nincs honlapja, évi 
jelentése, PR szakemberek által bemért 
szándéknyilatkozata, és divatos szófor-
dulatokat tartalmazó éves stratégiája 
sincs  Mégis abból, ami tudható, amit 
így egymás között beszélünk, szerte-
ágazó, folyamatos és igényes mecénási 
tevékenység körvonalazódik  

Péter Pál nem a tetszetős, hanem az 
igényes teljesítményt támogatja  Nem 

nemzetiségi, nem állampolgársági és 
nem műfaji sajátosságokat vesz figye-
lembe  Vagyis nem építi a támogatot-
tak portfólióját, nem gyűjti valamiféle 
szempontok szerint a támogatottak tí-
pusát  Populáris vagy réteg-, irodalmi 
intézmény, rock-zenész, fotós, románi-
ai román vagy magyar, magyarországi, 
japán, ismert, ismeretlen – lehetetlen 
tipikus profilt alkotni. 

Ha mindenképpen „profilozni” aka-
runk, akkor Péter Pál identitását pro-
filozhatnánk. Péter Pál üzletember, 
pénzt csinál, és tanítja a pénzcsiná-
lást  Liberális identitású, ami itt azt 
jelenti, hogy a régi iskolájú liberaliz-
must képviseli  Ez az az iskola, ami 
soha nem évül el  Ez Voltaire liberaliz-
musa, az értékrelativizmust elismerő 
és értékelő liberalizmus. Ez az a libe-
ralizmus, ami nem valami ellen, ha-
nem valami mellett foglal állást  Mert 
egy Péter Pállal folytatott pár perces 
beszélgetés is igazolja, hogy Péter Pál 
az a fajta liberális ember, aki legalább 
annyira érdekelt azokban az érvek-
ben, amelyek cáfolják érvelését, mint 
azokban, amelyek megerősítik. És nem 
iszonyodik az intézményekben való 
munkától  Egykori szakpolitikusként 
és vállalkozóként is a korrekt gazdasá-
gi játékért szállt síkra  

Vállalkozó, politikus, liberális, kul-
túrafogyasztó  Ezek lehetnek Péter Pál 
közéleti identitásából a kategorizálható 
területek  Nehéz megmondani, hogy Pé-
ter Pál minek tartja inkább magát, va-
lószínűleg egyiknek sem és mindegyik-
nek, egyszerre. Ő komplex identitású, 
sok helyre besorolható, ezért tulajdon-
képpen besorolhatatlan kolozsvári sze-
mélyiség a díjazottunk  A legnehezebbet 
választotta: hogy kozmopolita legyen ér-
tékszemléletében és szakterületeiben is  

És mert nem lehetsz elég rövid ah-
hoz, hogy Péter Pál ne találja az el-
mondottakat túl hosszúnak, egy Andy 
Warhol idézettel zárom: jónak lenni az 
üzletben a legcsodálatosabb művészet. 
Pénzt csinálni művészet. Dolgozni, mű-
vészet. De a jó üzlet, a legnagyobb mű-
vészet 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Mikó Imre Díj

Péter Pál
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Kelemen Katalin méltatása

Kopacz Katalin Mária

K elemen Katalin Csíkszeredá-
ban élő és dolgozó könyvtáros, 
osztályvezető méltatásán gon-
dolkodva Albert Schweitzer so-
rai jutottak eszembe: „    egy 

dolgot tudok: csak azok lesznek igazán 
boldogok, akik keresték és megtalálták, 
hogyan lehet másokat szolgálni ”

Kelemen Katalin kolléganőm ilyen 
ember, aki úgy érez, gondolkodik, cse-
lekszik, hogy mindennek, mindenki-
nek javára legyen, aki mindig azt kere-
si, hogy másokat szolgáljon  

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
bölcsészkarán szerzett magyar–francia 
szakos tanári oklevelet  Hat évig, 1984 
és 1990 között Balánbányán franciát és 
magyar irodalmat tanított 

1990. május elsejétől a Kájoni János 
Megyei Könyvtár munkatársa  Eleinte 
mint bibliográfus, majd a Helyismeret 
és különgyűjtemények részleg könyvtá-
rosaként dolgozott  A részleg keretében 
végzett tevékenységének eredménye a 
Kájoni János Megyei Könyvtár regio-
nális helyismereti gyűjteményének ki-
építése, következetes gyarapítása, a he-
lyi-regionális vonatkozású tartalmak 
feltárása, helyismereti adatbázisok 
építése, elérhetővé tétele. Ez a könyvtá-
ri gyűjtemény elsősorban a regionális, 
történeti-művelődéstörténeti irányú 
kutatásokhoz nyújt segítséget, közvetve 
székelyföldi kulturális értékeink széles-
körű megismeréséhez járul hozzá. Kele-
men Katalin helytörténeti bibliográfiai 

adatok, információk szolgáltatása révén 
számos helyismereti kiadvány létrejöt-
téhez is segítséget nyújtott és nyújt 

Kialakította és jelenleg is építi a Har-
gi ta megyei személyiségek életrajzi 
adatbázisát, amely olyan helyi kötődésű 
személyiségek életrajzi adatait tartal-
mazza, akiknek már lezárult az életpá-
lyájuk  Jelenleg a Hargita megyei szemé-
lyiségek on-line adatbázisának építésén, 
elérhetővé tételén dolgozik. Az adatbázis 
alapján évente elkészül a helyi szemé-
lyiségek évforduló-naptára, amelyet a 
könyvtár honlapján tesz elérhetővé. 

A Kájoni János Megyei Könyvtár 
2009-ben bekapcsolódott a digitalizá-
lási tevékenységbe, székelyföldi vonat-
kozású nyomtatott kulturális értékeink 
megőrzése és széleskörű megismerteté-
se céljából  A Székelyföldi digitális emlé-
kezet című projekt révén Kelemen Kata-
lin részt vett ennek a tevékenységnek 
az elindításában. A projekt széleskörű 
mediatizálását vállalta, és a digitalizá-
lásra szánt, régi székelyföldi és erdélyi 
vonatkozású dokumentumok kiváloga-
tását végezte el  

Munkája során több tematikus hely-
történeti-helyismereti bibliográfiát ál-
lított össze, amelyek helyi vonatkozású 
kutatásokhoz járulhattak hozzá  Csík-
somlyó helyismereti bibliográfiája a 
könyvtár kiadványaként 1990-ben je-
lent meg  A Csíkszeredában megjelent 
magyar könyvek bibliográfiai jegyzékét 
készítette a Művelődés című folyóirat 
Könyvesház című melléklete számára 
1996 és 2007 között  

Helyismereti-helytörténeti kiadvá-
nyok összeállításában és szerkesztésé-
ben vett részt, amelyek könyvtári ki-
adványként, vagy más intézményekkel 
közös kiadásban jelentek meg  Ilyenek 
a Neves Csíkiak című helyi személyisé-
geket bemutató könyvjelzősorozat vagy 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont által kiadott Csíki Olva-
sókönyv. 

Kelemen Katalin könyvtári vonatko-
zású, illetve helyismereti témájú írá-
sát szakmai kiadványok vagy más fo-
lyóiratok közölték (Könyvesház, Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros, Csíki Székely Mú-
zeum évkönyve stb)   

Kezdeményezett olyan könyvtári 
rendezvényeket, amelyek célja a helyi 
és regionális kulturális értékeink be-
mutatása volt, illetve részt vett ilyen 
rendezvények szervezésében  Csak né-
hány példát említek: Lapok a csíksom-
lyói iskolák múltjából – iskolatörténeti 
kiállítás, Kájoni János, az erdélyi kul-
túra követe – virtuális kiállítás Kájoni 
János halálának 325  évfordulójára, 
Honismereti estek címmel helyismereti 
előadássorozat. 

A közel 25 éve végzett könyvtári, szak-
mai feladatai mellett részt vesz a megyei 
könyvtár sokrétű kulturális, közműve-
lődési, oktatási feladatainak ellátásá-
ban  A könyvtári rendezvények, szolgál-
tatások népszerűsítése, az intézmény 
sokoldalú közművelődési szerepének, 
tevékenységének ismertetése a média 
révén, a média tájékoztatása, sajtóköz-
lemények készítése, a kapcsolattartás a 
médiával állandó feladata  

A Kájoni János Megyei Könyvtár hon-
lapjának kezelése, tartalmának rendsze-
res frissítése – a könyvtári rendezvények, 
események ismertetői, beszámolói, fotók 
közzététele az eseményekről – ugyan-
csak a Katalin feladata 

Kilenc éve a ReMeK-e hírlevél - a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Elektro-
nikus hírlevele – egyik szerkesztője. A 
szakmai hírlevél elsősorban a románi-
ai magyar könyvtárakban szervezett 
eseményekről, a hazai közművelődés 
területéről közöl híreket, kitekintéssel 
a nemzetközi szakmai hírekre  

Röviden vázoltam Kelemen Katalin 
könyvtáros érdemeit, és a felsorolás 
nem teljes  Tény, hogy Kelemen Katalin 
hozzáállásával, munkásságával bizo-
nyítja, hogy bármit elérhetünk, ha elkö-
telezetten kitartunk mellette, és teszünk 
is érte. Ő a csendes, észrevétlenül dolgo-
zó, de nélkülözhetetlen könyvtáros  

Egy afrikai szólásmondás szerint: 
„Sok kis ember sok kis helyen, miköz-
ben sok kis dolgot megtesz, megváltoz-
tathatja a világ arcát ”  Kelemen Katalin 
egy ezek közül, és azt gondolom, ha sok 
Kelemen Katalin élne a világon, való-
ban megváltozna a világ arca 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Monoki István Díj

Kelemen Katalin
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Péter Éva méltatása

Benkő Judit Emese

Így hozta az élet    – mondja, ami-
kor szóba került, hogy pedagógusi 
pályája sok éve a Babeș-Bolyai Tu-
dományegyetem református tanár-
képző karához kötődik: itt kezdett 

tanítani 1997-ben gyakornokként, és a 
ranglétra megfelelő fokain „fellépked-
ve”, 2012-től ugyanitt előadótanár. 

Én pedig arra gondolok, hogy talán 
nem is egészen véletlenül hozta úgy az 
élet, hogy pályájának tanári és zene-
tudományos része egyaránt szorosan 
kapcsolódik az egyházi zenéhez  

Péter Évának gyermekkora óta má-
sodik otthona volt a templom, így hát 
megismerte a gyülekezeti éneket  Ez is 
szerepet játszhatott abban, hogy érett-
ségi után évekig (1984–1995-ig) kántor-
ként dolgozott Kolozsváron az Írisz ne-
gyedi, majd a Farkas utcai református 
templomban  A Kolozsvári Zenelíceum 
egykori hegedűszakosaként alaposan 
meg kellett dolgoznia ezért, de az orgo-
na mindig is hozzátartozott az életéhez  

Életének fontos része az egyházzenei 
konferenciák szervezése: meggyőződé-
se, hogy ezek jelentősége elsősorban ab-
ban rejlik, hogy közvetlenül összekap-
csolja a diákokat az egyházi szolgálatot 
végző kántorokkal, lelkészekkel, s így 
mindkét felet jól szolgálja  Az általa szer-
vezett konferenciák külföldről is rangos 
résztvevőket vonzanak Kolozsvárra, a 
református egyházzene legjobb ismerő-
it igyekszik elhozni, olyan szaktekinté-
lyeket, mint Berkesi Sándor Liszt-díjas 
karnagy, aki mindig nagyon tartalmas 
előadásokat tartott, továbbá Dávid Ist-
ván orgonaművészt, Fekete Csabát, a 
debreceni kollégium kutatóját, illetve a 
budapesti református egyházzenei tevé-
kenységet irányító Bódis Tamást 

Ugyanakkor egyházkerületi zenei 
előadóként folyamatosan friss zenei 
anyaggal, továbbképzők szervezésével 
igyekszik segíteni a kántorok, illetve a 
gyülekezeti kórusok tevékenységét 

Az egyházzene fontos vonalat kép-
visel Péter Éva zenetudományos tevé-
kenységében is  2005-ös doktori dolgo-
zatát Református gyülekezeti énekek az 
erdélyi írott és szájhagyományos forrá-
sokban címmel előbb magyar nyelven 
adta ki (2008), majd román nyelven is 

összegezte két kötetben (Cântări comu-
nitare reformate în tradiţia scrisă şi cea 
orală din Transilvania, 2009)

Péter Éva további kötetek szerzője is. 
Pedagógiai tevékenységéhez kötődő kö-
tetek, amelyek közvetlenül elősegítik a 
diákok fejlődését a Kottaolvasó gyakor-
latok (1999), az Ének–zene módszertan 
(Szenik Ilona társszerzővel, 2010) és a 
Zeneelmélet kurzus (2009)  Egyházze-
nei kötetét a magiszteri hallgatók tan-
anyagként is hasznosíthatják; a zene-
elmélet-kurzus, mint a szerző mondja, 
„praktikus könyv”, amely tartalmazza 
a zeneszakos diákok számára fontos 
alapismereteket  Talán ezt, illetve az 
elméleti tudnivalókat kiegészítő Szol-
fézs példatárat (2009) forgatják leggyak-
rabban a zeneszakos hallgatók 

Márkos Albert zeneszerzői – elsősor-
ban kórusszerzői – életműve is hang-
súlyosan foglalkoztatta  Magiszeri dol-
gozatában a zeneszerző kórusműveit 
elemezve ébredt rá arra, hogy olyan 
zenei anyagról van szó, amelyet feltét-
lenül kellene ismertetni a diákokkal, s 
a dolgozat mintegy megalapozta a foly-
tatásnak is tekinthető Márkos Albert 
vokális népdalfeldolgozásai című köny-
vet (2012), amelynek partitúraanyagát 
énekkarok is hasznosítják, tudomásom 
szerint például a Romániai Magyar Da-
losszövetség által szervezett Márkos Al-
bert emlékünnepségen (2014) a Guttman 
Mihály Pedagóguskórus is erre alapoz-
ta műsorát.

A különböző rangos szaklapokban 
(Református Szemle, Parlando, Studia 
Musica, utóbbinak 2008-tól szerkesztő-
bizottsági tagja is) közölt, illetve zene-
tudományos konferenciákon bemuta-
tott tanulmányok, előadások, amelyek 
mind hozzátartoznak egy egyetemi ta-
nár portréjához, nagyon hosszú jegyzé-
ket tesznek ki 

Péter Éva azonban úgy véli: igazából 
ezekből pontosan az hiányzik, ami a leg-
fontosabb: a pedagógiai munka minő-
sége, ami nem szerepel a jegyzékben, és 
nem is mérhető precízen, pontozással. 
A mód, ahogyan diákjait irányítja, előre-
haladásukat igyekszik megalapozni úgy, 
hogy az óra, legyen az szolfézs-zeneel-
mélet vagy egyházi ének, a zenetanítás 

módszertana vagy pedagógiai gyakorlat 
igazi élményt jelentsen, s a tanulást op-
timálisan elősegítő folyamat legyen.

Úgy érzi, megtalálja a hangot a tanít-
ványaival, figyel rezdüléseikre, olvas a 
tekintetükből. Sok éve tanít ugyan, de 
mindig másképpen, hiszen évente más 
és más diákközösség érkezik az egye-
temre, más színvonalon, más képessé-
gekkel, ő pedig szívesen alkalmazkodik 
hozzájuk  Számára a tanári pályáján 
maradandó sikert jelenthet egy szorgal-
mas tanítvány, egy jól sikerült szakdol-
gozat, ő pedig tud örülni a szorgalmas, 
következetes diákoknak, és (szerencsé-
re) minden évfolyamon akad olyan ta-
nítvány, akivel öröm dolgozni 

A tanítás öröme mellett legfontosabb 
számára a család, amelyben kölcsönös 
az egymásra figyelés, és mindkét gyer-
mek megtalálta azt az utat, amely elég-
tételt, örömöket hoz számára 

Nem hiszem, hogy Péter Éva gondolt 
arra, hogy EMKE-díjat kap, bár nem ez 
az első kitüntetése. Hiszen 2002-ben a 
Romániai Magyar Dalosszövetség Ja-
gamas János-díját vehette át (tegyük 
hozzá, 2002-től ő a szövetség egyik al-
elnöke), 2007-ben pedig a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem keretében működő 
ökumenikus kórus irányításáért tün-
tették ki 

Amióta ismerem, mindig szerény és 
mosolygós, a rádiós mikrofont szelíden, 
de határozottan elhessegeti a közeléből. 
Azt mondja, nem szövöget óriási terve-
ket, egyszerűen teszi a dolgát, napról 
napra, „kis” lépésenként, lassan, de ha-
tározottan halad előre úgy, hogy közben 
minden egyes napnak megéli a maga 
kisebb-nagyobb sikerélményét  Gratu-
lálok Péter Évának az EMKE-díjhoz, és 
kívánom, hogy továbbra is ugyanilyen 
derűsen és eredményesen „lépkedjen” 
tovább a pályán és az életben 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Nagy István Díj

Péter Éva
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Albert Csilla méltatása

Visky András

Szeretet-procedúrák – ez a szó-
kapcsolat jut az eszembe, ami-
kor Albert Csillára és beérett, 
aligha megkerülhető művé-
szetére gondolok  Benne élni a 

szeretet színre hozása fölemelő és oly-
kor kifejezetten fékezhetetlen folyama-
tában – nos, ennek lett része valahogy 
Albert Csilla, és ennek tesz részévé 
bennünket, akik a nézőivé váltunk. 

