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Kis-Szamos mente

Vetési László

Kis művelődéstörténeti séta a KisSzamos mentén és mellékvölgyeiben

A

Kendilóna. A Teleki-kastély régi tornya

Kis-Szamos völgye és mellékfolyói Kolozsvártól Désig értékekkel, kincsekkel
tele vidék, az erdélyi magyarság egyik
legértékesebb kultúrtörténeti területe. Nincs is mit csodálkoznunk ezen,
hiszen az Észak- és Dél-Erdélyt összekötő fő útvonal mentén a legkönnyebben utazható tájon, a Szamos völgyében terül el, a kereskedelmi, hadi utak
itt a folyók mentén alakulhattak ki a
legkönnyebben, és nem csodálkozunk
azon sem, hogy a honfoglaló magyarok
előtt és után is a legkorábban és a legsűrűbben lakott vidék volt. Ebből pedig
az is következik, hogy a Maros völgye
mellett a legtöbbet pusztított területnek is bizonyult. És ha már így történt,
természetes, hogy a legtöbb emléket,
értéket, korai templomokat, kastélyokat, udvarházakat tárja elénk, vagy épp
rejtegeti.
A Kis-Szamos völgyében a Mezőség
és Erdőhát határán járunk. A folyócska bal, nyugati partja az Almási hegycsoport Erdőhát tájegysége, a jobb partvidék, a keleti pedig erdőtlen, szikár
füves sztyeppéket tár elénk, igazi Mezőség. Itt és e tájakon nagy szülötteket,

emlékhelyeket száz számra fedezhetünk fel; itt is születtek nagyok, a legnagyobbak, vannak, akik palotákban,
kastélyokban, udvarházakban, mások
pedig vert falú házikókban, paticsfalú
parasztkunyhókban látták meg a napvilágot, de innen indultak el az örökké
tartó emlékezet útján.
A Kis-Szamos völgyében is tehát fontos művelődéstörténeti és kegyeleti
emlékhelyeken járunk. Ezen a területen többnyire apró falvak találhatók, és
bennük néhány magyar lélek él vagy élt
a közelmúltig. Emlék és ránk emlékeztető hely annál több van. Ha elkezdem
összeszámlálni az itt fellelhető emlékhelyeket, jeleseket, itt születetteket és
ide kötődőket, a kiemelkedő művelődéstörténeti emlékhelyeket, csak megilletődéssel tudok szólni erről a pusztának tűnő tájról, a sokat szenvedett
faluközösségekről. A völgy 25 kilométeres szélességében Désig félszáz olyan
települést találunk, ahol még élünk,
vagy ránk utaló emlékek, emlékhelyek,
középkori elemeket is tartalmazó templomok, kastélyok, magyar temetők, udvarházak, nemesi kripták maradtak
fenn. De ehhez azonnal hozzá kell tennem azt is, hogy Válaszutat és Bonchidát leszámítva 100 léleknél nagyobb
magyar lélekszámú települést már sehol sem lelünk. Nem csoda tehát, hogy
„művelődési élet”, bármilyen közösségi
munka itt nem szervezhető, és a nagyokra való emlékezések is hiányosak.
Ott kezdődik igazán a szórvány, ahol
már nincs, aki emlékezzen, nincs kiért
művelődési eseményt szervezni, nincs
kikért kiutazni egy-egy színjátszó csoportnak, műsoros megemlékezést tartó fiataloknak. Mégis, az egyházi életünkben évtizedek óta szorgalmazzuk,
hogy szélső nyelvi vidéken, peremvidéken, a környéken elhelyezkedő nagyobb
gyülekezetek, az anyaegyházak, vagy
ahonnan ezekbe a falvakba beszolgálnak lelkészek, tartsák kötelességüknek
a lehetőségek szerint ezen a területen
is cselekedni, és tekintsék fontosnak
nagyjaik emlékeinek ápolását.
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Fájdalmas az is, hogy Kolozsvártól kezdődően a falu-, vagy inkább a
nemzeti önfelfedezés, az „identitás-turizmus” nem, vagy csak alig tudta bekapcsolni zarándoklataiba a Kis-Szamos mentét és az Erdőhát vidékét. Mert
ugyan ki figyelne oda arra, hogy mit
rejteget egy-egy, ma már román jellegű falu? Ki látogatna el Bodonkútra,
ki mássza meg a Bábolna hegyét, vagy
nézi meg a felsőtöki, némai, ormányi
templomot? Milyen magyar önszerveződésre volna lehetőség a Borsa- vagy a
Töki völgy töredékben maradt magyarsága körében? Honnan lenne e tájnak
elegendő cselekvő értelmiség-tartaléka,
vagy épp anyanyelvi művelődési eseményeken részt vevő népe? Milyen kulturális és szórakoztató programot tudna
nyújtani a száraz, víztelen, már-már
sztyeppés Mezőség? Nemzeti önfelfedezés helyett sok helyen bizony kemény
nemzeti önfelejtéssel találkozunk.
Évtizedek óta jelentős kudarcokat
könyvelhetünk el a Kis-Szamos mentén és mellékvölgyeiben a megemlékezések és emlékjel-hagyások területén is. Nincs tehát, aki megszervezze
és az sem, akinek emlékezni. Pedig a
Kis-Szamos völgyében kiemelkedő közösségi tevékenységet végző szolgálat
másik szembetűnő jele, hogy az utóbbi
két évtizedben ezen a 40 kilométeren
Válaszúttól Désig 15 magyar gyülekezeti
ház, közösségi hely, otthon, emlékhely,
Magyar Ház alakult ki. Itt a művelődésszervezés nagy gondja, hogy a lehetőség és a közösségi igény nincsenek

arányban egymással. Itt a közösségépítők folyamatosan számolnak azzal,
hogy a közösségépítéshez, oktatáshoz
túl kell lépni a szűk szakmai kereteket
és célokat: a közösségekben, a családokban, a szülők és gyermekek között
is teljes értékű magyar identitásépítésre és rehabilitációra van szükség
Mindezek között ezen a 70-80 kilométeres útszakaszon méltán emelkedik ki
a két leglátványosabb művelődéstörténeti és népművészeti zarándokhely: Válaszút és Bonchida, és persze a két nagyváros, Szamosújvár és Dés, mellettük
pedig távolabb a hagyományőrző Szék.
Elég lenne akár felsorolni is, mi mindent tár elénk és rejteget ez a Kolozsvár
közeli tájegység, ahol a Mezőség és az
Erdőhát határa húzódik.
Ha elindulunk a kincses városból, itt
van máris Kolozsvár kapujában Apahida, ahol már nagyon korán elveszítettük jelenlétünket, és a település nevében csak a magyar névadás maradt
meg, „apát hídja”, de a föld mélye olyan
régészeti kincseket dobott felszínre,
mint a hatalmas értékű gepida fejedelmi sír és gazdag leletanyaga.
Imre Lajos kolozsvári teológiai tanár a Mezőség szélén, a Szamos jobb
oldali völgyében levő Kolozskara lelkésze, profetikus nevelője volt, idén 41
éve halt meg. Jó, hogy a maroknyi közösségnek volt ereje egy kis megemlékezésre. De milyen megemlékezést
lehet tartani a Dés melletti négy magyar lelket számláló Némában Barcsai
Jenő festőről, vagy Kornis Gabrielláról

Kendilóna. Vetési László (balról) és Székely Árpád Tompa Artúr mártírlelkész sírjánál
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Sipos Dávid kőfaragó mester szószéke a kidei
református templomban

Szentbenedeken? Olyan közösségekre
és közöttük élő felelős értelmiségiekre
van szükség, akik a hagyományokat,
a nagyjaikat tisztelik, számon tartják,
emléküket őrzik.
A Borsa völgyének felső szakaszán
fekvő Ördögkeresztúron nyugszik a híres kolozsvári református lelkész-szónok, közíró, Szász Gerő, aki szintén
szórványtelepülésen,
Páncélcsehen
született. A Borsa völgyében kutatott és
végzett társadalom-felmérést az 1930as évek elején a kolozsvári egyetemisták csoportja. Csomafája Kabay Béla
híres helytörténeti kutató és fotós választott szülőhelye, és – épp a felszámolódás utolsó pillanatában – a völgy falvairól számtalan fényképet is készített,
amelyek egyben utolsó emlékei lettek
egy eltűnőben levő világnak. Nádfedeles kőházak, a kidei régi falukép, a romossá vált, később teljesen lebontott
tötöri református templom képe az ő
munkássága nyomán maradt fenn.
Kide a Szamostháti dombság, sőt a
Kis-Szamos fő völgyének is a legmagyarabb faluja: három nép otthona és
négytemplomos ugyan, de a románság
száma elenyésző. Itt állott a híres kőfaragó, Sipos Dávid műhelye, innen látta
el belső Erdélyt szebbnél szebb faragott
kőszószékekkel. De itt kezdte római katolikus lelkészi szolgálatát Nyírő József,
itt hagyta abba papi hivatása gyakorlását, alapított családot, és egy ideig molnárként folytatta életét.
A legmagyarabb erdőháti település,
Kide tehát méltán lett híressé Sipos Dávid kőfaragó és Nyírő József plébános,