Engedjék meg, hogy megmagyaráz-
zam 

Ha valaki végignézi Albert Csilla sze-
repeinek a listáját, tulajdonképpen jó 
sokáig a következő felsorolást találja: 
Gerle, Dajka, Malacfejű Balerina, Pos-
tás, Békegalamb, Páfrány, Manó, Őrült, 
Tolvaj, sőt egy Heidegger nevét vissz-
hangoztató székely egérke is felbukkan 
– nos, mintha nem éppen a dráma-
irodalom nagy szerepei volnának ezek 
csakugyan  Nyomasztóan haladunk 
előre az időben, arra születtünk, hogy 
megmutatkozzunk, mert színész vol-
nánk és papírunk is van róla, ám hosz-
szú időn át nem történik semmi. Illetve, 
ami a történik, az láthatatlan marad, 
mert a gazdagodó és növekvő lélek őrzi 
a titkot  Ezzel az ellentmondással élni: 
szeretnénk, hogy látva lássanak, de 
nem vesz észre senki, amiből persze 
azt a következtetést is sietünk levonni, 

hogy bizonyára nem is szeretnek, mert 
a szeretet-hittel az is együtt jár, hogy 
valaki vagy valakik számára nélkülöz-
hetetlenek vagyunk, amit tehát adunk, 
mégsem maradhat titokban  

Albert Csilla hosszú évekig a látha-
tatlan és észrevehetetlen színész volt  
Színpadra lépett, beszélt, énekelt, tán-
colt, amikor meg végre helyzet állt elő, 
egy három arcot formáló, iszonyatos 
maszkot kellett viselnie, amely mö-
gül úgy tekintett ránk, mint a bosszú 
rettenetes istennője, akit mindegyre 
vártunk, és most hogy közénk jött, is-
mertük fel, hogy mi magunk is tárgyai 
vagyunk ennek a feneketlen égi igaz-
ságtevésnek  

Ma már persze sokan ismerik, és 
egyre többen észreveszik Albert Csilla 
színészi formátumát  Azt azonban mél-
tánytalan volna elfelejtenünk, hogy 
olyannyira szabálytalan pályával van 
dolgunk az ő esetében, hogy a laudá-
ciók nyelvi kliséi – „fényes”, „aláza-
tos”, „munkás”, „szerény”, „berobbant”, 
„lenyűgöző”, „mágus”, „sztár”, „díva”, 
„nagyasszony” stb  – mind-mind értel-
metlenek és nevetségesek is egyszer-
smind  Mindannyiunk számára, akik 
a közelében élünk és dolgozunk, egy-
szercsak – hangsúlyozom: teljesség-
gel észrevétlenül! – magától értetődő-
vé lett, hogy Albert Csilla nagy, komoly 
művész, akinek valamennyi színpa-
di megjelenése az emberi lélek olyan 
mélységeit tárja elénk, amit alig me-
rünk tudomásul venni, de amint mégis 
magunkhoz engedjük ezt a tudást, már 
nem akarunk nélküle élni  

Honnan jön mindez?
Onnan – erre jutottam –, hogy Albert 

Csilla a színészetet az önmaga megis-
merése, a világról és Istenről alkotott, 
mindig nyitott és tökéletlen tudása esz-
közévé tette  Következésképpen mind-
egy, hogy mihez nyúlt, vagy melyik 
kicsi-nagy szerepet vette magára, nem 
mulasztotta el, hogy önmagában száll-
jon – igen, nem tévedés: önmagában –, 
ennél lényegesebb feladat nem méretett 
ugyanis az emberre, hogy elmerüljön 
önmaga végtelenségében, mindabban, 
ami egyetlen emberben magát az átfog-
hatatlant, időben behatárolhatatlant je-
lenti  

Nagy szavak, tudom, de aki Albert 
Csillát ismeri, netán barátjaként tartja 
számon, nagyon jól tudja, miről beszé-
lek: Albert Csilla valóban átadja a testét 
– az emberi léleknek ezt az egyetlen is-
mert formáját! – annak a megismerés-
nek, amit a bevezetőben szeretet-pro-
cedúrának neveztem, és ami tele van 
felfedezésekkel és kockázatokkal  Azért 
szeretet-folyamatok, mert Albert Csil-
la leleplezései, igazságtevései sohasem 
hidegek vagy netán cinikusak, hanem 
gyermeki tisztaságú, humorral átszőtt 
meghívások a közös, jelentéssel bíró 
tettre 

Én magam sokat köszönhetek Albert 
Csillának: olyan – egyszerre kitalált és 
valóságos – színpadi figuráimnak adott 
életet, akikről sejtelmem sem volt, 
hogy ennyire bonyolultak, mélyek és 
rettenetesek tudnak lenni, amint a le-
írt szavak a színpad számomra mindig 
bejárhatatlannak tetsző terében valóra 
válnak. És nem csak ezt a közös „szak-
mázást” kell megemlítenem most: Al-
bert Csilla különös érzékenységgel lát 
bele az ember lelkébe, még akkor is, 
amikor csak véletlenül összefutunk va-
lahol: gyakran olyat tud mondani, ami 
megérinti a pillanatnyi útvesztésem 
valódi tartalmát, és segít kijönni belőle. 
Pillanatnyi, írom, de hát mindannyian 
tudjuk, hogy ezek a pillanatok az önel-
vesztés sötét örökkévalóságából valók, 
és szükségünk van a Másik Ember te-
kintetére, szavára, hangjára, megszólí-
tására, kezének finom érintésére, hogy 
visszataláljunk 

Kedves Csilla, ma átveszed a mun-
kásságodat elismerő díjat. Sajnálom, 
hogy nem lehetek veled, de minde-
nestől fogva ott vagyok mégis, hiszen 
a Szigetországban járva, Shakespeare 
tüneményes Globe Színházában üldö-
gélve arra gondolok éppen, hogy Ham-
let tanítása szerint a színész az idő 
egyetlen tudója, ő zökkent vissza ben-
nünket az igazságosság, szeretet, elfo-
gadás idő-kerék-vágásába – ez az, amit 
te megtaláltál, és amiben olyan sokféle 
alakban bennünket is részesítesz 

Szívből gratulálok, Isten áldjon és 
őrizzen! 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Poór Lili Díj

Albert Csilla
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Tasnádi-Sáhy Péter méltatása

Szilágyi Aladár

Péter kollégánknak már villany-
posta-levélcíme is sokat mon-
dó, figyelemre méltó: vilag-
gamentem@gmail.com… Az ő 
világgá menése szó szerint ér-

tendő: az 1981-ben Budapesten született, 
majd Szentendrén otthonra talált fia-
talember, miután pénzügyi-számviteli 
tanulmányokat folytatott, majd nem-
zetközi kapcsolatok szakon is diplomá-
zott, kurta kisvállalkozói pályafutása 
lezárultával két diplomával a zsebében 
meg sem állt Indiáig, ahol önkéntesként 
angol nyelvet és számítógépes ismere-
teket tanított Delhi egyik szegényne-
gyedében  Tíz hónapon keresztül benne 
élt az indus peremvárosi élet sűrűjében, 
de lehetősége támadt keresztül-kasul 
bejárni a hihetetlenül szegény/hihetet-
lenül gazdag, földrésznyi országot, és 
a két irányból reá zúduló élményözön 
naplóírásra késztette-kényszerítette őt. 
Feljegyzéseit különböző lapokban kö-
zölte, amelyek egy év múltán, 2010-ben 
Hidd el, ez Delhi! – egy önkéntes naplója 
címmel kötetben is napvilágot láttak  
„Tulajdonképpen ennek köszönhetően 
vált az írás/újságírás életem meghatá-
rozójává, és India utáni időszakomban 
is tovább tart” – nyilatkozta egy vele ké-
szült interjúban 

Újabb fordulat következett kollégánk 
futásában, amikor „világgá menése” kö-
vetkező stációja Temesvár lett – a Csiky 
Gergely Színház bűvös-bájos művész-

nője, Noémi személyében találta meg a 
párját  Hamar beilleszkedett a Bánság 
sokszínű fővárosának kulturális életé-
be, a teátrum táján különböző projektek 
kezdeményezőjeként tevékenykedett-te-
vékenykedik, a Bartók Diákszínpad ját-
szotta el Tasnádi-Sáhy átértelmezésében 
Vörösmarty Csongor és Tündéjét  A hely-
beli közélet sűrűjében forgolódva, a Kaf-
ka Kávézó érdekes, fontos személyisége-
ket megszólaltató beszélgető-műsora, a 
Közelebbről moderátora lett, miközben 
immár az Erdélyi Riport tudósítójaként 
küldte jobbnál jobb riportjait, interjúit, 
publicisztikáit hetilapunk számára  Az 
ifjú pár rövidesen Váradra költözött, Tas-
nádi-Sáhy Noémi a Szigligeti Színház 
sikeres művésze, Tasnádi-Sáhy Péter 
pedig lapunk belső munkatársa lett. Pé-
ter egyik nagymamája révén temesvári, 
nagypapája révén nagyváradi gyökerek-
kel dicsekedhet, s teljesebb beilleszke-
dése érdekében Budapest szülötte ki-
járta magának az állandó tartózkodási 
engedélyt Romániában  Sokoldalúságát 
drámaíróként is bizonyítja, a Szigligeti 
társulat színművészei felolvasószínház 
keretében mutatták be Kistotál című da-
rabját egy kávéházi teremben, majd a 
váradi teátrum művésznője, Firtos Edit 
számára írt, rendezett testre szabott, 
pontosabban: személyre szabott egysze-
mélyes drámát F. E.-vallomások címmel  
A zsebszínházi produkciót a Bábszínház 
öltözőjében mutatták be. Prózaírói belé-
pője is igen ígéretes, hiszen 2012-ben el-
nyerte az Élet és Irodalom tárcanovella- 
pályázatát Ú-Bót című írásával, s azóta 
született novellafűzére A békaember le-
gendája című kötetben jelent meg az Er-
délyi Riport kiadásában 

De hadd térjek vissza a Spectator- 
díjra érdemesülő kollégám szakmai 
méltatására. Riportsorozatok művelő-
jeként előszeretettel foglalkozik kör-
nyezetvédelmi kérdésekkel  Végére járt 
a Krassó-Szörény megyei Újmoldova 
környékén elhagyott rézbányák okoz-
ta környezetvédelmi katasztrófának, 
a Meddő méregpora címmel; a székely-
földi patakokon működő, illetve épülő 
mini-vízierőművek környezetkárosító 
hatásait Törpe vízmű, tengernyi kétellyel 
cím alatt foglalta össze. A püspökfürdői 
Szent László tó Európában páratlan élő-

világának, a hévízi tündérrózsának a 
pusztulása, a Várad környéki termálvi-
zek visszafordíthatatlannak tűnő elapa-
dása miatt vert több részes riadója az 
oknyomozó újságírás remeke; szociális 
érzékenységgel jegyben járó közgazdá-
szi képzettségének hála szakértelemmel 
fordul a kisemberek szintjén felbukka-
nó gazdasági kérdések és kisvállalkozói 
lehetőségek felé, legyen szó a közösségi 
gazdaság (sharing economy), a fogyasz-
tói csoportok modelljének alkalmazásá-
ról, a permakultúra, az alternatív ter-
mészetes építkezések lehetőségeiről.

Péter barátunk párjának, a székely-
hídi születésű Noéminek köszönhetően 
szorosan kötődik az Érmellékhez is. Fa-
luriportjai révén nem egyszer, nem két-
szer adja tanújelét annak, hogy meny-
nyire érzi magáénak ezt a kishazát, 
mennyire érti a gondjait, bajait, örömeit, 
mi több: Erdély, azon belül a Székelyföld, 
Kalotaszeg világában is bizonyítja ezt  

Előszeretettel forgolódik továbbra is 
a teátrumok háza táján színházi króni-
kák szerzőjeként; a művészkávéházak 
világában is otthonosan mozog, zené-
szekkel, írókkal – legutóbb Dragomán 
Györggyel – beszélgetve jegyez remek 
interjúkat  Felsorolni is sok, mi minden 
„róható fel” Spectator-díjra jelölt kollé-
gánk érdeméül 

De most veszem észre: laudációja so-
rán szinte véges-végig jelen időben fogal-
maztam, holott inkább múlt időt kellett 
volna használnom  Nem mintha Tasná-
di-Sáhy Péter abbahagyta volna az újság-
írást, csak éppen lapja, lapunk, az Erdé-
lyi Riport tűnt el a nyomtatott médiából. 
Ugyanis eldöntetett, hogy közel tizenkét 
esztendeig működő hetilapunk Guten-
berg-szigete – elnézést a képzavarért – 
szigettörést szenvedjen  2015 áprilisától 
nyomtatott formában nem, csak interne-
tes változatban élhet tovább  Mi is hajós-
népek volnánk, eddig is éltünk, ezután is 
élünk az internet kínálta lehetőségekkel. 
Talán éppen Tasnádi-Sáhy Péter lesz az 
a tengerész, aki fiatalember létére köny-
nyen felkapaszkodik az árbóckosárba, s 
majd egyszer Föld!, Föld! kiáltással riaszt 
bennünket – bármilyen távolságra hajóz-
nánk a Jóreménység fokától…

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

EMKE • Spectator Díj

Tasnádi-Sáhy Péter
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Tosa Szilágyi Katalin méltatása

Németh Júlia

K ágyától Kolozsvárig és a nagyvilágig  
Az út bizonyára ma is rögös  De rögös 
volt néhány évtizeddel ezelőtt is, ami-
kor Tosa Szilágyi Katalin a kis Bihar 
megyei faluból a művészi kiteljesedés 
útjára lépett  Nem véletlen a megszen-
vedett hepehupák és kényszerkitérők 
tarkította életút  Amely ígéretesen in-
dult – a nagyváradi Művészeti Líceum 
padjairól, ahol a neves képzőművész, 
Jakobovits Márta irányításával tette 
meg az első lépéseket –, de mindjárt az 
elején véglegesen megtörni látszott  A 
tanintézetet ugyanis megszüntették, a 
szárnyait éppen csak bontogató művész 
pedig pályamódosításra kényszerült  

Érettségi után hét hosszú évet töl-
tött az ergoterápiai részleg munkatár-
saként a kágyai gyermekpszichiátriai 
kórházban, hogy aztán immár érett fej-
jel folytassa felsőfokú művészeti tanul-
mányait a kolozsvári Képzőművészeti 
Akadémián, mestere, a kiváló grafikus-
művész, Simon Györgyi irányításával. 
1995-ben diplomázott, és még ugyan-
abban az évben a Romániai Képzőmű-
vészek Szövetségébe is bebocsáttatást 
nyert  Nem véletlenül, hiszen még di-
ákként sikerrel szerepelt munkáival az 
évente megrendezett megyei képzőmű-
vészeti szalonokon, s ugyancsak diák-
ként részesült a Bukovinai Nemzeti 
Múzeum rangos elismerésében is 

Krakkói, budapesti, párizsi  és velen-
cei tanulmányútjait követően 2007-ben 
a doktorátusát is letette, s immár a Kép-
zőművészeti Egyetem adjunktusaként 
elméleti megalapozottságú, eredeti öt-
letekben bővelkedő, színes, reproduk-
ciókkal gazdagon illusztrált kötetet je-
lentetett meg a zene, a hangszerek és a 
képzőművészet kapcsolatáról. Mindezt 
pedig a kolozsvári Művészeti Múzeum 
öt hatalmas termét megtöltő egyéni ki-
állításával dokumentálta. A tárlat átütő 
sikere megerősítette azt az elismerést, 
amit első egyéni kiállításával szerzett 
2000-ben, a budapesti Erlin Galériában  
Hogy aztán a Barabás Miklós Galériá-
ban, a kolozsvári Néprajzi Múzeumban, 
a főtéri Kisgalériában, majd Veszprém-
ben és a vajdasági Zentán folytatódjon 
egyéni kiállításainak sorozata   Mind-
eközben pedig elmaradhatatlan részt-

vevője a jelentősebb hazai és külföldi 
csoportos tárlatoknak  A festészet mel-
lett grafikai, könyvillusztrátori mun-
kássága is jelentős. Többek között a 
Napsugár gyermeklapnak is állandó 
munkatársa  

Jómagam akkor kerültem behatóbb 
kapcsolatba munkásságával, amikor 
2006-ban, Instrumentárium című, mű-
vészeti múzeumbeli kiállításának meg-
nyitására és méltatására kért fel  Akkor 
tárult föl előttem a maga teljességében 
az a fölöttébb összetett, markánsan 
egyedi, érzelem- és gondolatgazdag fes-
tői univerzum, amely a valódi és képze-
letbeli hangszerek konglomerátumából 
összeállt, sajátos formavilágban öltött 
testet  

Egyéni jelek, de archaikusnak, misz-
tikusnak tűnő utalások is tarkítják 
Tosa Szilágyi Katalin művészi világát. 
Mintha a festő egyfajta rituális szertar-
tás részeseivé avatna, amelynek egyedi 
hangszerelésű dallamvilágát képekben 
jeleníti meg  A személyes élmény va-
rázsa, egyfajta szubjektív létállapot áll 
valamennyi alkotása középpontjában 
legyen szó akár figuratív, akár a figura-
tivitást csupán jelzésszerűen, vagy tel-
jesen mellőző alkotásokról. 

Az érzelmek húrjain játszik a mű-
vész, hol felfokozott, hol visszafogott 
intenzitással. Éles kontúrokkal hatá-
rolt vagy sejtelmesen egybeolvadó for-
mák, alakzatok jelzik annak a bizonyos 
belső zenének az akkordjait, élénk vö-
rösbe, kékbe, de leggyakrabban hűvös 
földszínekbe, olívba, szürkés, barnás, 
zöldes árnyalatokba menekítve az al-
kotói hangulatokat, emóciókat  Sejtel-
mesen visszafogott, s egyszersmind fö-
löttébb hatásos módja ez annak az ars 
poeticának, annak a világképnek az 
érvényesítésére, amely a transzavant-
gárd, az új realizmus és a lírai abszt-
rakt között ingázva teremt egyedi mű-
vészi világot  Magánmitológiát  

S ahogyan a művészi szabadság, s a 
művészi képzelőerő határtalan, azon-
képpen tűnik határtalannak a Tosa Szi-
lágyi Katalin teremtette képi világ is  
Amelyben – a művész szóhasználatával 
élve – velencei üvegből szemlélhetünk 
egy enyhén fűszerezett zeneszerszá-

EMKE • Szolnay Sándor Díj

Tosa Szilágyi Katalin. Portrék: László Miklós
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mot, muzsikálhatunk a teliholdnak, 
belefeledkezhetünk a végítélet harso-
náinak „szín-játékába”. Mert a művész 
kifogyhatatlan az ötletekből. 