Kis-Szamos mente
író emléke és hagyatéka okán, de művelődéstörténeti szerencséjét az itt élő
közösségszervezőknek is köszönheti,
akik rendszeresen szerveznek Nyírő
emléknapokat, falunapokat, szüreti
bálokat, a Borsa völgyében egyedülálló
rendszerességgel és kitartással.
Szülőfalujában, Bodonkúton néhány
éve sikerült maradandó emléket állítani
a nagy szülöttnek, Budai Nagy Antalnak,
az 1437-es bábolnai parasztfelkelés vezér
alakjának, azzal is, hogy a nevét viselő
egyesületet jegyeztek be a kicsiny helységben. Már nem lepődünk meg azon
sem, hogy a hivatalosságok hosszú időn
át akadályokat gördítettek a bejegyzés
elé azért, mert – a nagy román név átkeresztelési sürgölődésben – ilyen, hogy
Budai Nagy Antal nincs, helyette Anton
cel Mare din Deius-t, vagy din Buda-t kellett volna használniuk. A magyar közösségi élményt teremtőknek nehéz elérni
az igazi emlékhelyre, a Bábolna hegyére
is. Évente egy alkalommal nagy román
nemzeti fesztivál és népzenei találkozó
van a Bábolna hegyén, de a környékbeli
magyarság kimarad a programokból, és
legfennebb csak az asztalok melletti fogyasztó vendég.
Kolozsjenőnél ömlik a Szamosba
a Töki völgyet átszelő Lozsádi patak.
A völgy alsó szakaszán levő falvakban
nem találunk magyarokat. Tötörön is
csak történelmi emléke van a falu nagy
szülöttének, Sipos Dávid főfaragónak.
Akárcsak a középkori részletekben gazdag református templomnak, amely az
1950-es évek végén teljesen eltűnt, helyére román ortodox templom épült.
A Töki völgyben az első magyar jellegű
falucskában, Esztényben, visszakapott
kis udvarházában élte élete utolsó éveit
a magyargyűlöletéről hírhedté vált Raoul Şorban művészettörténész. Halála

óta az udvarház üres és erősen rongálódik. Szarvaskend, Alsó- és Felsőtök három, erősen fogyatkozó magyarságú
törpefalu, Eszténnyel együtt mind a
négyben mívesen megalkotott középkori műemlék templomok sorakoznak,
de a magyarság száma már sehol sem
haladja meg a 30-at. Felsőtökön néhány éve a visszaszolgáltatott családi
házát Almási István népzenekutató a
válaszúti Kallós Alapítványnak adta át,
hogy benne közösségi helyet alakítsanak ki gyermekek, fiatalok, a velük való
foglalkozások és táborozók számára.
Szintén Kolozsjenőnél zárul a dobokai völgy is, és itt ömlik a Szamosba
a Lóna pataka. A Doboka völgyében és
kisebb mellékvölgyeiben tovább nézelődve a főútról is jól látszik az arányos toronytornácos középkori kendilónai református templom. A templom
szomszédjában a Teleki család birtokát alkotó régi kastély-együttesből
csak egy csonka torony maradt meg,
de az új épületben működő fogyatékosöregellátó központ miatt nem engednek a közelébe, és itt emlékezünk meg
arra a K. Tompa Artúr mártír lelkészre,
kollégiumi tanárra, CE utazótitkárra,
akit feleségével és sógornőjével együtt
1944 októberében itt gyilkoltak meg
vandál módon a második világháborúban garázdálkodó román szabadcsapatok. Fennebb már a dobokai magyarság
majdnem teljesen eltűnt, a Gidófalvy
udvarház is romokban áll, és a falu fölött annak idején, restaurálás címén
szinte újjáépítették a dobokai földvárat, talán épp Gelunak keresztelt Gyula
vezér emlékére. Itt volt lelkész Almási
Samu népzenekutató, történész.
A Dobokai völgy egyik oldalsó hajlatában még van egy kis falu, Magyarköblös, és az egész völgyben ennek a

A kackói református parókia romos épülete. Itt született Berde Mária

A szarvaskendi római katolikus templom

településnek a magyarsága őrzi a leghűségesebben a magyar Igét, vigyázza
a templomot. De őrzi annak a Rettegi
György önéletíró kisnemesnek emlékét
is, aki Emlékezetre méltó dolgok címen
itt rótta sorait, és gyűjtötte egybe az erdélyi történeteket, pletykákat a nemesi világról. Példamutató, ahogyan ez a
30 lélek Terebesi László volt gondnok
lelkesítése nyomán is életben maradt,
kapaszkodik, ma is élni akar. Néhány
éve a Kolozsvári Református Kollégium
vette át az erősen romos parókiát, és
alakított ki benne nyári ifjúsági tábort.
Fenn a Dobokai völgy legfelső szakaszán még két szomorú falu vár reánk.
A hajdani járási székhely, az öt magyar
lelket számláló Páncélcseh, ahol a falu
közepén, egy dombon álló romos középkori műemlék templom fogad. Tornyát
egy évtizede elvitte a szélvihar, majd
hosszú ideig tartó ázás, rombolódás
után a Kidében szolgált Boné Lajos lelkész emlékére a család, saját áldozatából újrafedte. Lennebb pedig a három
magyar lelkes Magyarderzse található,
ahol összedőlt, majd példamutató áldozattal, magyar kormánypénzből új fedelet kapott a műemlék templom. Van
tehát példa az összefogásra: a páncélcsehi és a magyarderzsei templomot
és környékét is közmunkával rendszeresen takarítják, rendezik kolozsvári
egyetemisták, lelkészek.
Válaszút – Kallós Zoltán népzenekutató és munkatársai szolgálata nyomán – az eltelt másfél évtized alatt a
magyar oktatás, közösségépítés, szellemi és tárgyi értékgyűjtés központja
lett, és folyamatosan fejlődik, jelentősége növekszik, hatása is egyre szélesedik. A szamosújvári Téka és a Kallós
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A Kós Károly tervezte nagyiklódi templom.
A szerző felvételei

Alapítvány egymást kiegészítve teljesíti küldetését ezekben a völgyekben,
pontosan és jól körülhatárolt fölrajzi és
közszolgálati területeken. Válaszútnak
most már nem csak az egész vidéket ellátó szórványbentlakása van, de a régi
kúriában a Kallós hagyatékból korszerű, mezőségi és csángó néprajzi múzeum is született, és már melléje érett
a szakmai képzést felvállaló magyar
szakiskola is. Válaszút, a hely szelleméhez, a Kallós hagyatékhoz méltóan látja
el mindazokat a feladatokat, amelyeket
egy ilyen kiemelt helynek teljesítenie
kell. Azzal, hogy a völgy legfontosabb
oktatási-művelődési intézménye, a teljes közösségépítés mellett feladata lett
a völgy apró falvainak magyar gyermekeit összeszedni, színvonalas szolgáltatásokkal az anyanyelvi oktatás hitele
mellett visszaadni a magyarságba vetett bizalmat és az önbizalmat is a romló nyelvi magyarság, a vegyes házasok
és gyermekeik körében is.
De Válaszúton miközben egyik felől
gazdagodik és épül a közösségi munka,
a falu másik jelképe, a Bánffy kastély,
ahol Wass Albert író született, nem válhatott turisztikai zarándokhellyé, mert
a Kolozs Megyei Tanács tulajdonában
maradt, üresen áll, és miután a fogyatékos iskola kiköltözött belőle, bezárták, és többszöri kérésre sem adták át a
Kallós Alapítványnak.
Bonchida a Bánffy család és különösen Miklós révén Trianon és Bánffy
Magyarországról történő hazatérése
után az erdélyi magyar szellemi élet
központja lett. Nem csak a legnagyobbak találkozóhelye volt, de mára példátlan kastélyrestaurálási munka és
újrahasznosítási tervezés helyszíne is.
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Bonchida és kastélya, az abban szerveződő rendszeres programok révén
is helyzetéből adódóan többarcú etnikai-közösségi életszervező lett.
Nagyiklód már hosszú évszázada
nem otthona népesebb magyar közösségnek, de régi temetőjének ódon sírjai
visszautalnak a múltra. A falu közepén
álló kéttornyú, reformátusnak épült,
ma ortodox templomot nem is akárki,
maga Kós Károly tervezte a „kicsi magyar világ” alatt annak a magyarságnak, amelynek száma a második bécsi
döntés után a határ innenső oldalán
hirtelen megnőtt. A magyar kormánynak is nagy tervei voltak ezzel a frontfaluval, mert a magyarság számának
felduzzasztására, családtelepítésre készítette elő, és a nagycsaládosoknak
ún. ONCSA házakat is épített. A magyar
templom is annak a néhány száz léleknek épült volna, akik később, a határok
elmúltával hazaköltöztek a szomszéd
szülőfalvaikba, és a pirosban álló, néptelenné lett hajlékot az egyház kénytelen
volt eladni a helyi görög katolikus többségnek, akiktől az ortodoxok „örökölték
meg”, és ma is nagy vallási-felekezeti
viták célpontja. Túl a Szamos vizén, a
dombon áll a kisiklódi fatornyú református templomocska. Ennek volt kevés
ideig tiszteletes asszonya férje mellett,
és a tanítónői, népnevelői és népmesegyűjtői munkásságát is itt elkezdő Nagy
Olga néprajzkutató. Itt született lánya,
a jeles sepsiszentgyörgyi színésznő, a
nemrég elhunyt Krizsovánszky Szidónia, és innen származott Kisiklódi Fodor Sándor népi önéletíró és faragóművész is. A falu temetőjében több temetői
sírkő őrzi ma is keze munkáját.
Dés és a két Szamos találkozása előtt
még meg kell állnunk egy pillanatra a
szentbenedeki, igen romos Kornis kastély dombján. Ehhez a kastélyhoz fűződik Kornis Gabriella grófnő gyermek- és
ifjúkora, aki erről a romantikus színés élményvilágról Őrizz, és én is őrizlek
téged címmel írta meg emlékeit.
A két Szamos találkozásának helye,
Dés városa önmagában is jelentős magyar művelődéstörténeti kincsesbánya.
E jeles hely részletesebb értékelése nem
lehet most a mi dolgunk. Itt felbecsülhetetlen helytörténeti kutatást végzett
Dési Huber András. Vissza kell mégis nyúlnunk az emlékezésben a jeles
nagyenyedi professzorig, Pápai Páriz
Ferencig; a forradalmár költő-lelkészig,
Petőfi barátjáig, Medgyes Lajosig. Itt
alakult meg a dési festőiskola, és ennek
kiemelkedő képviselője volt Dési Huber
István szobrász, Szopos Sándor, Mohi
Sándor, Kovács Zoltán és köztük a szinérváraljai Incze János, aki élete végéig