Kitűnő rajzkészségét csodálhatjuk 
meg az emberi test kecses, olykor zene-
szerszámokban felvillanó alakváltoza-
taiban, és kompozíciós készségét a vi-
lágmindenség örökkévalóságát sejtető, 
hatalmas tereket felvillantó alkotásai-
ban 

A sajátos képzettársítások, kvázi 
hangszerekhez kapcsolódó különleges 
formakonstrukciók révén Tosa Szilágyi 
Katalin egyfajta külön bejáratú, érze-
lem- és gondolatgazdag, legújabb kori 
szín-fény történelmet ír  Teszi pedig 
mindezt erőteljesen  kifejező, látványos 
formában, a technikák egyedileg kikí-

sérletezett, sajátos vegyítésével, olykor 
a durva anyagszerűséget hangsúlyoz-
va, máskor pedig éppen ellenkezőleg, 
légies könnyedséggel, finom eleganci-
ával   

Hogy intenzív művészi és művészet-
pedagógiai tevékenysége mellett ho-
gyan jut még ideje a köz érdekében ki-
fejtett önzetlen és időigényes munkára 
is, azt ő tudná leginkább megmondani. 
Mi csak az eredményt észleljük  Azt az 
állandó és lelkes hozzáállást, amellyel 
a Barabás Miklós Céh titkári tevékeny-
ségét végzi  Mobilizálja a tagságot, részt 
vesz a kiállítások rendezésében és szé-
les körben való népszerűsítésében, ér-
tékes művészi hagyatékot ápol, gondoz 
és tesz hozzáférhetővé a nagyközönség 
számára. S mondhatni belülről ismeri a 

képzőművészet és a rajztanítás népsze-
rűsítésének fortélyait, hiszen ez egyben 
szakterülete is, amelynek eredményeit 
kötetbe is foglalta  Szoros kapcsolatot 
tart a szaktanárokkal, és különleges 
érzékenységgel viseltetik a gyermek-
rajzok iránt  A Napsugár munkatársi 
gárdájával együtt tevékeny részt vállal 
gyermekrajz kiállítások szervezésében, 
zsűrizésében.

Dióhéjban így tudnám összegezni 
azt a kiváló művészi és közművelődé-
si tevékenységet, amely a Szolnay Sán-
dor-díjra érdemesítette Tosa Szilágyi 
Katalint, s amelyhez további erőt, len-
dületet és kitartást kívánunk a mű-
vésznek 

(Elhangzott 2015. április 11-én Kolozs-
váron, az EMKE díjátadó ünnepségén)

Ifjúság
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Kereki Ildikó méltatása

Dimény József

‚‚A pedagógus munkája áldásos és fele-
lősségteljes. Egy zsarátot kap, rajta áll, 
hogy hamu vagy fáklya lesz belőle.” 
(Hermann Ottó)

Kereki Pálné Magyarósy Ildikó Ko-
lozsváron született 1936  július 15-én  
Édesapja, József munkás, édesanyja, 
Eszter tanítónő, később tanárnő. Az 
elemi iskolát Kolozsváron és Ferenc-
bányán végezte  1946-tól a kolozsvári 
Magyar Pedagógiai Iskolában járta ki 
a hét elemit, 1953-ban érettségizett  
1954-ben foglalta el a tanítói állást 
Mérában  Nem hagyta abba a tanu-
lást, folyamatosan képezte magát, 
hogy újabb eljárásokat találjon tanít-
ványai képzésére  1958-ban költözött 
Tordaszentmihályra, ahol tanítóként 
dolgozott 1990  évi nyugdíjba vonulá-
sáig. Munkáját mindig hivatásszerűen 
végezte, és ezt megérezték a körülötte 
levők is. Olyan osztály- és szülői kö-
zösségeket alakított ki, akik segítették 
munkájában  Sokféle feladattal bízták 
meg, és ő igyekezett mindennek meg-
felelni, tette ezt a módszertani kör fe-
lelőseként, pedagógiai oktatóként vagy 
éppen a nőtanács tagjaként. Az évek 
folyamán mindig talált hosszú és rö-
vid távú célokat, amelyek érdekében 
képezte magát, hogy megvalósíthassa 
ezeket  Saját bevallása szerint sokat 
segített munkájában, hogy az olvasott 
– akár szakmai, akár irodalmi – szöve-
gekből a lényeges dolgokat, idézeteket 
kijegyzetelte, amelyeknek mind a mai 
napig hasznát veszi  

Az elmúlt időszakban tevékenységét 
két kitüntetéssel is értékelték: 2001-
ben a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége díszoklevelet adományo-
zott neki. Kiváló oktatói-nevelői díjban 
részesült az anyanyelvi oktatásban ki-
fejtett színvonalas munkájáért, a ma-
gyar iskola ügyének felkarolásáért  
2009-ben ugyanez a szövetség díszok-
levélben részesítette „felelősségteljes, 
önzetlen oktató-nevelő munkája és 
kiemelkedő közéleti tevékenysége el-
ismeréséül”  Ezzel együtt elnyerte az 
Ezüstgyopár-díjat  Nyugdíjba vonulá-
sa után megtalálta a lehetőséget, hogy 
tovább folytathassa addigi közösségi 
munkáját  

A 25 éve alakult Szentmihályi Vegyes 
Dalkör első közgyűlésén választották a 
kórus titkárának 1990  december 4-én  
A kezdetektől vezeti azt a kórusnaplót, 
amelynek ma második kötete íródik, a 
fellépések ideje, az előadott művek mel-
lett egy-egy fénykép, meghívó vagy ked-
ves emlék őrzi a kórust és az eseményt. 

Kereki Ildikó titkárként úgy tudta 
megszervezni a kórus életét, hogy a ta-
gok elfogadták a javaslatait, és bekap-
csolódtak az elgondolások kivitelezésé-
be  Bármilyen rendezvényen vett részt, 
nyitott szemmel járt, és megtalálta 
azokat az ötleteket és lehetőségeket, 
melyeket hasznosítani lehetett a kó-
rus jó előmenetele érdekében. Méltán 
mondta róla első karnagyunk, Köble 
István, hogy ő a kórus „esze”. Kezde-
ményezője volt a Zagyva László Vegyes 
Karral (akkori nevén Sárrétudvari Pa-
rasztkórus) való testvérkapcsolatnak  
Célkitűzései között szerepelt az új tagok 
bevonása, de nem erőszakosan, ha-
nem minden érvet felhasználva, hogy 
legyen utánpótlás  Számtalan írása 
jelent meg az Udvari Kalendáriumban, 
a Halló, Magyar című kiadványban, 
a 120 éves évfordulóra ő írta a 120 év a 
daléneklés szolgálatában című kiad-
ványt  2015-ben összeállította a 25 éves 
a Szentmihályi Vegyes Dalkör albumot  

Nagy örömünkre szolgált, amikor 
szeptember 19-én a szentmihályi kó-
rustalálkozó alkalmával Tóth Gutt-
man Emese bejelentette, hogy a Romá-
niai Magyar Dalosszövetség Guttman 
Mihály-díjjal tünteti ki  Ezzel az élet-
művére feltétetett a korona! 

Végezetül következzen vallomása és 
kedvenc Kölcsey idézete: „Úgy érzem, 
gazdag volt életem, azon az úton jár-
va, amit még kisgyermek koromban 
megálmodtam  (…) Aki életében sokat 
érzett és gondolkozott, s érzeményeit 
és gondolatait nyom nélkül elröppen-
ni nem hagyta: oly kincset gyűjthetett 
magának, mely az élet minden sza-
kában, a szerencse minden változásai 
közt, gazdag táplálékot nyújt lelkének ”

Isten áldása kísérje további életét!
(Elhangzott 2015. november 14-én a 

Romániai Magyar Dalosszövetség ünne-
pi közgyűlésén)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Guttman Mihály Díj

Kereki Ildikó és Dimény József
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Basa Anna-Mária méltatása

Fórika Éva

B asa Anikó karvezetőnek ítélte oda a Ro-
mániai Magyar Dalosszövetség a 2015-
ös év Márkos Albert-díját  Nekem jutott 
a megtisztelő feladat, hogy ezt a döntést 
a jelen laudációval megindokoljam 

Számomra ez érdekes feladat, mert 
Márkos Albert egyik kedvenc tanárom 
volt a „konziban”, vagyis a Gheorghe 
Dima Zeneakadémián, és Anikó egyik 
kedves tanítványom a nagyenyedi Beth-
len Gábor Kollégium tanítóképzős diák-
jai közül 

Tudom, hogy valójában minden pe-
dagógus kapocs a volt tanárai és a min-
denkori tanítványai között, mégis úgy 
érzem, hogy jelen esetben ez a dolog egy 
kicsit  hangsúlyosabb 

A Márkos Albert nevével fémjelzett 
díjat a karvezetői munkával is egybekö-
tött zenei nevelésben elért eredménye-
kért adományozza a Dalosszövetség  
Van azonban ennek a díjnak ezeken túl 
egy személyes színezete is  A Márkos 
Albert-díj esetében Márkos Albert taná-
ri munkássága a speciális mértékadó  
Annak szellemében munkálkodik az, 
akit megillet a nevével fémjelzett ki-
tüntetés  Nem kell itt valami nagyon 
elvont, elméleti dologra gondolni – hi-
szen ennek a tanári munkának min-
dig is Kodály Zoltán tanításai voltak 
az alapkövei –, ugyanis a megvalósítás 
mikéntjében látom én a lényeget 

Természetes, világosan egyszerű és 
emberközpontú volt számunkra az a 
mód, ahogyan Márkos tanár úrtól (mert 
hozzá sosem illett a „tanár elvtárs” 
megszólítás) a zenetanítás csínját-bín-
ját vagy a zenediktálás és szolfézs tan-
tárgyakat tanultuk   

A legfontosabb útravaló, amit ne-
künk, tanítványainak átadott szemé-
lyes meggyőződése volt. Éppen szemé-
lyes megfigyelései, tapasztalata volt 
számunkra ez esetben is a hitelesség 
biztosítéka  Mondanom sem kell, hogy 
az élet számomra is sokszorosan bebi-
zonyította a tétel igazságát, amely így 
hangzott: „a zenetanításban nem az a le-
gesleglényegesebb, hogy mekkora zenei 
tehetséggel áldott meg valakit az élet, 
még az sem, hogy mekkora zenei tudás-
ra tett szert, hanem az, hogy mennyire 
akar valaki valamit megtanítani!”

Hát igen, legelőször is akarni kell, 
mert akkor a tudás megszerzése a szor-
galom által lehetséges, és lépésről lépés-
re új tehetségeket fedezhet fel a zeneta-
nár  Az akarás azonban rajta múlik  

Éppen ezen a ponton érzem úgy, 
hogy Anikó bátran megállhatna Már-
kos tanár úr előtt. 

El is játszottam egy ilyen képzelet-
beli találkozás gondolatával  Márkos 
tanár úr a maga gáláns modorával és 
kifinomult ízlésével elsőre biztosan 
Anikó diszkrét, szinte rejtőzködő női-
ességét értékelné, azt a tulajdonságot, 
amivel szavak nélkül is hatni tud bár-
melyik közösségben. Az erőszakmen-
tesség ma is közkedvelt tulajdonság, 
amit gyermekek és kórustagok egya-
ránt értékelnek, csakúgy, mint ahogy 
nekünk is szimpatikus volt az, aki egy 
erőszakra épített rendszerben is ezt 
tudta képviselni  Ilyen volt Márkos Al-
bert, és én Anikóban is látom ezt a tu-
lajdonságot  

Ha az alapvető kérdést tenné fel a ta-
nár úr Basa Anikó tanítónő, kántor és 
karvezető munkásságával kapcsolato-
san, akkor az eddigi életútból és mun-
kásságból szerintem egy ilyenféle válasz 
adódna: „Igen, jó minőségű zenére aka-
rom tanítani a rám bízott gyermekeket, 
gyülekezeteket és kórusokat”  Az akarat 
tehát megvolt, megvan és ezért mindig 
megmutatkozott az út is, amin az ehhez 
szükséges tudás is megszerezhető.

Erről az útról, amely a szülői házból 
indult, és még biztosan sok állomáson 
át fogja vezetni Anikót, szeretném a sa-
ját vallomását idézni, mint a leghitele-
sebbet: „Tanárszülők gyermeke vagyok: 
édesapám magyar–történelem szakos 
volt, édesanyám magyar–román sza-
kos tanár  A zeneiskolába való beíratá-
som édesapám akarata volt. Ő úgy gon-
dolta, hogy minden gyermeknek kell 
ismerni legalább egy hangszert 

Ezért a vajdahunyadi zeneiskolába 
nagyon sok magyar diák járt, édesapám 
ugyanis rávette a szülőket arra, hogy 
használják ki a lehetőségét az ingyenes 
zeneoktatásnak  Ezek a diákok voltak 
azok, akik aztán egy-egy néptáncos is-
kolai előadásra hegedűvel húzták a tal-
palávalót. Édesapám tanította a népda-

Romániai Magyar Dalosszövetség • Márkos Albert Díj

Basa Anna-Mária és Fórika Éva
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lokat, ő is állandóan népdalt dúdolt. Én 
már elég nagyocska voltam, és ő még 
mindig népdalt énekelve ringatott 

Saját három gyermekét is beíratta a 
zeneiskolába: a fiait hegedűre, engem 
zongora szakra  Hatévesen kaptam meg 
a zongorámat  1982 és 1990 között a vaj-
dahunyadi zeneiskola zongoraszakán 
tanultam Duţică Ana tanárnő vezetésé-
vel  Nem hiszem, hogy túl buzgó voltam, 
arra viszont emlékszem, hogy nagyon 
szerettem a zeneiskolai anyagon kívül 
magamnak kibetűzni egy-egy kottát, s 
ha megtetszett a dallam, megtanultam 
kívülről a magam szórakoztatására. 
1990 és 1995 között a nagyenyedi Beth-
len Gábor Kollégium tanítóképzőjébe 
jártam  Itt szerettem meg a kórusban 
való éneklést. A kórusunkat Fórika Éva 
tanárnő vezette. Legszebb kollégiumi 
emlékeim közé tartoznak a vártemp-
lomban való fellépéseink, a debreceni, 
balmazújvárosi, kecskeméti, szolnoki, 
tapolcai kiszállásaink és fellépéseink, 
amit aztán este népdaléneklés követett 

Iskolavégzés után sokáig csak taní-
tottam. Előbb Rákosdon, majd Székely-
kocsárdon, és azzal voltam elfoglalva, 

hogy a fokozati vizsgákon mihamarabb 
túl legyek  Még a gyermekvállalás is 
ennek lett függvénye  Akkor születtek a 
fiaim, Gergő (2005), aztán Kende (2008), 
amikor már mindenen túl voltam 

Székelykocsárdon 2003-ban elment a 
kántor, ezért akkor felajánlottam a tu-
dásomat, amíg megérkezik az új kántor  
Ez végzetes dolog volt, mert új kántor 
sohasem érkezett  Hat évig szolgáltam 
ingyen 

2005-ben úgy gondoltam, hogy bele-
fér a szülési szabadságomba az egyetem 
elvégzése, ezért beiratkoztam a kolozs-
vári Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
pszichológia szakára 

Be sem végeztem jóformán a pszi-
chológiát, már be kellett iratkoznom a 
marosvásárhelyi Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem kántorképzőjére, mert 
2009-ben Nagyenyedre hívtak kántor-
nak  A nagyenyedi barokk orgonát ak-
kor tatarozták  Akkor lettem szerelmes 
az orgonába, az orgonajátékba, az orgo-
nazenébe  Rájöttem, hogy én ezt szere-
tem a legjobban csinálni. Kicsit későn, 
mert már a konzervatórium elvégzésére 
nem is mertem gondolni  A kántorkép-

zőn ismertem meg az egyházi zenét, itt 
sajátítottam el a karvezetés alapjait  Dr  
Csíky Csabától tanultam el a kórusve-
zetés csínját-bínját  Ezzel párhuzamo-
san már kórusvezetéssel próbálkoztam 
Nagyenyeden, a Református Vegyeskart 
irányítgattam, ők meg engem. Itt Fodor 
László tanár úr segített  2012-ben befe-
jeztem kántori tanulmányaimat  Nagy-
kőrösön államvizsgáztam.

A záróünnepélyen nekem kellett a 
vizsgakoncert-darabomat eljátszani  
Itt Dr  Dávid István segített csiszolgatni 
még a darabomon, két nap alatt renge-
teget tanultam tőle is.

Úgy éreztem, hogy a tudásomból a ko-
csárdiaknak is kell részesülniük, ezért 
otthon nőikart alapítottam. Mindkét kó-
rust nagyon szeretem vezetni, nagyon 
szeretem a lelkesedésüket az iránt, ami 
számomra is nagyon értékes 

Azóta már sok-sok fellépésen túl va-
gyunk, remélem, még nagyon soká-
ig dicsérhetjük énekünkkel Istent  Soli 
Deo gloria!” 

(Elhangzott 2015. november 14-én a Ro-
mániai Magyar Dalosszövetség ünnepi 
közgyűlésén)

Fájó szívek
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Maksai József méltatása

Dálnoki Lajos

H a ma valaki arra vállalkozna, hogy meg-
nevezze az erdélyi magyar közművelés 
fontosabb helységeit, bizonyára nem hi-
ányozna a felsorolásból Réty sem  Talán 
nem hiányzott volna ez a községnév az 
1935-ös évtől kezdődő felmérésből sem, 
de megjelölésére egyre nagyobb hang-
súllyal kellett volna figyelni 1979-től 
errefelé. Az első évszám jelzi ezen sep-
siszéki település zenekarának a meg-
alakulását, a második a fúvószenénk 
története új korszakának a kezdetét  

Mindkettő kiváló személyiségek ne-
véhez fűződik. Bár a társadalmi kö-
rülmények egyik esetben sem voltak 
kedvezőek, mindennél fontosabbnak 
tartotta a megalakításkor népünk mű-
velését az egykori pap-karnagy Kováts 
András, majd a zenekar újjászervezésé-
től számított több mint három évtize-
den át a fúvószene elismert és megbe-
csült irányítója, néhai Kelemen Antal  
Mielőtt Kelemen tanár úr végképp le-
tette volna a karnagyi pálcát, a rétyi 
zenekar továbbéltetését Maksai József-
re bízta  

Kiszemelt utódát jól ismerte  Zenei 
képzését ő kezdte, ő adott hangszert a 
kezébe, és képezte az ifjúsági zenekar-
ban éveken keresztül  

Képezte önmagát a zenére fogékony 
gyermek is kitartóan, tanúk erre szom-
szédjai, akik sokszor hallgatták türe-
lemmel a trombitaszó tökéletesig tisz-
tuló hangját  

A szülőfalujában eltöltött nyolc isko-
lai év után a fúvós hangszer kedvelője 
a Sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Mű-
vészeti Líceum növendéke lett  A kö-
zépiskolai évek alatt sem szakadt el a 
rétyi zenekartól, s bár ingázó diák volt, 
továbbra is rendszeresen eljárt a zene-
kari próbákra, fellépésekre. Ebből az 
időszakból származó jelenléti nyilván-
tartó bizonyítja, hogy azok közé tarto-
zott, akik csak nagyon kevésszer mu-
lasztották el a próbákon való részvételt  

A kifinomult zene kedvelője, a hang-
szer szerelmese lett  Így már nem volt 
kétséges a pályaválasztásra érett ifjú-
nak, hogy egyetemi képzésre a brassói 
zenekonzervatóriumba iratkozzon  Si-
keres felvételi után kitartással, szorga-
lommal művelte immár egyre maga-

sabb fokon a zenetudományt  Egyetemi 
hallgató volt még, amikor Kelemen An-
tal karnagy neki adta át a gyermekze-
nekar vezetését, s a volt növendék leg-
jobb tudása szerint besegített az évente 
megrendezett rétyi zenetáborok szer-
vezésébe, programjának összeállításá-
ba, zeneelméleti és hangszerkezelési 
alapismereteket is nyújtva a gyerme-
keknek  Vezetésével a gyermekzenekar 
rendszeresen fellépett a községi kultu-
rális rendezvényeken, több alkalom-
mal a megyeszékhelyen, de a határon 
túl is  

Tanulmányai sikeres befejezése 
után az egykori középiskolája fogadta 
tanárai közé  Fiatalos lendülettel, szép 
tervekkel kezdett munkához  Bizo-
nyítania kellett, és bizonyítani akart  
Volt tanárai figyelték ígéretes indulá-
sát  Már minden a dolgok rendje sze-
rint működött, amikor Kelemen tanár 
úr váratlan halála után az akkor még 
csak 26 éves zenészt a rétyi zenekar ve-
zetésével is megbízták. A fiatal tanár, 
a képzett szakember nem habozott  Hi-
vatástudattal intett a nagy elődtől, első 
oktatójától átvett pálcával, azóta vezé-
nyel, szervez, irányít, a felkéréseknek 
eleget tesz  

Immár négy éve az ő irányításával 
tanult, minden igényt kielégítő műsor 
szórakoztatja a sepsiszentgyörgyi kö-
zönséget a Magyar Kultúra Napján  

Szakértők felfigyelnek rá, munkájá-
ról elismeréssel beszélnek  

Neki is köszönhető, hogy egy kifor-
rott közösség nem hullott széjjel, reper-
toárt bővít, utánpótlásról gondoskodik, 
az országhatárokon átívelő hírű rétyi 
zenekart hangversenyekre, fellépések-
re vezeti nemcsak szűkebb hazánkban, 
hanem Európában is  

Merjük remélni, hogy vele együtt 
tovább munkálkodhatunk zenei anya-
nyelvünk megőrzéséért, közösségünk 
megtartásáért, vágyaink beteljesülésé-
ért  

Munkája méltó elismerést érdemel  
Kívánunk neki konok kitartást, bátor-
ságot, hitet, további sikereket!

(Elhangzott 2015. november 14-én a Ro-
mániai Magyar Dalosszövetség ünnepi 
közgyűlésén)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Rónai Antal Díj

Maksai József és Dálnoki Lajos
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Benkő Tímea méltatása

Kovács László Attila

B enkő Tímea a Protestáns Teológiai In-
tézet oktatója. Énekkari tevékenysége 
mellett jelentős teológiai munkásságot 
fejt ki  Az egyházzene mellett evangé-
likus liturgikát és rendszeres teológiát 
is oktat  Kutatási területe a liturgika  
Disszertációja témáját is az erdélyi li-
turgika kutatási területéről választot-
ta  Több publikációja jelent már meg  

Benkő(né) Zonda Tímea Nagybányán 
született 1973  október 9-én  Zenetanár 
családban nőtt fel. Édesapja, Zonda 
Attila Tiszahosszúmezőn, édesanyja, 
Zonda Paál Anna pedig Máramarosz-
szigeten volt ének-zene tanár. Édesap-
jától a régizene, a klasszikus gitár és a 
block flőte muzsika szeretetét, édesany-
jától pedig a zongora és a kórus éneklés 
szeretetét „örökölte”  Zeneszeretetét, ze-
nei ismereteit, hangszerjátékát nyilván 
nemcsak otthonról hozta  A márama-
rosszigeti zeneiskolában Várady Ilona 
zongoratanárnő irányította. Játszott 
édesapja régizene együttesében. Éne-
kelt a szülei által vezetett máramarosz-
szigeti református gyermek-, majd ifjú-
sági kórusban, később a Várady Ilona 
által vezetett máramarosszigeti Hollósi 
Simon Vegyeskarban  

1992-től a marosvásárhelyi Kántor- 
Tanítóképző Intézetben képezte tovább 

magát, ahol Birtalan Józseftől tanult 
karvezetést, a magyar kórusiroda-
lom megszólaltatásának művészetét, 
a népies feldolgozások éneklésének 
módját és vezénylését, de a tiszta in-
tonálás, a szép szövegmondás techni-
káját is itt sajátította el  Koráljátékot, 
orgonaművészetet Birtalan Judittól 
és Molnár Tündétől tanult. Itt is aktív 
résztvevője volt a Birtalan József ál-
tal vezetett Cantemus Leánykarnak, 
a Birtalan Judit által vezetett Psalmus 
énekkarnak, valamint a Kovács And-
rás által vezetett Nagy István Ifjúsági 
Vegyeskarnak 

1994-ben megkezdte teológiai tanul-
mányait a kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Intézetben  Itt az alulírott által 
vezetett teológus vegyeskarnak lett 
oszlopos tagja, és érdeklődése fokozott 
mértékben fordult az egyházzene és 
liturgika felé  Ugyanebben a teológiai 
intézetben tanársegédként kezdte meg 
szolgálatát 2000 januárjától, 2008-
tól maga vette át az énekkar vezeté-
sét  Közben doktorandusként a lipcsei 
egyetem ösztöndíjasaként énekelt a 
lipcsei egyetemi kórusban, ahol David 
Timtől, a lipcsei egyetem zenei igaz-
gatójától tanult, és dr  Martin Petzold 
irányításával Bach kantáták elemzé-
sében merülhetett el  Itt alkalma volt 
nagyszabású oratórikus művek előa-
dásában is részt venni 

Nem csoda, hogy ilyen gazdag 
énekkari tapasztalatokkal a tarsolyá-
ban, személyében a Protestáns Teo-
lógiai Intézet vegyeskara nagyszerű 
karvezetőt kapott, aki nemcsak igé-
nyes műsorválasztással, de kitűnő 
stílusismerettel, tiszta intonálásra, 
jó szövegkiejtésre nevelés technikájá-
nak eredményes alkalmazásával sze-
rettette meg a teológus hallgatókkal a 
kóruséneklést Isten dicsőségére, lel-
künk gyönyörűségére.

Jó lelkiismerettel csak megerősíteni 
tudom, hogy Benkő Tímea méltó a Ro-
mániai Magyar Dalosszövetség által 
neki ítélt Zsizsmann Rezső-díjra. Isten 
áldása legyen szolgálatán!

(Elhangzott 2015. november 14-én a 
Romániai Magyar Dalosszövetség ün-
nepi közgyűlésén)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Zsizsmann Rezső Díj

Benkő Tímea és Adorjáni Zoltán
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Kostyák Márta méltatása

Kállay Tünde

T ermészetesség, kitartás, egyszerűség, 
tisztelet, szakma iránti alázat, szere-
tet  Ezek a kulcsszavak jutnak eszembe 
Kostyák Márta zongoratanárról, kóris-
táról és remélem, hogy laudációm be-
fejeztével a Márta szájából vett idéze-
tek és az általam vázolt kép mindenkit 
meggyőz majd erről.

Marosvásárhelyen született, ugyan-
itt érettségizett a Művészeti Líceum-
ban  Nem árulom el, pontosan hány-
ban, csak annyit: azokban az években, 
amikor magyar felvételizőnek a lehe-
tetlenséggel volt határos bekerülni a 
konzervatóriumba  Mártának is két si-
kertelen felvételit kellett elkönyvelnie, 
ennek ellenére hál’ Istennek dolgoz-
hatott korrepetitorként a csíkszeredai 
Pionírházban, illetve a Művészeti Nép-
iskolában, majd 1987-től a Művészeti Is-
kolában helyettes zongoratanárként 

Olyan életkorban, mikor manap-
ság a fiatalok az első mellett a máso-
dik egyetemet kezdik, ő férjhez ment, 
a zenészkörökben ismerősen hangzó 
nevű Kostyák család sarjához, Alpár-
hoz, majd elég sűrű egymásutánban 
megszületett három gyermekük Már-
ton Ákos, Zsuzsa és Júlia 

Kollégái bátorították az 1990-es vál-
tozások után, hogy jelentkezzen a ze-
neakadémiára  Három gyermek sem 
tudta meggátolni abban, hogy ne jele-
sen vizsgázzon a brassói konzervatóri-
umban, pedig Csíkszeredából kellett in-
gáznia  „Brassóban a helyzet beosztotta 
az időmet – emlékszik vissza Márta. 
Amint ültem a vonaton, nem lehetett 
mosogatni  Amíg Brassóban voltam, 
reggeltől estig gyakoroltam, jó kezem 
van, bírta ” „Alpár nagyon mellém állt 
– folytatja. Hétfőn reggel elmentem, 
szerda este hazajöttem, csütörtökön ta-
nítottam  Péntek reggel a 6-ossal visz-
szamentem Brassóba összhangzattanó-
rára, délután újra Csíkban tanítottam  
Hétvégén főztem, végeztem a háztar-
tást  Fiatal voltam, bírtam ”

A főiskola utolsó két évét már Kolozs-
váron végezte, ugyanis időközben ide 
költözött a család  Bár hívták az operá-
ba korrepetitornak, ő a tanítást válasz-
totta  A konzervatórium elvégzése után 
lett címzetes tanár a jelenlegi Sigis-
mund Toduță Zenei Főgimnáziumban.

Csíkszeredában a Villanella nevű 
kamarakórusban énekelt, Kolozsváron 
pedig megalakulása óta a magyar pe-
dagógusok Guttman Mihályról elneve-
zett kórusában férje mellett ülve, ő is 
tenort énekel 

A gyermekkori hangszertanár vala-
hol minden zenészt meghatároz  Már-
tának különös szerencséje, hogy ma-
rosvásárhelyi tanárját, Szőnyi Zoltánt 
a mai napig követendő példának tartja. 
Utólag sokat elemezgette, hogy lehet, 
hogy Szőnyi nem kiabált, nem szidta, 
sőt dicsérte: „Jaj, de tehetséges vagy 
Mártika!”, ennek ellenére éreztette, ha 
nem volt elégedett, sőt ezt jegyekkel is 
tükrözte 

Márta tanári munkáját is ilyennek 
látom. Viszonyulását elsősorban a sze-
retet jellemzi. Ő szereti az elsőst – pedig 
a hangokat kell megtanítani neki  Sze-
reti a kamaszt – pedig a kamaszt sok-
szor nehéz szeretni  Szereti a kamasz-
korból éppen kinőtt ifjút – pedig nem 
könnyű egyik órán gügyögni, a követ-
kezőn pedig szinte felnőttet tanítani.

Egy időben arról volt ismert az isko-
lában, hogy jól boldogult minden ne-

Romániai Magyar Dalosszövetség • Seprődi János Díj

Kostyák Márta és Kállay Tünde
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hezen kezelhető, problémás gyerekkel. 
Szerinte ennek csupán annyi a titka, 
hogy alkalmazkodni kell a gyermek-
hez  Márta ezt igazi kiváltságosnak 
érzi, hisz egyedül foglalkozhat a gyer-
mekkel  

Továbbá jó viszonyban van a szü-
lőkkel, nem is emlékszik, hogy a 30 év 
alatt lett volna szóváltás vagy nézetel-
térés  Alkalmazkodik hozzájuk, látja 
előre, milyen bajok lehetnének, és elke-
rüli a konfliktust. 

Nincsenek előre gyártott elméletei 
például a gyerekek versenyeztetésé-
ről. Egyeseknek jót tesz, állítja, mert ez 
ösztönzi gyakorlásra  De ha a gyerek és 
szülő nem szeretné, nem erőlteti.

Vizsga, fellépés után akkor is báto-
rítja a gyereket, ha nem ment kiválóan  
„Ilyen is van  Gyakoroltál is, tudtad is, 
mégsem ment  Legközelebb jobb lesz ” 

Törekszik arra, hogy az óra a zongo-
ráról szóljon, de figyel a jó emberi kap-
csolatra  „Ha már egyéni oktatás, miért 
szoruljon össze a gyomra egy életen át a 

zongoraóra gondolatától? Inkább legyen 
egy jó élménye ”

Persze ehhez jól kell ismerni a gyere-
ket, a családot: tudnia kell, ki mennyit 
gyakorol, tévézik, számítógépezik, foci-
zik, kinél milyenek a családi viszonyok 

Nos, ha e jellemzők alapján valaki 
azt képzelné ezek után Mártáról, hogy 
a zongoratanulás egy nagy „dolce vita”, 
az igenis téved 

Hisz ő ugyanannyira szereti és tisz-
teli a Zenét, a Művet, a jól megválasz-
tott, értékes repertoárt, mint a gyere-
ket  Szent célja minél többet kihozni a 
játszott műből, minél jobban közelíteni 
a legjobbnak képzelt előadásmódot. Míg 
vallomása szerint diákkorában saját el-
játszásában hallhatta először végig a 
játszott művet, ma mód van arra, hogy 
sok különböző előadásban meghallgas-
suk, majd saját felfogást kialakíthas-
sunk, és valóban muzsikáljunk  Ennek 
pedig ára van, ami nem más, mint a 
gyakorlás  Ez az pont, ahol összefér/ösz-
szeér a szeretet és a „mese nincs”: gya-

korolni kötelező, aki nem teszi, viseli a 
következményeit 

Talán pont ezért a kettősségért, a 
szeretetben szigorúságért olyan inten-
zív, olyan fárasztó számára is a tanítás  
De pont ez az a kettősség, amiért tisztel-
jük a munkáját  Kitartásának, követke-
zetességének nem karrierépítés a célja, 
hanem az, hogy a tiszteletben tartott 
tanítvány megtisztelje azzal a zenét, 
hogy legjobb tudása szerint adja elő.

Ilyesmire gondolhatott Kodály, mi-
kor ezt mondta: „A pedagógus azt akar-
ja, hogy tanítványai boldogabbak le-
gyenek  Mert lehet mai korunknak 
akármennyi technikai vívmánya, ah-
hoz, hogy az emberek boldogok legye-
nek, csupán a vívmány, jólét, kényelem 
nem elég  A közösségi és az egyéni lelki 
harmónia kialakításához a zene lénye-
ges segítséget tud adni, ezért van kulcs-
fontosságú szerepe a zenei nevelésnek ”

(Elhangzott 2015. november 14-én a Ro-
mániai Magyar Dalosszövetség ünnepi 
közgyűlésén)

Háromszög
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Major László méltatása

Angi István

Major László cselekvő hoz-
zájárulásának felemlege-
tése nélkül hiányos len-
ne a rendszerváltás után 
újraindult Romániai Ma-

gyar Dalosszövetség krónikája  Miként 
Guttman Mihály – a mi Misi bácsink, 
aki haláláig a szövetség örökös elnöke 
volt – visszaemlékszik, „1994  szeptem-
ber 17-én az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület (EMKE) újra létrehozta 
a Romániai Magyar Dalosszövetséget  
A több mint száz meghívott a Báthory 
István Elméleti Líceum dísztermében 
szavazta meg a szövetség működésének 
újrakezdését  Akkori elnöknek László 
Attila sepsiszentgyörgyi karnagyot, ze-
netanárt választottuk, aki hat éven át 
becsületesen, jó szakemberhez méltó-
an vezette a dalosszövetséget  Az elnöki 
székben Major László székelyudvarhelyi 
karnagy, zenetanár következett ” Az el-
nöki tisztséget 1999 és 2003 között töltöt-
te be Major László, majd 2003-tól máig 
a szövetség Elnöki Tanácsának a tagja 

Ebben a minőségében több alkalom-
mal tartott előadást zenei táborokban 
Aknasugatagon és Rétyen  Párhuza-

mosan egyházzenei kórustalálkozókat 
szervezett Udvarhelyszéken, Alcsíkon  
Több alkalommal zsűritagnak kérték 
fel népdaléneklési versenyeken Szat-
márnémetiben, Szentegyházán, Bögö-
zön, Farkaslakán, Maroshévízen 

Szeretettel és elismeréssel gondolunk 
vissza a számos kórustalálkozóra, ének-
kari hangversenyekre, hangverseny-
körutakra, népdaléneklési versenyekre, 
amelyek megszervezésében, támogatá-
sában Major László a dalosszövetségben 
mindvégig aktívan részt vett 

Szakmai jelentőségükben és szép-
ségükben úgyszintén felejthetetlenek 
maradnak mindnyájunk számára a 
gregorián ének erdélyi reneszánszát 
szolgáló tanfolyamok  A kurzusokat 
meghívásunkra Béres György atya a 
gregorián ének elméletének-gyakor-
latának kiváló szakértője tartotta Szé-
kelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben 
és Kolozsváron. Major László kellő oda-
adással, áldozatkészen támogatta eze-
ket a tanfolyamokat, beleértve a leg-
fontosabb kiadványok, dokumentációs 
anyagok beszerzését és kezelését is  Ne-
véhez fűződik a Csíkszeredában tartott 
karnagyképző tanfolyamok szervezése 
és ellenőrzése is.