hűséges volt választott városához; és
a dési mindennapok, város- és életképek legkitartóbb megörökítője maradt.
Itt töltötte gyermek- és ifjúkorát Szabó
T. Attila nyelvész, innen indult László
Gerő és Vadász Zoltán színművészek
pályája is, itt folytatta közösségépítő
pályáját Tőkés László segédlelkész, és
itt kezdődött el üldöztetése is, amely a
temesvári forradalomig vezetett.
Az egyesült Szamos vidékén minden
faluban találkozunk jeles értékekkel,
személyekkel, emlékekkel. Dés tövének Nagy-Szamos menti legelső faluja
a nagyon nehéz nyelvi helyzetbe került
Kozárvár. Itt élt és alkotott visszavonultságban a „tizenegyek” írói csoportosuláshoz tartozó Varró Dezső költő, a
falu maréknyi magyarságának lelkésze. Az egyesült Szamos mentének első,
színromán faluja Alőr, ahol Jagamas János népzenekutató kezdte tanítói pályáját. Tovább, Alsókosályon volt a Kosztolányi által is nagyra becsült Bartalis János
költő családi birtoka, itt élt, gazdálkodott, és innen ihletődtek szabad versei,
a kosályi bukolikák. Tovább haladva a
fő úton, balra elmarad az erősen romos
kapjoni Haller kastély és a falu néptelen
római katolikus temploma. Magyarok
itt már lényegében nem élnek. Kackón
volt lelkész Berde Mária írónő édesapja, ez a település az írónő szülőfaluja, a
romosodó református parókia a szülőháza. A magyarok száma itt már nem
éri el a tíz lelket, hiába telepített a magyar kormány a négy magyar év alatt
sokgyermekes széki nagycsaládosokat.
Ide vezetnek Újfalvy Sándor, a 19. század híres vadászának és vadászati írójának is az emlékei. A családi sírokat
ott találjuk a domboldalban, alatta áll a
dési Csiszér Károly családja által megvásárolt és őrzött udvarház. Tovább pedig Semesnye a Székely Mózes álnéven
közlő Daday Loránd író családi birtoka
és lakóhelye, akárcsak tovább Galgó, a
Bárd Oszkáré, ahol az író éveken át körzeti orvos volt. Így vezet az út Nagyilondán túl a Szamos-Barszó vízválasztójáig, Csicsókápolnáig, ahol 1437 nyarán a
Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelés alatt a második tanácskozás volt az
erdélyi nemesek és a felkelők között, és
ahol megszületett a három erdélyi nemesi rendet egyesítő magyar, székely és
szász unió. Csicsókápolnán hiába keresünk magyar emlékeket, még egy kastély, udvarház nyomát sem leljük sehol,
ahol feltételezhetnénk, hogy a nemesek
találkozhattak.
De innen már új megyehatárok, új
utak kezdődnek, és más számbavételi
naplót is kell nyitnia az erre járó művelődéstörténeti krónikásának.
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Nagy Tibor Sándor

Kide, a négytemplomos falu

„E

Kidei utcakép a református templommal

z a falu maga Erdély. Olyan tündérkert,
amely a fejedelmi Erdély örökségét élteti halálában is. Négy templomában
harangoznak itt, katolikusok, reformátusok, unitáriusok mellett görög katolikus románoknak is van itt egy piciny
fatemploma”– foglalja össze tömören
kissé nosztalgikus hangvétellel Kide
sajátos társadalmi, földrajzi és vallásos jellegzetességét a sepsiszentgyörgyi
Charta Kiadó gondozásában 2009-ben
megjelent Időringató című munkájában
Kovács Katalin.
Kide a Szamosháti-dombságon keresztül húzódó, Válaszútnál a Kis-Szamosba ömlő Borsa-pataknak és mellékvizeinek völgyében fekvő tizenkilenc
Borsa-völgyi település egyike. Sajátos
kultúráját bizonyára annak is köszönheti, hogy dombok által körülövezett
zsákfalu, azaz a Csomafájából induló
és a Kide-patak völgyében haladó mellékút itt véget ér, a szomszédos falvakba Kidéből csak a környező hegyeken át
lehet eljutni.
A régészeti kutatások szerint a magyarság által legkorábban megszállt