Major László szakmai felkészültsége, 
a fent említett korszak előtti évek során 
szerzett évtizedes gyakorlata és tapasz-
talata lényeges szerepet játszottak a Ro-
mániai Magyar Dalosszövetség kereté-
ben végzett sokoldalú nevelői, művészi, 
művelődési munkájának méltán elis-
mert eredményei elérésben 

A ma alig 65 éves Major László 24 
évesen végezte el zenei tanulmányait 
a Gheorghe Dima Zeneakadémia (ak-
kori nevén a konzervatórium) elméleti 
karán  Aztán következett a korántsem 
könnyű, korántsem problémamentes, 
de végig beváltott vállalásokkal teli 
eredményes 42 év munka 

Sorjázzuk a legfontosabb mozzana-
tokat 

1973-tól a székelyudvarhelyi zeneis-
kola tanáraként oboát oktatott  Számos 
versenyen, fesztiválon, olimpián vesz 
részt tanulóival  Tanítványai közül ket-
tő a marosvásárhelyi filharmónia, egy 
a kolozsvári filharmónia első oboistája, 

egy pedig egyetemi tanár a Nagyváradi 
Tudományegyetem zenei fakultásán  
Jelenleg két tanítványa másod-, illetve 
harmadéves oboaszakos a kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémián  Íme, 
kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyvá-
radi zenész karrierek udvarhelyi indu-
lással Major László keze alól  

Jó fél évszázadon át, 1975 és 2001 kö-
zött, a székelyudvarhelyi Cantilena ka-
marakórus karnagya volt  A kórussal 
több nemzetközi versenyen, fesztiválon 
vesz részt  Számos szakmai elismerés, 
hazai és külföldi díjak dicsérik művé-
szetüket  Egyebek között 1990-ben a 
debreceni Bartók Béla XIV  Nemzetkö-
zi Kórusversenyen a Kórusverseny El-
nökségének különdíját nyerték el  1993-
ban az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE), a hazai magyar kó-
ruskultúra igényes műveléséért a Nagy 
István-díjat adományozta a kórusnak 
és karnagyának 

Szerintem az adatok maguktól be-
szélnek 

Akkor hát, kérdezzük, mondhat-e 
ennél is többet a laudatio szerzője? Bi-
zony mondhat. Években is emlékek-
ben is többet. Mert ő majdnem 50 éve 
ismeri Major Lászlót zenével szembeni 
mély alázatában, szakmájával szem-
beni példás szorgalmában, kitartá-
sában és mindenekelőtt csendes sze-
rénységében. Igen, a laudatio szerzője 
ismeri őt, mint szeretett tanítványát, 
majd kedves-jó kollégáját s nem utolsó-
sorban kitartó munkatársát  Jól tudja, 
hogy mindezeket a kvalitásokat „pon-
tosan, szépen, ahogy a csillag megy az 
égen”, úgy csillantotta át tanítványai és 
énekkari közösségünk lelkébe. Ők pe-
dig híven visszasugározzák munkájuk-
ra, saját tevékenységükre iskoláikban, 
énekkaraikban egyaránt  Ehhez a „su-
gárzás-láncreakcióhoz” gratulál plusz-
ban e sorok szerzője a sok szép felejt-
hetetlen eredmények magukból áradó 
dicsérete mellé 

Major Lacika!, már én csak így mon-
dom neked ma is, 82 évesen, a jó Isten él-
tessen sokáig mindannyiunk örömére!

(Elhangzott 2015. november 14-én a Ro-
mániai Magyar Dalosszövetség ünnepi 
közgyűlésén)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Jagamas János Díj

Major László. Portrék: Tóth G. Elemér
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Kiss Csaba lelkipásztor méltatása

Szegedi László

E ngedtessék meg, hogy Kiss Csaba mél-
tatását egy bibliai igével vezessem be, 
mégpedig Pál apostolnak a Timoteus-
hoz írt Második leveléből a harmadik 
fejezet, 14-15  versével, amely így szól: 
„De te maradj meg azokban, amiket ta-
nultál, és amik reád bízattak, tudván, 
kitől tanultad, és hogy gyermekséged-
től fogva tudod a szent írásokat, melyek 
téged bölccsé tehetnek az idvességre a 
Krisztus Jézusban való hit által.”

Kedves Kiss Csaba barátom, szolga-
társam! 

Ez a bibliai ige, úgy érzem, hogy az 
egész életedet meghatározta  Gyer-
mekkorodtól fogva, ott Dél-Erdélyben, 
Magyarbényén, a lelkészi család ke-
belében, hiszen ott tanultad meg és 
ott hallottad meg Krisztusnak szere-
tő szavát édesapád, a szolgatársunk és 
imádságos édesanyád mellett. Én úgy 
hiszem, hogy az otthon, amely sokszor 
ápol és betakar, védelmez és felnevel, 
ezen túlmenően neked olyan lelki ott-
hont is jelentett, amely az elkövetke-
zendő időkben a te pályádat is megha-
tározta  A dél-erdélyi ember, különösen, 
ha Alsó-Fehér vármegyére gondolunk, 
igazából az ő magyarságát és hitét a 
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium-
ban teljesítheti ki  Ez olyan közös pont, 
és olyan gyűjtő hely, ahol évszázadok 
sok nemzedéke nőtt fel. Büszke vagyok 
arra, hogy iskolatársak is lehettünk, hi-
szen én is ugyanabban a kollégiumban 
végeztem, a mi családunkban is min-
denki – lemenő-felmenő ágon egyaránt 
– ott tanult. Én hiszem, hogy az iskola 
a maga szellemiségével, a nagyenyedi 
vártemplom, azok a kollégák, pedagó-
gusok, tanárok, akik neveltek ott, ezek 
is meghatározták életedet  Hasonlókép-
pen Magyarlapád az a hely, amelyről 
szintén elmondhatod, hogy sok min-
den származik és sok mindent tanultál  
A kiteljesedett emberi élethez szükség 
van segítő társra, és köszöntöm Erikát, 
akinek legfőképpen ezt az elmúlt hu-
szonvalamennyi évét köszönöm meg, 
hogy türelmes tiszteletes asszonyként 
kitartott Csaba mellett ezen a helyen, 
itt a végvárakban  Hiszem azt, hogy 
Erika ebben a szolgálatban nemcsak fe-
leség volt, hanem szolgatárs, valóságos 

társ a szolgálatban  A család úgy élte 
meg a mindennapjait, hogy Krisztusért 
mindent megtettek ebben a gyülekezet-
ben, és nemcsak a gyülekezetben, ha-
nem az egyházmegyében is  

Mert Kiss Csaba, nemcsak a balázs-
teki gyülekezet lelkipásztora, nemcsak 
a Krisztusé a családdal együtt, hanem 
a Brassói Református Egyházmegyének 
is egyik legoszloposabb tagja  Már na-
gyon régtől rá bíztuk a missziói felada-
tokat, és az a megtiszteltetés érte, hogy 
ezt a szolgálatot végeznie kellett  

Kiss Csaba az a lelkipásztor, aki min-
dig példát mutatott családi életével, 
szolgálatával, Krisztus és egyház iránti 
elkötelezettségével  

Akkor, amikor lelkipásztorok soka-
sága hanyagolja a gyülekezetépítést, el-
hagyja a bibliaórát, amikor nem tarta-
nak vallásórát, amikor a szolgálatban 
lankad a hűség, akkor nekik van erejük 
arra, hogy naponként szolgáljanak  Hogy 
naponként családoknál bibliaórát, áhíta-
tot tartsanak  Kiss Csaba az a lelkipász-
tor, akit azért kell megszidni, ha megszi-
dunk egyáltalán, hogy 365 nap alatt 485 
bibliaórát jegyez be  Van erejük a Krisz-
tusban arra, hogy kedves feleségével, 
Erikával, gyermekeivel megélje azt a bib-
likus állapotot, amit királyi papságnak 
neveznek, amiben veszi a Bibliát, ha kell, 
és szolgál, lelket épít  Íme, egy család, 
amely teljes elkötelezettséggel az anya-
szentegyházért, a népért és a szórvány-
magyarságért él és szolgál 

Az életükben voltak nehéz időszakok 
is  Mi nemcsak az öröm pillanataiban 
voltunk együtt Kiss Csabával, hanem 
együtt lehettünk akkor is, amikor a csa-
ládból Isten hazaszólította az egyik kis-
babájukat. Mindezek mellett ők újból 
példát mutatnak  Újra gyermeket vállal-
nak, akik most is itt ülnek a padban  A 
szívünk megtelik örömmel, hogy akkor, 
amikor egykézünk, amikor sok fiatal ma 
nem akar megnősülni, nem akar férjhez 
menni, és vannak gyülekezetek, ahol 
százával vannak, akik nem akarnak 
családot alapítani, nem vállalunk gye-
reket, ők ezt újra vállalták. „Az Úr aján-
déka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 
jutalom.” És olyanok az ifjak, „mint a hős 
kezében a nyilak”  (127  Zsoltár)

Diaszpóra Alapítvány • Czelder Márton Díj
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Felnőtté cserepedtek azok az ifjak is, 
akiket nevelt a lelkészi család; vannak 
közülük, akik messze mentek, azok 
közül is, akiket két évtized alatt én is 
ismertem és láttam itt a tanácsterem-
ben, Bibliával a kezükben  Az önök gyer-
mekei, az önök unokái, valahol mesz-
sze, idegen földön, sajnos már nem itt 
Erdélyországban élnek  Bizonyára nem 
fogják elfelejteni, hogy egykoron egy 
lelkipásztor biblikusságra, a Szentírás 
szeretetére, az Istenre odafigyelésre ne-
velte őket. Valamit visznek magukkal 
túl azon, hogy anyagi javakért küzde-
nek és a jólétért, a jobblétért mentek el  
Valamit még elvittek innen, amit csak 
úgy lehet megkapni, ha valaki hűsége-
sen szolgál  A magyar református lel-
kipásztoruk bibliai szavait, családjuk 
példáját  Kívánom, hogy a tanultakról 
ne feledkezzenek meg soha és az első, 
amiért hálát adunk Istennek, hogy eb-
ben a szolgálatban, közösségépítő mun-
kában Te, kedves szolgatársam, sokszor 
példát tudtál adni  

Kiss Csaba az a lelkipásztor, akinek 
semmi sem drága  Még a családja sem, 
ha közösségről van szó. Ő sosem hi-
ányzott egyetlen ilyen alkalomról sem  
Elmegy a világ végére is, ha valakiért 
valamit tenni kell, ha testvérekkel kell 
együtt lenni, ha együtt kell imádkozni, 
ha lelkipásztoroknak együtt lehet ta-
nulni, együtt lazítani, együtt szolgálni  

Kiss Csaba a szolgálatban soha nem 
lankadt. Az a belső tűz és az a lelkület, 
ami benne van, azt adja a kegyelmes, jó 
Isten, hogy még nagyon sok lelkipász-
tort „megfertőzzön”.

Igaz az a mondás, az a bölcsesség, 
amit én ennek az évnek a mottójaként 
kiírtam az irodám falára, amelyet egy 
1970-ben megírt könnyűzenei számnak 
a szövegéből metszettem ki. A Piramis 
együttesnek van egy éneke, aminek az 
a címe, hogy Égni kell. Hát égni kell an-
nak, aki gyújtani akar – nyolc banális 
sorban mondja el a titkát az életnek, és 
főleg a lelkészi szolgálatnak. Mert aki 
önmaga nem ég a Krisztusáért, egy-
házáért, népéért és családjáért, annak 
nem lehet gyújtani, nem lehet tovább 
adni a lángot, nem lehet ezt a szolgála-
tot teljesíteni  De Kiss Csabában és csa-
ládjában továbbra is ég ez a láng: idős 
lelkekben, ifjakban, itt Balázstelkén 
vagy Báznán, Pócstelkén, a Medgyesre 
szakadt testvérek szívében 

Kiss Csaba az az ember, aki már két 
évtizede hűséges maradt ehhez a vi-
dékhez, és láthatjuk: csodát tudott te-
remteni Balázstelkén  Azon kevés lelki-
pásztorok közé tartozik, aki nem arról 
panaszkodott, hogy üresek a templom 
padjai, hanem az lett a gondja, hogy az 

emberek nem férnek be  Amikor még a 
kicsi templom állt itt, a hívek a nyitott 
ablakon keresztül voltak kénytelenek 
hallgatni az ünnepi istentiszteleteket, 
a konfirmációi ünnepséget, mert bent 
nem volt elég férőhely. És bár fogyóban 
van ez a gyülekezet is, a magyar szó 
már keveredik a másfajta beszéddel, a 
magyar iskola elsorvadt, a lélek még-
is épül, erősödik odabent. Mit tesz ez a 
gyülekezet, Kiss Csabával, nagyérdemű 
gondnokával, presbitériumával és sze-
rető gyülekezetével? Templomát ki kell 
bővítenie, meg kell nagyítania. 

Kedves testvéreim, az utóbbi évtize-
dekben sok nagy templomot építettek 
Erdély-szerte  Különösen a forradalom 
után egyházaink irdatlan építkezésbe 
kezdtek, némelykor céltudatosan, más-
kor csupán csak ambícióból  De azt kell 
látnunk, hogy 25 év alatt új temploma-
ink közül is többek sajnos üresedőben 
vannak  De íme, Balázstelkén valami 
más történik  A lélek- és közösségépítés 
meghozza gyümölcsét, a gyarapodást  

Kedves balázstelkiek, pócstelkiek, 
báznaiak! Én nem tudom, hogy mi-
vel ajándékoztátok meg Kiss Csabát 20 
éves lelkészi jubileuma alkalmából  De 
ha egy lelkipásztornak örömet akarnak 
szerezni, ha azt akarjátok, hogy itt ma-
radjon, értetek tovább égjen és itt gyújt-
son fényt a szívekben, a Krisztus-szere-
tetét, akkor a templomlátogatással, a 
templom és az egyház iránt való hűsé-
getekkel jutalmazzátok meg őt. Én hi-
szem, hogy ez a legszebb ajándék  

Miközben embereket méltatunk a 
templomban, eszembe jut az a történet, 
amelynek központi alakja a nagy zene-
szerző, Joseph Haydn, aki az Eszterhá-
zy családnak volt udvari zenésze  Ez a 

nagyszerű zeneszerző több biblikus fo-
gantatású zeneművet is írt. A Teremtés 
Oratóriuma címűnek Londonban volt 
az ősbemutatója, és ezen az angol kirá-
lyi pár is ott ült az első sorban. Amikor 
véget ért a darab, mindenki felállt a te-
remben és tapsolni, ünnepelni kezdte a 
nagy művészt és alkotását. És a kiváló 
művész, zeneóriás, felnyújtotta a kezét, 
és az égre mutatott  Lassan-lassan a te-
rem elhalkult, mindenki kezdett felfelé 
nézni, egy mennyezet volt ott csupán  
Akkor, közelebb lépett a királyi párhoz, 
és azt mondta: „Neki növekednie kell, 
nekem pedig alászállanom” 

Én ma hiszem, hogy miközben em-
bereket – Szabó Károly bólyai népneve-
lő tanító bácsit és Kiss Csaba lelkészt 
– ünnepeljük, egy kicsit mi is alászál-
lunk és hagyjuk, hogy rajtuk keresztül, 
Erdélynek eme szórványközösségeiben, 
ennek a templomnak a szívében, a lel-
kekben, Krisztus nőjön naggyá. Mind-
ketten méltó utódai vagytok a nagy 
szórványépítőknek, Czelder Mártonnak 
és Földes Károlynak, akiknek nevét e 
díjak viselik  Most már büszkén visel-
hetitek nevüket ti is  De hiszem, hogy 
ma nemcsak őket ünnepeltük, a cse-
lekvő, hűséges közösségi munkásokat, 
hanem a mindeneket megtartó meny-
nyei édes Atyánkat, Jézus Krisztust, a 
Megváltónkat, akik nektek is erőt ad-
tak, akik a Szentlélekkel teljesen ezt az 
ünneplést és méltatást teljessé tettétek  

Az Atya, Fiú és Szentlélek Úristen 
őrizzen meg mindkettőtöket, és adjon 
sok áldást a további szolgálataitokra, 
hogy még sokáig együtt munkálkod-
hassunk 

(Elhangzott 2015. október 3-án a Sze-
ben megyei Balázstelkén)

Balról jobbra: Szegedi László, Kiss Erika, Kiss Csaba, Vetési László, Szabó Károly, Jenei Tamás  
és Zsebe Attila. Képek: Diaszpóra Alapítvány
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Szabó Károly tanító méltatása

Zsebe Attila 

Nagy öröm és hálaadás hatja át 
életünket, hogy egy ilyen szép 
őszi nap alkalmával együtt 
lehetünk egy dél-erdélyi re-
formátus templomban, itt 

Balázstelkén, annak tiszteletére, hogy a 
Czelder Márton- és Földes Károly-szór-
ványdíjakat átvegyék díjazottaink 