területek közé tartozik ez a vidék; itt
voltak az Erdélyben ősfoglaló nemzetségek birtokai.
Első okleveles említése 1332-ből ismert Kyda alakban, de a mai református templom épület a körülötte végzett
régészeti feltárások szerint már a 12–13.
században is állt. Erről állítja Erdély
Építészete a 11-13. században című, az
Erdélyi Múzeum-Egylet gondozásában
1994-ben megjelent írásában Entz Géza,
a román kori stíluselemek alapján,
hogy a környék legkorábbi, 12. századi
falusi temploma.
Nevének eredetét illetően a következő naiv elméletet olvashatjuk az
egykor itt szolgáló református lelkész
által írt néhány lapos falu- és egyháztörténetében: „Akárhol ás az ember,
mindenhol kőre bukkan. A KIDE név
is a kőből származtatható s valahogy
így lehet levezetni: itt kő van, kő itt,
kőide, Kide.”
Földrajzi fekvése mellett a szamosháti települések közötti sajátos helyzetét annak is köszönheti, hogy a település lakói egykor a dobokai vár
szolgálatában álltak, mint a várhoz
tartozó falvakban élő, a vár katonai
szolgálatát ellátó várjobbágyok és a
gazdasági teendőket ellátó várnépek
rétegéhez tartozók. Erről tanúskodik
Nyírő József is az Isten igájában regényében: „Végre itt vagyok. Nem ismerek senkit. Senkivel semmiféle szálak
össze nem kötnek a kíváncsiságon kívül. Társtalan, idegen, független vagyok a három erdő közé tévedt, sötét
völgy fejében a világtól elzárt kis magyar faluban. A házaknak semmi köze
sincs az emberekhez. Úgy vannak a
görbe dombokon, hajlásokon elszórva, mintha a kőkorszakból maradtak volna vissza. Nyers terméssziklából vannak összerakva, vakolatlanok
és fekete zsúpszalmából magas tetőt
kontyoltak nekik. Kietlenül, furcsán
hatnak. Négy templom és három pap
imádkozik benne, nyolcszáz lélek lakja. Rátarti nemes emberek, kiknek
elődei a dobokai várban Izabella királynőnek voltak ajtónállói.” Amint a
fenti idézetekből kiderül, Kidét sajátos
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fekvése, elszigeteltsége, tündérkertszerű településsé varázsolja, és feltehetőleg ennek az elzártságnak köszönhető, hogy többségében magyar
település maradt, az ország és rendszerváltások valamint az elnéptelenedés ellenére.
Kide jelenlegi életéről, kultúrájáról
csak a fent említett sajátosságok tudatában lehet beszélni. Ezeket azonban azzal kell kiegészíteni, hogy az
elmúlt közel egy évszázadban annyit
változott ez a közösség, hogy már csak
egy zsúpolt szalmafedeles ház maradt,
valamint hogy az egykori nyolcszáz
emberből és három papból, már csak
száznyolcvan ember maradt és egy lelkész.
Kide nem a jellegzetes erdélyi faluminta, noha példázza az erdélyi
élet sokszínűségét a nagyszámú egykori kisnemes, vagy a négy templom
és az imaház az átlagos egy, vagy két
templomos kistelepülésekkel szemben. Járdányi Pál is megjegyzi A kidei
magyarság világi zenéje (Minerva, Kolozsvár 1943) című munkájában a kidei
kutatása kapcsán, hogy a 18. századtól
kezdve a teljes gazdasági önellátásra
képtelen kideiek arra kényszerültek,
hogy piacozással, fuvarozással, valamint iparűzéssel toldják meg jövedelmüket, amely gyakorlat a közeli
városok (Szamosújvár és Kolozsvár)
vérkeringéséhez kapcsolta a kis közösséget. Ilyen formában paradox módon
a völgy legelzártabban fekvő és mindmáig legnehezebben megközelíthető települése a vidék legnyitottabb és
kultúrájában legszínesebb falu a szamosháti térségben.
Az is sokat mond a kideiek igényeiről, hogy 1896-ra a millenniumi ünnepségre úgy készültek, hogy megfogadták
a borsai Bánffy Ernő gépészmérnökét,
Szabó Józsefet, hogy órát építsen be a
református templom tornyába, amely
az egész falut szolgálja. Erre a célra bálokat szerveztek, közös területet munkáltak meg, és az értékesített termény
árát az órára ajánlották. (Erről bővebben itt olvashatunk: Bitay Enikő, Márton László, Nagy Tibor Sándor, Talpas
János: Kide templomai, toronyórája,
harangjai In: A XIV. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai – ebookhttp://
eda.eme.ro)
A felekezetek közötti harmonikus
együttélést íratlan törvények szabályozták, amelyek olykor nem voltak a
helyben szolgáló papok és lelkipásztorok kedvére. Ilyen volt például a
vegyes házasságok esetén a gyermekek szülők neme szerinti felekezeti
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A kidei római katolikus templom. Itt szolgált Nyírő József plébános. Vetési László felvételei

hovatartozása. A kideiek arról is beszámolnak, hogy az együtt száz évet
szolgáló Fülöp Mózes és fia, Elemér,
unitárius lelkipásztorok nem egyszer
a református vagy a katolikus lelkipásztorok hiányában, a Szentháromság nevében végeztek sürgős keresztségi szolgálatot.
A többszázados együttélés hagyománya erősebbé vált az olykor széthúzó egyházi vagy világi politikánál.
E modernnek számító ökuménia és
tolerancia szellemében – amely a kideieknek több évszázadon át a normalitást jelenti – kértek fel egykoron
engem is: úgy végezzem a kidei szolgálatot, hogy az Árpád-kori református templom ősi falai között a reformátusok mellett sokszor a katolikus,
unitárius, ortodox vagy evangélium
szerinti keresztyén testvérek is jelen
vannak.
Az együttélés azonban mégsem jelentett egybeolvadást, hiszen minden
nemzetiség és felekezet megtartotta
identitását, és ennek megfelelően töltötte be szerepét a falu kulturális életében is. Így minden egyház rendezett
például bálokat, az újévi bál a reformátusoké volt, a húsvéti az unitáriusoké, a hamvazó szerdai a római katolikusoké. Így osztották be, minden
bál bevétele a szervező egyház javára
ment.
A közösség vallásos és kulturális élete mindmáig egybefonódik Kidében,
ahogy azt Keszeg Vilmos is megfogalmazza a szórványban élő magyarság
kapcsán: „a vallás, a vallásos élet is
átértékelődik, a nemzetiségi kultúra

részévé […], a túlélés, a megmaradás
egyedüli gyakorlati formájává, intézményévé”.
Bonczidai Dezső, a két világháború
közötti időszak református lelkipásztorának a gyülekezeti lapja alapján,
amelyet kézirat formájában terjesztett, felidézhető a világháborúk közötti közösség vallásos–művelődési
élete. Ezekben számos kidei vallásos
és világi rendezvényről szerezhetünk
tudomást. A kidei amatőr színtársulat fellépései a kommunizmus utolsó
évtizedéig tartottak. Amikor a falu a
Ceauşescu tervei által lebontandó falvak fekete listájára került rohamosan elnéptelenedett. A kommunizmus
időszakában mondhatni, hogy a falu
kulturális élete felpezsdült a Kidében
működő bentlakásos iskolának köszönhetően. Ennek tanári kara a kor
kötelező összejövetelei mellett rendszeresen színdarabot tanítottak, sőt
fúvós zenekart is indítottak, amelynek
hangszereit a színtársulat ruhakellékeivel és az egykori daloskör zászlójával együtt a református egyházközség
őrzi. Az egykori kidei kulturális élet
számos eleme az elnéptelenedés, valamint a falu elöregedése miatt mára
elmaradt vagy átalakult.
Több mint egy évtizede, hogy Kidében nincs iskola, sőt az egykori felekezeti iskola épületének sincs már
nyoma. Ugyanakkor a falu lakossága
ötödére csökkent. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Kidének 155 lakosa
volt 2011-ben. Ezek az adatok azonban
irányadóak, mivel Kidének nemcsak
az elmúlt évszázadokban, hanem ma

Kis-Szamos mente
is megvannak a sajátosságai. Jelenleg
a kidei házaknak több mint felét nyaralóként használják. Több a ház, mint
az állandó lakosok száma. Így van az,
hogy nyáron 200 és 300 között alakul a
Kidében tartózkodók száma, télen pedig előfordul, hogy a lélekszám 100 fő
alá csökken.
Ez a sajátos társadalmi dinamika
a kulturális életre is hat. A vallásos
és társadalmi sokszínűség azonban
ellensúlyozni vélte a kommunizmus
sebeit. Egyes rendezvényeket jól meghatározott időponthoz kötve rendszeresen megtartottak, mint a Húshagyó
keddi bált (Farsangi bált); a március
15-e alkalmából szervezett ünnepséget, amelynek keretében kidei gyermekek és ifjak, meghívottak (a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészei,
történészek és művészek, valamint a
Kolozsvári Református Kollégium diákjai) és egy vendégkórus szokott fellépni; az Anyák napja; a Szent István
napi ünnepség. A legkiemelkedőbb
rendszeres, egész napos rendezvény
azonban a minden év október első
szombatján szervezett falunap és szüreti bál. A falunap mindig ökumenikus
istentisztelettel kezdődik a református
templomban, a szertartáson felváltva szolgálnak a különböző felekezetek
képviselői. Ezt követően október 6-ai
megemlékezés, végül szeretetvendégség zárja a nap első részét. Délután
énekkel kísért szekeres, lovas felvonulás van a faluban, este pedig a reggelig
tartó élő zenés szüreti bál kezdődik. Ily
alkalmakon az elmúlt években vendégül láttunk több kolozsvári kórust, valamint a magyar közélet számos személyiségét.
A közösség kulturális életének a
szervezésében a korábban megalakított, de csak 2005-ben bejegyzett Kide
Egyesület is részt vesz, amelynek célkitűzése az alsó utcán, a 31-es szám
alatt levő szalmafedeles tájház fenntartása és működtetése. Emellett az
egyesület szervező partner a rendszeres és rendkívüli rendezvények lebonyolításában. A Kide Egyesületet helyi
kötődésű, valamint ide beköltözött, a
falut és az értékeit őrizni és áthagyományozni kívánó emberek hozták létre. Az egyesületnek sikerült több, egykor a falu tulajdonában levő ingatlant
megvásárolni és visszaszerezni, amelyek közül legnagyobb szellemi értéke
az említett tájháznak van, és amelyet
2003 falunapján szervezett ünnepségen avattak fel. Felújításában a Szentendrei Szabadtéri Múzeum működött
együtt a kideiekkel, berendezésében