Még mielőtt a díjazott Szabó Károly 
nyugalmazott tanító úr tevékenységét 
méltatnám, engedtessék meg, mint a 
Mihályfalvi Református Egyházközség 
lelkipásztora, egy igét olvassak fel en-
nek a nemes eseménynek a tiszteletére  
Ez az ige írva található az I  Pét 4:10 ver-
sében, amely így hangzik: „Ki-ki amint 
kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfár-
kodjatok azzal egymásnak, mint Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai ” Ez az 
ige, Isten gazdag kegyelmi ajándékairól 
beszél, amelyet belehelyezett az embe-
ri életbe, beszédbe, cselekedetbe, maga-
viseletbe, helytállásba, hogy ne öncélú 
módon használjuk, hanem jó gazdál-
kodói, sáfárai tudjunk lenni mindan-
nak a testi és lelki ajándéknak, amit 
kaptam, amivel rendelkezem, Isten és 
embertársam javát tudjam szolgálni, 
amíg földi pályafutásom tart, és ezen 
tettek által Isten nevét tudjam dicsérni 
és magasztalni  Az Úr gazdálkodói terve 
bontakozott ki Szabó Károly nyugalma-
zott bólyai tanító életében, amikor 1935  
október 7-én a Fehér megyei Búzásbo-
csárdon meglátta a napvilágot népes 
család gyermekeként  Öten voltak test-
vérek, korosztály szerint ő volt a legki-
sebb. Egyszerű dél-erdélyi magyar refor-
mátus család sarja egy olyan vidékről, a 
Küküllő-szögből, Balázsfalva környéké-
ről, ahol nehéz küzdelmet kellett és kell 

ma is vívni a nyelvi fennmaradásért  
Édesapja kőműves, édesanyja háziasz-
szonyi teendőkkel foglalkozott, ők nyúj-
tották számára az emberi példát 

Elemi iskolai tanulmányait szülő-
falujában kezdte, később Balázsfalván 
fejezte be  Tizenhárom éves volt, ami-
kor édesanyja 44 éves korában meghalt, 
édesapját pedig hadifogságba hurcolták 
Oroszországba, ahonnan Isten segítsé-
gével hazatért. Édesanyja korai halála, 
édesapja hadifogságra való vitele nagy 
űrt és veszteséget hagyott a népes család 
körében  Bátyjai társaságában növeke-
dett, Isten gondoskodó szeretete nem en-
gedte, hogy kiessen a családi fészekből. 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégi-
um falai között folytatta tanulmánya-
it, de az anyagi nehézségek közepette a 
székelyudvarhelyi Józsa Béla Pedagógiai 
Iskola végzős diákjai közzé sorolja ma-
gát  Diákévei nehézségének lepergése 
és az édesanyja hiányának fájó érzését 
dúdolta e pár sorban: „Egy árva búsan 
zengi dal panaszait/ Anyám, te kedves 
jó anyám, szívem, de szomorú / Amióta 
eltemettek, nem volt ki azt mondja né-
kem,/ Nem volt ki azt mondja nékem, 
szeretlek gyermekem ” 1959-ben fejezte 
be magánúton a Pedagógiai Főiskolát. 
A tanítói és nevelői sáfárságra hívja el őt 
az Isten. Pályafutásának első állomása a 
Fehér megyei Hosszúaszó, ahol két éven 
át gyakorolta tanítói hivatását. 1962-től a 
Szeben megyei Bólyára került, ahol akkor 
még a virágzó, két magyar tanerős isko-
la fogadta 22–23 gyermekkel  Itt ismerke-
dett meg élete párjával, Anikóval, akivel 
1965-ben házasságra lépett  Zord szelek 
fújtak abban az időben Dél-Erdélyben – a 
szegénység, az identitásvesztés, a beol-
vadás veszélye, a kommunizmus hatása, 
az elszórványosodás –, mély sebet hagy-
tak a kis magyar közösségek életében  
A szórványsors ellenére Szabó Károly, 
mindenki tanító bácsija sokszor segített, 
felkarolta osztályát, lakásába fogadta 
diákjait, hogy magyar öntudatra, ma-
gyar táncok elsajátítására, a keresztyén 
értékek megbecsülésére nevelje őket. Az 
1992–1993-as tanévben a magyar tagozat 
gyermekhiány miatt megszűnt, ezt kö-
vetően román tannyelvű osztályokban 
tanított 1997-ig, amikor nyugállomány-
ba vonult 

Negyvenévi pedagógiai szolgálat 
alatt jól tudott sáfárkodni a reá bízot-
takkal, becsülettel és szeretettel végezte 
gyermeknevelői és tanítói szolgálatát. 
Mint a település egyedüli reformátu-
sa és nyugalmazott magyar tanítója, a 
tanítás mellett művelődési és tájékoz-
tatói feladatokat is ellátott, főképpen 
mint a Bolyai-kultusz hagyományőr-
zője. Bólya a híres matematikus, Bolyai 
Farkas szülőfaluja, kinek emléke még 
él a helybeliek lelkében  Néhány lelkes 
Bolyai-kutatóval emlékszobát sikerült 
berendezni 2002-ben Bólyán  Kitartó 
és hosszas munka után sikerült a volt 
felekezeti iskolát felújítani és Magyar 
Házzá alakítani, ahol nem csupán a 
helyi közösség, hanem a Szeben vidéki 
magyarság is összegyűlhet. A tanító bá-
csit egyszóval úgy is jellemezhetnénk, 
mint a bólyaiak mindenese  Mindig 
nagy szeretettel és meleg szavakkal fo-
gadta a faluba érkező turistákat, és lel-
kesen beszélt a Bolyai család múltjáról, 
kastélyáról  Négy évig, 1996 és 2000 kö-
zött az RMDSZ színeiben a magyarságot 
képviselte helyi községi tanácsosként  
A Bolyaiak örökségét népszerűsítő tevé-
kenysége elismeréséül 2002-ben meg-
kapta a Bolyai János Érmet, és a Ma-
rosvásárhelyen megalakult Bolyai Kör 
Tudományos Társaság állandó tagjává 
választotta  A megmaradásért, a ma-
gyar kultúra őreként kifejtett tevékeny-
sége elismeréséül 2008 januárjában 
Ezüstfenyő- díjban részesül.

Bólya a magyarság szempontból vég-
vári bástya  A múlt, a magyarságtör-
ténet, a nemzetközi hírnévre szert tett 
Bolyaiak ősi fészke és birtoka. Milyen 
jó, hogy az ilyen peremterületekre is 
rendelt Isten őrzőket, szolgákat, jó sáfá-
rokat. Ilyen védő, nyelvőrző és művelő 
volt és maradt a mai napig is a bólyai 
völgy mindenes tanító bácsija, Szabó 
Károly  Hitvallását két mondatban fog-
lalta össze: „Református magyar va-
gyok,/ Halálomig az maradok ”

A jó Isten kísérje életét, családját, 
szolgálatát, hogy amíg tart földi pálya-
futása, helytállóan és kiállóan tudja to-
vábbra is szolgálni szórványközösségét, 
a Bólya völgyi magyarságot!

(Elhangzott 2015. október 3-án a Sze-
ben megyei Balázstelkén)

Diaszpóra Alapítvány • Földes Károly Díj

Szabó Károly
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Magdó János méltatása

Bibza Gábor

T isztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy 
öröm és megtiszteltetés számom-
ra, hogy én mondhatom el a lau-
dációt Magdó János úrról azon 
alkalomból, hogy a Kelemen La-
jos Műemlékvédő Társaság a Ke-
lemen Lajos Műemlékvédelmi Díj 
tiszteleti fokozatával tünteti ki 
Magyarország korábbi kolozsvári 
főkonzulját, aki méltán érdem-
li meg e kitüntetést az erdélyi 
műemlék ügy és restaurálások tá-
mogatásáért 

Két éven keresztül Magyaror-
szág kolozsvári főkonzuljaként 
szerteágazó és látható módon tá-
mogatta a kolozsvári kulturális, 
művelődési életet és a műemlék-
védelem ügyét  Nem sajnálta ide-
jét, erejét, egészségét és végső so-
ron szabadidejét is feláldozta, mert 
érezte, hogy főkonzulként a ko-
lozsvári magyar közügy érdekében 
cselekszik  Tette mindezt a legna-
gyobb szerénységgel és egyszerű-
séggel, a világ legtermészetesebb 
dolgaként, mintha egész életében 
ezt tette volna 

Magdó János 1970  május 25-én 
született Brassóban, és itt szívta 
magába a Johannes Honterus gim-
názium sajátos német szellemét, 
ahol 1988-ban érettségizett  Ennek 
folytatásaként 1991–92-ben a Mis-
kolci Egyetem német nyelvtanár 
szakára járt, majd tanulmányait 
1992 és 1998 között az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem bölcsész kará-
nak német szakán folytatta  Ta-
nulmányi ideje alatt, 1995–96-ban 
a DAAD (Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst) ösztöndíjasa-
ként a Bonni Egyetemen tanult, és 
ugyanitt asszisztensként is tevé-
kenykedett  1999-ben fél évig a né-
met parlamentben gyakornokként 
tevékenykedett Rein hard Freiherr 
von Schorlemer képviselő munka-
társaként.

1999 és 2002 között tanári te-
vékenysége mellett a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem 
nemzetközi és diplomáciai tanul-
mányok karára járt 

Magdó János diplomatakarriere 
2001-ben kezdődött. A külügymi-
nisztérium munkatársaként előbb 
megismerte a főosztályok életét, 
2007 és 2010 között Magyarország 
Athéni Nagykövetségén dolgozott 
beosztott diplomataként  2012 nya-
rán érkezett Kolozsvárra Magyar-
ország főkonzuljaként.

Brassó, Miskolc, Bonn, Buda-
pest, Athén, Kolozsvár a fontosabb 
állomások, amelyek jelzik Magdó 
János életpályáját  Ezen a pályán 
észrevétlenül szívta magába az 
épített örökség iránti tiszteletet, 
és vált érzékennyé a múlt tárgyi 
emlékei iránt. Ebből a sajátos ér-
zékenységből származik a műem-
lékvédelem terén nyújtott kiemel-
kedő támogatói tevékenysége. A 
kolozsvári Szent György-szobor 
restaurálásánál és a házsongárdi 
Bethlen-kripta felújításánál nyúj-
tott segítsége két ékes példája an-
nak a támogatási tevékenységnek, 
amely Magdó János nevéhez fűző-
dik. Nagyban elősegítette a fentebb 
említett műemlékek gyors rendbe-
tételét 

Befejezésként engedtessék meg 
nekem egy sajátos, talán túlsá-
gosan személyes hasonlat  Ha Er-
délyt hatalmas játéktérként kép-
zeljük el, ezen belül Kolozsvár 
pedig a gyep, ahol délutánonként 
az „elcsigázott” gyermekek labdát 
kergetnek, akkor Magdó János az 
elmúlt két évben ezen a pályán 
vérbeli középcsatárként tökéletes 
pontossággal osztotta a jobbnál 
jobb labdákat játékostársainak, 
és a megfelelő pillanatban a visz-
szakapott passzból újra meg újra 
elegáns mozdulattal fejezte be a 
„támadást”, és értékesítette az így 
felhalmozott „csapatenergiát” 

Mindezek fényében Magdó Já-
nos méltó tulajdonosa a Műemlék-
védelmi Díjnak, amellyel a Kele-
men Lajos Műemlékvédő Társaság 
kitüntette 

(Elhangzott 2015. április 24-én a 
Kelemen Lajos Műemlékvédő Társa-
ság közgyűlésén)
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Szabó Bálint méltatása

Maksay Ádám

K edves Bálint, tisztelt egybegyűltek, kol-
légák, barátok, meghívottak!

Engem ért a megtiszteltetés, hogy 
ezen az ünnepi eseményen – miután 
Benczédi Sándor építész barátod egész-
ségi okok miatt visszamondta a rész-
vételét – laudációt mondjak a Kelemen 
Lajos Műemlékvédő Társaság díjátadó 
rendezvényén 

Bevallom, hogy az idő rövidsége miatt 
kénytelen voltam segítséget kérni a köz-
vetlen munkatársaidtól, és felhasználni 
gondolatokat a korábbi laudációkból 

Szabó Bálint olyan családban látta 
meg a napvilágot, amely nemzedékekre 
visszamenőleg az erdélyi kultúra szol-
gálatába szegődött. Nagyapja, Szent-
imrei Jenő író, költő, színigazgató volt. 
Éppen neki ajánlva írta meg családjuk 
történetét. Édesanyja, Szentimrei Ju-
dit Sztánán Kós Károly irányításával 
vált iparművésszé, majd néprajzi ku-
tatóvá, a népművészet egyik elismert 
monográfusává  Nem csoda, hogy Sza-
bó Bálint mellett két öccse, Zsolt és Gyu-
la is az erdélyi múlt értékesítésének a 
szolgálatába szegődött.

Míg testvérei a humán tudomá-
nyok irányából, ő a műszaki világ fe-
lől közelítette meg Erdély örökségét. 
A Brassai Sámuel Középiskolában meg-
szerzett érettségi diplomával a ko-
lozsvári műegyetemre, az akkori Po-
litechnikai Intézetbe iratkozott be, s 
ott szerzett építőmérnöki képesítést 
1967-ben. Közel tíz éven át építőtelepe-
ken szolgálta az akkor lendülettel fej-
lesztett „szocialista” iparosítás ügyét  
Kivitelező mérnökként tevékenyke-
dett a kolozsvári Építőipari Trösztnél, 
a nagyváradi Cukorgyár Építőtelepén, 
majd Sepsiszentgyörgyön a Megyei Épí-
tő-szerelő Vállalatnál építőtelep-veze-
tőként és osztályvezetőként.

1975-ben került Kolozsvárra kutató-
mérnökként, s 1977-ben lett tanárse-
géd az itteni műszaki egyetemen. 1979 
és 1989 között a Vasbetonszerkezetek 
Tanszék adjunktusa. Ebben az időszak-
ban egyetemi felvételire is készített fel 
matematikából diákokat  Azon szeren-
csések közé tartozom, akiket a követke-
zetes és logikus felkészítési stílusával 
önbizalommal és tudással töltött fel, 

hogy bátran szembenézhessünk az ak-
kori szigorú felvételi rendszerrel 

1990-ben lett előadótanár, majd 1998-
ban professzor  Közben 1984-ben meg-
szerezte a doktori fokozatot is, 2000-
ben pedig ő kapott doktorátusvezetői 
jogot. 1989-ig főleg a betonépítmények, 
feszített héjívek és gerendák ellenálló 
képessége foglalkoztatta  1990 után új 
kutatási területe a történeti tartószer-
kezetek rehabilitációja lett  1996-ban a 
budapesti Műszaki Egyetemen megsze-
rezte a műemléki szakmérnöki képesí-
tést is  E téren aztán Erdélyben iskolát 
teremtett maga köré. A műemlékvéde-
lem legfontosabb testületeiben kapott 
szerepet vagy tisztséget 

Egyetemi oktatóként és párhuzamo-
san gyakorló tartószerkezeti szakértő-
ként, tervező-mérnökként tudatosan 
építette ki az 1991-ben alapított Utilitas 
Épített örökségvédelmi kutató-tervező 
központot, felismerve, hogy egy szak-
mát, és főként egy ennyire összetettet, 
csak gyakorlás közben, egy mester mel-
lett lehet elsajátítani. Pályakezdő építé-
szek és mérnökök tucatjait indította el 
a szakmai fejlődés útján, akik közül so-
kan, maguk is mára az erdélyi műem-
lékvédelmi szakma fontos szereplőivé 
váltak, továbbvíve azt a szakmai szín-
vonalat és igényességet, amelyet tőle, 
mentoruktól sajátíthattak el  

A Szabó Bálint által vezetett, mindig 
megújuló (lelkes és érdeklődő fiatalo-
kat bevonó) csapat – a lassan negyed 
évszázados fennállás alatt – irányítá-
sával mára 300-at is meghaladó mű-
emléki, illetve műemlék-jellegű épület 
helyreállításában, tervének és kutatá-
sának elkészítésében vett részt  Kuta-
tási és tervezési tevékenysége nyomán 
kimagasló jelentőségű erdélyi műemlé-
kek nyerték vissza eredeti fényüket  Az 
utóbbi évek munkáiból a nagykárolyi 
Károlyi kastély vagy az erdődi Károlyi 
várkastély romjai helyreállítását, va-
lamint a már az 1990-es évek elejétől 
folyó munkálatot – a besztercei evan-
gélikus templom helyreállítását, vala-
mint a bonchidai Bánffy kastélyt – le-
hetne kiemelni, de nem elfelejtendő az 
1998-ban Europa Nostra-díjjal jutalma-
zott kolozsmonostori Kálvária templom 
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helyreállítása sem, ami szintén neki 
köszönhető.

1991-ben megindította és elnökként 
irányította Az épített örökségvédelem – 
Tusnád konferenciasorozatot, amit Bá-
lint álmodott meg, és hatalmas ener-
gia-befektetéssel, megfelelő társakat 
találva itthon és Magyarországon egy-
aránt Ő hozta létre. 1992-ben műem-
lékvédelmi gyorstanfolyamként indult, 
amely az 1977-es Ceauşescu-féle műem-
léki tevékenység felszámolása után ke-
letkezett szakmai űrt volt hivatott fel-
számolni  Az akkori, létszámban a 80-at 
is meghaladó résztvevők java része az 
épített örökség védelme felé fordította 
szakmai érdeklődését, az akkori legfia-
talabb korosztály pedig – amelynek ma-
gam is része vagyok – a műemlékvéde-
lem elkötelezett szolgálójává vált 

Ezt követően 1993-tól Az épített örök-
ség felújításának elméleti és gyakorlati 
kérdései elnevezésű konferencia-soro-
zat egyre szélesebb körben vált az épí-
tett örökségvédelemmel kapcsolatos 
szakágak tudományos seregszemléjé-
vé. Az ezredfordulóra a résztvevők szá-
mát tekintve a 200-at is meghaladó, a 
világ valamennyi tájáról érkező előadó-
kat felvonultató, világszínvonalú szak-
mai rendezvénnyé nőtte ki magát.

Emellett a szűkebb, leginkább tar-
tószerkezeti mérnöki szakma számára 
1995-től Történeti tartószerkezeti kon-
ferencia-sorozat szervezését kezdemé-
nyezte és váltotta valóra 

Dr  Szabó Bálint nélkül ma nem len-
ne: Erdélyi Műemlék Restaurátorok 
Egyesülete (1996), a Transylvania Trust 
Alapítvány (1996), illetve a Transsylva-
nia Nostra Alapítvány, amelyek élén el-
nöki tisztet tölt be, és valamennyi álta-
la létrehozott civil társadalmi szervezet 
meghatározó részt vállal az erdélyi épí-
tettörökség-helyreállítási tevékenység 
kialakításában, fenntartásában és fej-
lesztésében, programok és kiadványok 
sokaságával gazdagítva az építettörök-
ség-védelmi palettát 

1991-től az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let tagja. 1995-től az Országos Műem-
lék-restaurátor Egyesület Igazgatóta-
nácsának, 1996-tól az ECOVAST Román 
Nemzeti Bizottság vezetőségének, 1999-
től a Műemlékek Országos Bizottságá-
nak, 2008-tól az UNESCO Román Nem-
zeti Bizottság vezetőségének tagja. 

1996-tól az ICOMOS Román Nemzeti 
Bizottságának vezetőségi tagja, 2005-től 
alelnöke és 2014-től ideiglenes elnöke.

Alapító főszerkesztője a 2007-től 
megjelenő Transsylvania Nostra örök-
ségvédelmi szakfolyóiratnak  

1998-ban erdélyi és magyarorszá-
gi szakemberekkel konzultálva kiala-

kította és beindította a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem és a Transylvania 
Trust Alapítvány közös szervezésében 
a négyszemeszteres, az Épített Örökség 
Felújítására Szakosító Posztgraduális 
képzés oktatási programját, amely a Ko-
lozsvári Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Történelemtudomány és Filozófia 
Karán kétéves ciklusokban mintegy 
40–60 építész, mérnök, művészettörté-
nész szakképzését biztosítja 

A jelenleg futó 2015–2016-os évfo-
lyammal mintegy 400 fölé emelkedik 
azon szakemberek száma, akik a kép-
zésben részt vettek, akiknek több mint 
fele az oklevél megszerzésében is si-
kerrel járt, és sokan valóban az épített 
örökségvédelem területén kamatoztat-
ják elsajátított tudásukat 

Szakirodalmi munkássága is jelen-
tős. A ’90-es évekig inkább románul, 
azóta magyarul is publikál  Beveze-
tés a történeti tartószerkezetek felújí-
táselméletébe (1997–1998) című tanul-
mánykötete románul és magyarul is 
megjelent, a Történeti tartószerkeze-
tek illusztrált szakszótára 2004–2005-
ben két kiadásban, több nyelven jelent 
meg, akárcsak a Történeti tartószerke-
zeti beavatkozások illusztrált szakszó-
tára (2008)  Szakdolgozatainak száma 
félszáz körül mozog  

Túlzás és hízelgés nélkül állíthatom, 
hogy munkássága nélkül az erdélyi 
műemlékvédelem nem létezne abban a 
formájában, amelyben ma ismerjük, és 
bár rengeteg feladat vár még a szakem-
berekre, tevékenysége hiányában keve-
sebb lenne a követendő példa, kevesebb 

a munka elvégzésére felkészített szak-
ember  

Munkája gyümölcseként egykori ta-
nítványai, munkatársai mára az erdélyi 
történeti (magyar) egyházak szakmai 
referensei; míg mások Kolozsváron és 
Erdély többi részén mára maguk is ter-
vező cégeket vezetnek, és igyekeznek 
átadni a következő generációk számára 
azt az alaposságot, igényességet és szak-
mai tudást, amit tőle tanultak. Tanítvá-
nyai és egykori munkatársai nevében 
köszönjük, hogy az erdélyi műemlékvé-
delem mentoraként ismerhetünk és sze-
mélyesen tanulhattunk tőle.

Nagyhatású munkásságát számos 
elismerésben részesítették: Magyar Mű-
emlékvédelemért Emlékplakett (1993), 
Kós Károly-díj (1995), Európa Nostra 
oklevél – a kolozsmonostori templom-
felújításért (1998), Európa Nostra érem 
– a torockói falu-rehabilitációért (1999), 
Európa Nostra Nagydíj – a bonchidai 
Bánffy-kastélyban működő szakkép-
ző-központért (2007), Román Kultúráért 
Érdemrend (2004), Nemzetközi Möller 
István Emlékérem (2009), Magyar Ér-
demrend tiszti keresztje (2014) 

Ezekhez csatlakozik most a Kelemen 
Lajos Műemlékvédő Társaság elisme-
rése a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi 
Díj szakmai fokozatának odaítélésével 
Dr. Szabó Bálint építőmérnöknek az er-
délyi épített örökség védelmének elmé-
lete és gyakorlata terén kifejtett iskola-
teremtő munkásságáért.

(Elhangzott 2015. április 24-én a Kele-
men Lajos Műemlékvédő Társaság köz-
gyűlésén)

Ketten
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Bánffy György méltatása

Széman Rózsa

B áró Bánffy György (1853–1889) 
politikus, zeneszerző, író, költő, 
sportember, gazdálkodó s talán 
még sorolhatnám sokoldalú te-
vékenységeit, amelyekkel rövid 
élete során környezetét, nemze-
tét, a magyar kultúrát szolgálta  
Annak a Bánffy családnak a sar-
ja, amely évszázadokon keresz-
tül igen fontos szerepet játszott 
Erdély történelmében és kultu-
rális életében 

1853-ban született báró Bánffy 
Albert és gróf Eszterházy Ágnes 
második gyermekeként   Szü-
letése pontos helye kissé kérdé-
ses, se a Szinnyei-féle életrajzi 
gyűjtemény, sem az 1884–87-es 
Országgyűlési Almanach nem 
jelzi  Egyes források Kolozsvárt, 
mások Szilágysomlyót, ismét 
mások Szilágynagyfalut adják 
meg szülőhelyéül. Tény, hogy a 
család ott lakott, gyermekkora 
egy részét minden bizonnyal ott 
töltötte  Tanulmányait Szilágy-
somlyón, Kolozsváron és Buda-
pesten végezte, majd szülőföld-
jén gazdálkodott: versenylovakat 
nevelt, amelyek a kolozsvári és 
budapesti mezőnyökön több dí-
jat is elnyertek  Még harmin-
cadik életévét sem töltötte be, 
mikor Szilágysomlyó országgyű-
lési képviselőjének választották.  
Jeleskedett a sportban is, legin-
kább mégis a zenét és az irodal-
mat kedvelte  Egész kiskorában, 
5 évesen kezdett el zongorázni, 
ezt később olyan művészi tökély-
re fejlesztette, hogy az 1880-as 
években Andrássy Katinka gróf-
nő által a pesti Vigadóban meg-
rendezett jótékony célú hangver-
senyen nem kisebb egyéniség, 
mint Liszt Ferenc sietett elsőnek 
gratulálni Bánffy báró meste-
ri zongorajátékához  Bár ilyen 
irányú szakoktatásban nem ré-
szesült, a debreceni cigánygor-
donkástól, Dajna Balog Banditól 
gordonkázni is megtanult  Ko-
rán kezdett el zenét szerezni is, 
nótái közül számosat énekeltek 

és énekelnek, játszanak nagy 
előszeretettel mai napig: Kék 
nefelejcs, Nem akar az ökör-
csorda legelni és még sok más   
Írásait a kolozsvári, debreceni, 
budapesti lapok közölték  A gu-
lyás című népszínművét (szö-
veg Kazaliczky Antal), valamint 
a Kemény Endre báró szövegére 
megírt Gólyakirály című ope-
rettjét Kolozsvárott, a Fekete hajó 
című operettet (szöveg Rákosi 
Jenő) a népszínházban, Kristóf 
tér 78 című vígjátékát pedig a 
Nemzeti Színházban játszották 

Bánffy György azonban nem-
csak művelte, támogatta is a 
művészeteket. Jótékonysági es-
teken számtalanszor fellépett, 
és mindannyiszor elbűvölte 
közönségét   Az EMKE Szilágy-
somlyó székhelyű, Szilágy me-
gyei fiókjának egyleti pénztára 
javára rendezett hangversenyé-
ről például így írt a korabeli új-
ság: „És most jött az est fény-
pontja  Báró Bánffy György ült a 
zongorához, s cigányzene kíséret 
mellett népdalokat játszott  Ta-
lán egy szót se kellene tennem 
e szerepléshez. Aki őt hallotta 
játszani, az meríthet csak fo-
galmat arra nézve, hogy a zene 
hatalmával mint lehet uralkod-
ni az emberi szíveken… Amint e 
néhány népdal után felemelke-
dett a zongora mellől, frenetikus 
tapsvihar zúgott a teremben…” 
Hozzátehetjük, hogy a bevétel is 
igen jelentős volt.

E gazdag élet azonban sajnos 
nagyon rövidre volt szabva szá-
mára. 1887-ban megnősült, Beth-
len Máriát, Teleki Géza özvegyét 
vette feleségül, akitől két lánya 
született, ám akit ugyancsak ha-
marost özvegyen hagyott  1889-
ben, alig 35 éves korában, súlyos 
betegen Bécsben halt meg  A ko-
lozsvári Házsongárdi temetőbe, 
a családi sírkertbe temették el 

(Elhangzott 2015. szeptember 26-
án Szi lágy som lyón, a Báthory- na-
pok díj átadó ünnepségén)

Szilágysági Magyarokért Díj

báró Bánffy György
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Barra Zoltán méltatása

Vida Katalin

Ö rülök, hogy laudációt mondhatok a 
szi lágy csehi magyar közösség egyik 
ismert, és nagy tiszteletnek örvendő 
egyéniségéről, dr. Barra Zoltánról. Min-
dig is szívesen figyeltem és értékeltem 
azoknak a szakembereknek a munká-
ját, akik nagy odaadással, hivatástu-
dattal, rátermettséggel végzik a tulaj-
donképpen életcéljukká vált feladatot  
Ilyen szakember dr  Barra Zoltán szil-
ágycsehi főorvos.

1951  június 30-án született a Szat-
már megyei Hadad községben, de iga-
zából Szilágycsehhez kötődik. Itt végez-
te elemi és középiskolai tanulmányait, 
és itt érettségizett 1970-ben  A Maros-
vásárhelyi Orvostudományi Egyetem 
Gyermekgyógyászati szakán tanult 
1970 és 1976 között  Az akkor szokásos 
diplomás kinevezés eredményeképpen 
első munkahelye a Neamț megyei Girov 
község volt. Később a Szilágy megyei 
Gyümölcsényesen, majd Benedekfal-
ván dolgozott, míg végül Szilágycseh-
ben telepedett le 

Azok közé az orvosok közé tartozik, 
akik munkájuk során mindig szem 
előtt tartották az orvoslás Pápai Páriz 
Ferenc által megfogalmazott erényeit, 
vagyis „az egészséges tudományt, a tö-
kéletes lelkiismeretességet, a hűséges 
szorgalmat és a hiánytalan jóakaratot”  
Nem elégedett meg az egyetemi évek 
alatt szerzett ismeretekkel, ezért 1990-
ben általános orvosi szakvizsgát tett, 
és 1995-ben, elsőként Szilágycsehben 
megszerezte a főorvosi címet. Mindvé-
gig következetes volt abban a meggyő-
ződésében, hogy itt, a szülőföldön kell 
gyógyítani és segíteni embertársait  
Mindenkit ismer a városban, őt is min-
denki ismeri és tiszteli szíves segítő-
készsége, embertársai iránti nyitottsá-
ga, mélységes humánuma miatt  

Nemcsak az orvosi hivatását vég-
zi alázattal és hivatástudattal, hanem 
cselekvő tagja a szilágycsehi és a Szi-
lágy megyei magyar közösségnek is  
Az RMDSZ városi szervezetének alapító 
tagja, különböző feladatokat vállalt és 
vállal, alelnök, elnökségi tag, 1992-től 
napjainkig tagja a helyi tanácsnak, je-
lenleg frakcióvezető. Az utóbbi tizen-
öt évben a Megyei Küldöttek Tanácsa 

titkára  Mindenütt ott van, ahol tenni 
kell, a Szilágy Társaság és a Tövishát 
Kulturális Társaság alapító tagja, fel-
karolta Szilágycseh értékeinek, törté-
nelmi múltjának kutatását és azok ter-
jesztését a közművelődés eszközeivel, 
támogatja a Gyulaffy László magyar 
iskolát  Lankadatlan helytállással ott 
és akkor teszi a jót, ahol és amikor kell 
és lehet  Remélem, hogy nem túlzok, ha 
azt mondom, hogy dr  Barra Zoltán a 
szilágycsehi közélet meghatározó sze-
mélyisége 

Mindezekért javasoljuk a Szilágysági 
Magyarok díszoklevél adományozását 
dr  Barra Zoltán részére  Jó egészséget, 
erőt kívánunk neki a nehéz munkához.

(Elhangzott 2015. szeptember 26-án Szi-
lágy som lyón, a Báthory- na pok díj átadó 
ünnepségén)

Szilágysági Magyarokért Díj

Barra Zoltán Intermezzo intertotto
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Bóné Vilmos méltatása

Máté Levente

„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok./ Ezt 
ha nem érted,/ Szánts és vess, s hagyjad 
másnak az áldozatot.” (Kazinczy Ferenc: 
A nagy titok)

Megtiszteltetésnek érzem, 
hogy Bóné Vilmos igaz-
gató-tanár úrról írhatok 
méltatást, hiszen tanít-
ványa is és munkatársa 

is voltam a ballai iskolában  Az iskolák 
életében is vannak olyan időszakok, 
amelyekre később mérceként lehet te-
kinteni, amire a tanítványok büszkén 
hivatkozhatnak  Bóné Vilmos érde-
me, hogy 38 évi ballai tanári, igazgatói 
munkájával, a fizikai alapoktól is kezd-
ve, korszerű, jól felszerelt iskola épült, 
amelynek falai között magas fokú szel-
lemiség fejlődött ki. Az iskola tanulói 
pedig látványos, szép eredményeket 
értek el a tudáspróbákon, a felvételi 
vizsgákon, a megyei és országos tan-
tárgyolimpiászokon, a kulturális verse-
nyeken, rendezvényeken 

Bóné Vilmos 1946  szeptember 16-án 
született Szilágyballán, szülei földmű-
vesek voltak, a falusi gazdálkodás foly-
tatását szánták neki is  Általános iskolai 
tanulmányait szülőfalujában végezte, 
utána a zilahi Ady Endre középiskolába 

felvételizett, 1966-ban itt érettségizett  
1969-ben sikeresen felvételizett a ma-
rosvásárhelyi hároméves Pedagógiai 
Főiskola matematika szakára. 1972-ben 
a goroszlói Általános Iskolába nevez-
ték ki, ahonnan egy évharmad tanítás 
után, 1973  január 4-én a Szilágy megyei 
tanfelügyelőség áthelyezte Szilágybal-
lára, szülőfalujába, és ki is nevezte igaz-
gatónak  Félig kész, pirosban álló, a falu 
pénzén épülő új, nyolcosztályos iskola 
és problémás tantestület fogadta  Fiata-
lon, tapasztalat nélkül kezdte el pedagó-
gus és közéleti pályáját szülőfalujában. 
Közben beiratkozott a Babeș-Bolyai Tu-
dományegyetem Matematika-Mecha-
nika Karának levelező tagozatára, ahol 
1976-ban szerzett tanári oklevelet  1984-
ben házasságot kötött Bóbis Margit ma-
gyar szakos tanárnővel, két gyerekük 
született, Tibor és Imre, akik informati-
kusok lettek, jelenleg Kolozsváron élnek 
és dolgoznak 

1978-tól 2010-ig, nyugdíjba vonulá-
sáig a Szilágy megyei Tanfelügyelőség 
módszertani irányítója, 1979 és 1986 kö-
zött pedig a Zilah és környéke magyar 
nyelven tanító matematika tanárainak 
pedagógia köri felelőse volt. 1981-ben 
megkapta az élen járó tanári címet az 
oktatási minisztériumtól 

Matematika feladványai jelentek 
meg a Gazeta matematică és a Mate-
matikai lapok című szakkiadványok-
ban (1977 és 1981 között), tanügyi és köz-
életi cikkeket közölt a Szilágyság című 
hetilapban, és a Szilágysági magya-
rok című kötetben közölte Szilágyballa 
monográfiáját.

Igazgató volt Szilágyballán 38 évig  
Az iskolát saját gyermekének tekintet-
te, ezért nagy gondja volt a ballai is-
kola hírnevének állandó öregbítésére  
Rendet, fegyelmet és főleg lelkiismere-
tes munkát kért és várt el a kollégák-
tól mind a tanórákon, mind a nevelői 
munkában  Ehhez pedig igyekezett a 
feltételeket is megteremteni, s olyan 
munkaközösséget kialakítani, amely-
ben a kollégák ne csak munkatársak, 
hanem barátok is legyenek, a tanári-
ban sose legyen feszült a hangulat  So-
kat foglalkozott a fiatal kollégákkal is, 
segítette őket, szakmai továbbképzésre, 

igényességre, minőségi munkára, hu-
mánus nevelésre bíztatta őket.

2002 és 2010 között, nyugdíjba lépé-
séig a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Szilágy megyei szervezete 
elnöki tisztségét töltötte be, szorgal-
mazta, szervezte a magyar nyelven ta-
nító kollégák szakmai és módszertani 
továbbképzéseken való részvételét  Azt 
vallotta, hogy a minőségi munka fel-
tétele az iskolában a lelkiismeretesség 
mellett a szakmai és módszertani tu-
dás magas szintje 

Az oktató-nevelő munka mellett 
rengeteg közéleti, helyi, illetve megyei 
szintű tevékenységnek is részese volt. 
1992-től 2012-ig Baksa község tanácsá-
ban képviselői tisztséget töltött be, ahol 
képviselte szülőfaluja fejlesztési tervei-
nek a megvalósítását, az utak aszfalto-
zását, a közművesítést a faluban, amik 
meg is valósultak 

Nyugdíjba vonulásakor, 2010-ben 
mondta: „Nyugodt lelkiismerettel me-
gyek nyugdíjba, hiszen beteljesült, amit 
elképzeltem, szülőfalum iskolája a me-
gye egyik legjobb és legszebb iskolája 
lett, amelynek falai között magas fokú 
szellemiség is honol  Tanulóink nagy-
szerűen teljesítenek, és példásan visel-
kednek az életben is ”

A végzősöket általában József Attila 
idézettel bocsátotta el: „Dolgozni csak 
pontosan, szépen,/ ahogy a csillag megy 
az égen,/ úgy érdemes ”

„A tanári és közéleti munkával szü-
lőfalumban eltöltött élet nehéz, de szép 
sorsot jelentett számomra  Naponta ki-
hívást, megfelelést saját közösségem-
ben, cáfolni a mondást, miszerint sen-
ki sem próféta saját hazájában  Mindig 
belső kényszernek, hivatásomnak és 
szívügyemnek éreztem a közösségi 
munkálkodást is szülőfalumért, annak 
iskolájáért, magyar közösségünkért” – 
mondta nyugdíjba vonulásakor 

Mi pedig, a ballai tantestület büsz-
kék vagyunk, hogy Bóné Vilmost kollé-
gaként, igazgatóként, barátként tisztel-
hetjük, tőle szakmaiságot, emberséget 
tanulhattunk 

(Elhangzott 2015. szeptember 26-án Szi-
lágy som lyón, a Báthory- na pok díj átadó 
ünnepségén)

Szilágysági Magyarokért Díj

Bóné Vilmos
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Viski János méltatása

Márkus László

V iski János (Kolozsvár, 1906  június 10  – 
Budapest, 1961  január 16 ) Kossuth- és 
Erkel-díjas magyar zeneszerző, zene-
pedagógus Szilágyzoványi földbirtokos 
családba született, és érdeklődése elle-
nére gazdálkodással kellett foglalkoz-
nia. Erdélyi bárócsalád művész-sarja, 
aki főnemesi címét soha nem hasz-
nálta  Magatartásában mindazonáltal 
megőrzött valamennyit a kúriáján elvo-
nultan élő művész vonásaiból, a Berzse-
nyiek, Madáchok attitűdjéből. 

Előbb hegedűművésznek tanult, An-
tal Gyula, Sipos Gábor és Kolár Gusztáv 
voltak a tanárai, majd 19 éves korában, 
három önálló hegedűest után egyre in-
kább a zeneszerzés kezdte érdekelni  
1927-ben – a gazdálkodói életvitele mel-
lett – nyert felvételt a budapesti Zene-
művészeti Főiskolára, ahol Kodály Zol-
tán tanítványa volt  Zenei tanulmányai 
mellett a Magyar Királyi Pázmány Péter 
Tudományegyetemen filozófiai és mű-
vészettörténeti tanulmányokat is foly-
tatott. A főiskolán 1932-ben diplomázott, 
majd ezt követően hazaköltözött Szi-
lágyzoványba 

A birtokon gazdálkodott és kompo-
nált. Egyik első itt született műve a 
Szimfonikus szvit, amit 1937-ben Vaszy 
Viktor mutatott be a Magyar Rádió-
ban  Egy 1939-es budapesti koncerten 
a világhírű holland karmester, Willem 
Mengelberg is dirigálta a darabot a Fil-
harmóniai Társaság Zenekara élén, 
majd ezt követően szerte Európában is 

előadta – komoly nemzetközi ismertsé-
get szerezve a komponistának  1939-ben 
írta a Balassi Bálint verse által ihletett 
Enigma című szimfonikus költeményét, 
amely egyik legismertebb zeneműve 
lett, és amelyet a Kisfaludy Társaság 
Greguss Pál-emlékéremmel tüntetett 
ki  Ez a szerzeménye is gyakran játszott 
darab volt külföldön, „Norvégiától Tö-
rökországig majdnem minden nagyobb 
európai városban elhangzott”  Zene-
szerzői munkásságára jelentős mérték-
ben hatott mestere, Kodály Zoltán, aki-
nél öt évig tanult. Maga így írt erről: „Én 
vagyok a Kodály-iskola zászlóvivője”.

1940-ben a Nemzeti Zenede főtitká-
ra és hangszerelés tanára lett, és he-
tenként utazott Zoványból Budapest-
re és vissza  Egy év múlva a kolozsvári 
Zene- és Színművészeti Konzervatóri-
um igazgatója lett (erről a megbízásról 
már 1932-ben is szó volt, de akkor elma-
radt a kinevezés). 1942 őszén a budapes-
ti Zeneakadémia zeneszerzés főtanszak 
tanárává nevezték ki (ekkor végleg Ma-
gyarországra költözött), és haláláig te-
vékenykedett az intézményben. Műkö-
dése idején számos, később híressé vált 
hallgató mestere volt, például Dobszay 
László, Eötvös Péter, Földes Imre, Hidas 
Frigyes, Láng István, Károlyi Pál, Lend-
vay Kamilló, Petrovics Emil, Simon Al-
bert, Soproni József, Szőllősy András, 
Szőnyi Erzsébet és sokan mások.

1961-ben hunyt el, egy munkahelyi 
vita után lett rosszul  Sírja a Farkasréti 
temetőben található.

Elismerései 
Greguss-emlékérem, 1942
Erkel Ferenc-díj, 1954
Érdemes művész, 1955
Kossuth-díj, 1956

Főbb művei 
Szimfonikus szvit – zenekarra, 1937
Két magyar tánc – zenekarra, 1938
Enigma – szimfonikus költemény, 1939
Hegedűverseny, 1947
Zongoraverseny, 1953
Gordonkaverseny, 1955
Az irisórai szarvas – ballada bariton-
szólóra és zenekarra, 1958

(Elhangzott 2015. szeptember 26-án Szi-
lágy som lyón, a Báthory- na pok díj átadó 
ünnepségén)

Szilágysági Magyarokért Díj

Viski János Viski János sírja
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Demeter János méltatása

Benkő Levente

H ölgyeim és uraim! Tisztelt gyülekezet! 
Kedves barátunk, Demeter János, egy-
szerűbben: Döme!

Valamikor 1983-ban lehetett, amikor 
egy este Demeter doktorékhoz be kel-
lett adnunk egy kolozsvári menyecs-
kére való felsőrákosi viseletet. Tél volt, 
pár nappal Szilveszter éjszakája előtt. 
Lakodalomra készült a család, ha nem 
tévedek, s midőn beléptünk, egy bar-
naszakállas fiatalember hangos „Szia, 
Eti!”-vel, majd felém fordulva egy lé-
nyegesen visszafogottabb „Jó estét kí-
vánok!”-kal fogadott  Tényleg, magam 
sem emlékszem, hogy azelőtt talál-
koztunk volt-e valaha, vagyis ő, az ak-
kortájt hazafelé készülő kolozsvári 
állatorvos-hallgató és én, a Sepsiszent-
györgyről egyetlen hátizsáknyi cók-
mókkal éppen hazatért géplakatos?

Mindenesetre megtörtént a bemu-
tatkozás s a kézfogás 

Eltelt vajegy esztendő, s 1989 kará-
csonyán esténként le-leszállt a köd Er-
dővidéken. A rá következő vízkeresztkor 
pedig olyan fagyok valának, hogy a ko-
csi szélvédőjén Szentgyörgyig, Kézdivá-
sárhelyig s vissza sem olvadt sem le, 
sem fel a jég, legfeljebb tenyérnyi résen 
vakargattuk le másfél kilométerenként 
szilárd halmazállapotúvá vált lehele-
tünket  S kukucskáltunk kifelé, mint-
ha tankkal eredtünk volna nem is volt 
terroristák nyomába, holott csak a Kós 
Kati szüleitől megörökölt Trabanttal 
gurulva próbáltuk felszedegetni olyan 
ötven-nyolcvan kilométeres körzetben 
az újrakezdéssel járó ismerkedések és 
kapcsolatok szálait 

Még szerencse, hogy kedd estén-
ként a református templom gyülekeze-
ti, jó meleg termében, ahol Kiss Alpár 
unitárius papunk traktált bennünket 
amerikai útjának képekben és szavak-
ban megfogalmazott élményeivel, hol 
Döme és Kati hozott hazulról mulatsá-
gos és tanulságos filmeket az állatok 
viselkedéséről, egyszóval hol ez, hol az 
adott okot az újabb és újabb találkozás-
ra. S midőn kitavaszodtunk, itt, a mű-
velődési háznak ebben a kis termében 
Antal István tiszteletes az erdővidéki 
református eklézsia történetéről, Jab-
lonovszky Elemér, a kolozsvári fűvész-

kert főkertésze mindenféle növények-
ről, Kónya Ádám és Kisgyörgy Zoltán ki 
tudja mi mindenről, Jánó Mihály Szent 
László-freskókról, drága barátunk, Dé-
nes István pedig a barlangok csodálatos 
világáról mesélve folytatta a mindmáig 
végtelen sort  A Háromszék gyűjtemé-
nye a megmondója, hogy ki mindenki 
jött, látott s hagyott itt nekünk aján-
dékba szellemi táplálékot 

Ez és ilyen volt a kezdet  Nem volt 
akkor sem világháló, sem ilyen-olyan 
kütyü, de voltak találkozások, végeér-
hetetlen tervezgetések és beszélgetések 
hol Nagy Sándoréknál, hol valamelyik… 
nos, magyarul kocsmának nevezett 
közművelődési intézményben. Volt billi-
árdasztalnál hitelben átsörözött éjszaka 
másnapi törlesztéssel, és volt sok-sok, 
inkább többé, mint kevésbé használha-
tó ötlet  Arról, hogy nem kell másnak 
megtennie helyettünk, mert olyant, 
mint más, mi is tudunk, nem kell meg-
mondani nekünk sem a megyétől, sem 
máshonnan, hogy mi itt, Erdővidéken 
hogyan és mit tegyünk  S arról, hogy a 
körvonalazódó alakot miként és milyen 
tartalommal töltsük fel e vidék, vagyis 
Erdővidék szellemi táplálkozására.

Mondok néhány nevet: Egyed Ákos, 
Kászoni Zoltán, Demeter János, Deák Vil-
ma, Hoffmann Edit, Kaptza Mária, De-
meter (Kós) Katalin, Nagy Zsuzsanna, 
Tatár Zsuzsanna, Dénes István, s ne ve-
gyék szerénytelenségnek: jómagam  Szó-
val ezek volnánk, akik 1990  április 24-én 
– kerek évvel a nagy múltú Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesület, az EMKE 
újraindulása előtt – itt, ebben a terem-
ben megalapítottuk a Gaál Mózes Köz-
művelődési Egyesületet. Hivatalosan, bí-
róságilag is bejegyezve azon melegében  
„Kultúrát, művelődésszervezést” – vála-
szolta Döme, amikor a szentgyörgyi tár-
gyalóteremben a benyújtott iratcsomót 
lapozgató bírónő ránk kérdezett, hogy 
tulajdonképpen mit is akarunk  Vagyis 
azt, hogy az előzménynek, a Cameratá-
nak, a már akkor létező Kájoni Consort 
Régizene Együttesnek legyen folytatása 
– és kiegészítése  Ez volt az intézményes 
kezdete, ez volt az alapja annak, ami az-
óta is tart, hála Istennek, alakul, alakul, 
és egyre szebben gyarapodik 

GMKE • Erdővidék Kultúrájáért Díj

Demeter János
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Persze, mindenféle irigység nélkül 
teszem hozzá, hogy könnyű volt neki, 
Dömének kitalálni egy csomó jót  Mert 
emlékszem, anyai nagyapja, Ungvári 
János bácsi azelőtt kórust vezetett, édes-
apjának, a pazar ex libris gyűjteményt 
őriző s gyarapítgató Demeter Jenő bel-
gyógyász orvosnak, vagyis Döme bácsi-
nak és édesanyjának, Ungvári Julianna 
fül-orr-gége orvosnak, vagyis Júlia né-
ninek is alapos köze volt a valamikori 
erdővidéki orvosi napok létrejöttéhez, 
de az akkori körülmények között is 
csírába szökkengető baróti közműve-
lődéshez, amikor mi még kölykök vol-
tunk  Adott volt tehát a példa, az a szel-
lemi útravaló, amivel indulni lehetett, 
de kellett is. És akkor még nem szóltam 
a Demeter család gyönyörű könyvtá-
ráról és népművészet-szeretetéről, és 
nem szóltam a Kós család Barótra is be-
gyűrűző szellemi örökségéről. Amiből 
kinek-kinek a hazulról hozottja mellé 
Döme jóvoltából mindnyájunknak a rá-
adás is bőven kijutott.

1994 novemberében Barót első írásos 
említésének 770  évfordulóján Döme ko-
lozsvári szálainak (is) köszönhetően a 
régi református templomban a szakma 
legjelesebbjei közül valók előadásait 
hallgattuk szülőföldünkről, aztán Nagy 

Rózsika néni Baróti Szabó Dávidról ké-
szülő könyvéről mesélt, s bár a város fő-
terén kissé ferdén állt a parányi színpad 
a bányászszobor bal oldalán, és mind-
össze egy fényszóró világította be-meg 
Kopeczky Annamari csoportjának előa-
dását – valahogyan minden jól intéző-
dött  Mint a budapesti Hang-Ár színi 
társulat diákdombi előadása, amelyet a 
fertály órával a kezdés előtt még min-
dig kockáztató makacs november köze-
pi köd csak azután volt szíves felszállni, 
miután Döme szólt, hogy: „Nyugalom, 
megbeszéltem a nagyfőnökkel”. Ma 
sem tudom, kivel mit beszélt, de a szí-
ni előadás az öreg vártemplom-fal tövé-
ben – meglett. Verőfényes napsütésben. 
Este a Kájoni Consort Régizene Együttes 
beszegte a jeles napot, s hétfőn a buka-
resti rádió magyar adásának tudósítója 
üzent, hogy interjút kérne tőlünk arról: 
hogyan csináltuk?  

Mondom, volt valami különleges 
abban, ahogyan Döme rekeszizmot 
görcs be rándító két vicce között előállt 
egy-egy inkább többé, mint kevésbé 
használható ötletével. És hát hadd te-
gyem fel a költői kérdést: vajon hol tar-
tanánk Erdővidéken közművelődés te-
rén, ha Döme és csapata nem úgy dönt, 
nem úgy cselekszik, s az utánunk jövők 

sem úgy tesznek az 1989 utáni első fa-
gyos vízkereszt s a rá következő tavasz 
utáni negyed század során? Azaz mind-
máig 

S mert például az ismereteket gyor-
san terjesztő világhálón Dömével kap-
csolatosan minderről nem, csak a po-
litikai-közigazgatási pályafutásáról 
találunk adatot – ami enyhe germaniz-
must is belekeverve egy egészen más 
tál tészta –, az általa (is) kezdeménye-
zett és gerjesztett-fejlesztett erdővidéki 
közművelődés története mindenképpen 
megér majd egy külön misét 

De most, hogy az indulás óta eltelt 
vajegy kevés idő, a huszonhetedik esz-
tendőnket idén másodszor, vagy ha 
így jobban hangzik: a tizennyolcadikat 
harmadszor is betöltöttük, s a szakál-
lunk sem barna és nem is vörös már, 
hát mégsem felejthettem el ama kö-
szöntést, amelyet felidézek, és most 
visszaadok Dömének: Jó estét kívánok! 
Csak szólni jöttem, hogy a Gaál Mózes 
Közművelődési Egyesület a lehető leg-
jobban döntött, amikor az idei Erdővi-
dék Kultúrájáért-díjat neked ítélte oda 

Fogadd szeretettel!
(Elhangzott 2015. november 17-én Ba-

róton, a Gaál Mózes Közművelődési Egye-
sület díj átadó ünnepségén)

Az Akadémián

Lapszámunk szerzői:
Angi István – zeneesztéta, kritikus, ny. egyetemi tanár, Kolozsvár
Balázs Imre József – író, költő, Kolozsvár
Benkő Judit Emese – muzikológus, szerkesztő, Kolozsvár
Bibza Gábor – lelkész, Kolozsvár
Dálnoki Lajos – polgármester, Réty
Dávid Gyula – irodalomtörténész, Kolozsvár
Dimény József – lelkész, Alsófelsősznetmihály
Fórika Éva – tanár, Marosújvár
Gergely Balázs – művelődésszervező, régész, Kolozsvár
Kállay Tünde – tanár, Kolozsvár
Keresztes Attila – színművész, Marosvásárhely
Kopacz Katalin Mária – könyvtáros, Csíkszereda
Kovács László Attila – lelkész, Kolozsvár
Maksay Ádám – építész, Kolozsvár
Márkus László – tanító, polgármester, Ipp
Máté Levente – tanár, iskolaigazgató, Szilágyballa
Miklós Zoltán – történész, Székelyudvarhely
Németh Júlia – művészettörténész, Kolozsvár
Pozsony Ferenc – néprajzkutató, egyetemi tanár, Kolozsvár
Szegedi László – lelkész, Kőhalom
Széman Rózsa – művelődésszervező, Szilágysomlyó
Szilágyi Aladár – újságíró, szerkesztő, Nagyvárad
Vida Katalin – tanár, Szilágycseh
Visky András – dramaturg, Kolozsvár
Vita László András – vállalkozó, Kolozsvár
Zsebe Attila – lelkész, Mihályfalva



Az Erdővidék Kultúrájáért-díj