Kallós Zoltán néprajzkutató is személyesen vett részt. A jogi és tulajdoni kérdések rendezetlensége miatt az
évtized vége fele a tájház megrongálódott. 2013-ra sikerült az egyesületre
íratni az ingatlant; a kidei származású
Kovács András filmrendező (a tájház
családja egykori birtoka volt) folyamatos anyagi támogatásával 2014-ben sikerült újrafedni a tájházat és a nyári
konyhát. Isten segedelmével 2015-ben
újra berendezzük, és rendeltetésének
megfelelően szolgálatba állítjuk Kide
legöregebb házát.
A Kide Egyesület és a felekezetek
szervezésében több rendezvény is volt
az elmúlt öt évben. Bemutattuk Cs.
Kovács Katalin: Időringató című kötetét; ellátogatott és koncertezett a
Southminster Ringers Pittsburghből
származó csengettyűkórus; valamint
évenként több ízben is meglátogatják
Kidét kanadai, egyesült államokbeli, hollandiai és magyarországi csoportok. E találkozások kiválóan jók az
együttlétre, a tapasztaltcserére, a beszélgetésre, az együtt éneklésre és a
különféle előadásokra. A külföldi vendégek látogatását megkönnyítik a faluban levő vendégházak, amelyek révén
nemcsak anyagi támogatást nyer a közösség, hanem a kapcsolattartás is lehetővé válik.
A kideiek számára 2012 a megemlékezések éve volt. Tavasszal kidei küldöttség képviselte a közösséget egykori
papja, Nyírő József tiszteletére Székelyudvarhelyen szervezett emlékünnepségen, majd ősszel a falunap alkalmából,
a negyed évezreddel azelőtt elhunyt
kidei Sipos Dávid kőfaragó mesterre,
a református gyülekezeti otthon névadójára emlékeztünk Murádin Katalin
előadásával, amely alkalomból egy, a
mester munkáit 56 felvételen bemutató
vándorkiállítást is megnyitottunk. Ezt
azóta a bonchidai Bánffy kastélyban,
valamint Szatmárnémetiben is kiállítottuk.
A magyar korona másolata is megfordult Kidében, amely alkalomból elmélyíthettük a korona történetével
kapcsolatos ismereteinket.
Nagy örömben volt része 2014 nyarán a színházkedvelő kideieknek.
A Shoshin Színházi Egyesület és a kolozsvári Jolly Színház szervezésében
Kide volt a színhelye egy alkotó- és
színháztábornak, amely a szervezők
tervei szerint évente ünnepe lesz a
falunak. Külön fénypontja e rendezvénynek a két közös este, amely alkalommal előkerülhettek régi kincsek a
kideiek tarsolyából.

A 2014. évi falunap alkalmából lelkes
adományozóknak köszönhetően megalapítottuk a Nyírő József könyvtárat,
amelynek a Kide Egyesület biztosít
székhelyet. Szólnunk kell arról is, hogy
a lélekszámban megapadt kidei nép
még mindig szeret olvasni. Egész Borsa völgyében nem járatnak annyi egyházi és világi lapot, mint Kidében, így
hát reméljük, hogy a megalapított és
idén megnyitandó könyvtárnak sok olvasója lesz nemcsak az idősek, hanem
a fiatalok közül is; hiszen 14 gyermek
is él a faluban. A szülök és a társadalom áldozatkészségének hála, gyermekeinknek lehetőségük van a Kallós és
a Téka Alapítványnak köszönhetően
Válaszúton, Szamosújváron, valamint
a Kolozsvári Református Kollégiumban
tanulni. Noha csak 14 gyermek lakik
Kidében, az immár évtizedet meghaladó, évi rendszerességgel megszervezett
Kidei Szórványtáborban nyaranként
akár 50 gyermek és fiatal is részt vesz
a vallásos, kulturális és magyarságtudat-erősítő tevékenységeket tartalmazó foglalkozásokon. A kideiek kulturális igényéről tanúskodik az is, hogy
abban a két évben, amikor nem volt a
faluban lakó lelkipásztor, téli időszakban mégis rendszeres vallásos-kulturális alkalmakat szerveztek, ahol az
igeolvasás mellett, irodalmi felolvasások is voltak.
A szamosháti térségben levő falvakkal együtt tagjai vagyunk egy, a Kallós
Alapítvány által szervezett Kerekasztalnak is, melynek céljai között egymás
rendezvényeinek a támogatása, valamint a falvakban lakók képzése és segítése áll. Az együttműködés és a szervezés nem zökkenőmentes, azonban a
megmaradás nemes célja érdekében
bátorítjuk és segítjük egymást.
A Szamoshát egyetlen magyar többségű településének múltja és jelene a
műveltség igényét táplálja a jövő nemzedékek számára. Nem tudni, hogy
milyen arca lesz ennek a településnek
tíz év múlva, hiszen túl sok a változó
az egyenletben. Talán többen fognak
kiköltözni? Talán megfiatalodik vagy
tovább öregszik a közösség? Vajon sikerül-e a „nyaralókat” kideiekké formálni? – nos, ezek a kideiek kérdései.
A bizonyosság az, hogy fel kell vállalni
a küldetést, és feladatot kell betölteni
ott, ahol a kőfaragó Sipos David élt, ahol
Nyírő József szolgált, ahol Polcz Alaine
szerető szívre is menedékre talált a háború pusztítása elől, ahonnan Kovács
András elindult Cannes felé, ahol az
egykori kisnemesek utódai Erdély egyik
legcsodálatosabb falvát őrzik.
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Balázs-Bécsi Attila

Tóvidék-program Mezőségért

„M

ezőség egy olyan térség, amelynek fejlesztése példaértékű lehet egész Európában: a kihalás szélén álló kultúrtáj
megmentését teljesen új, innovatív
módszerekkel lehet megkísérelni, hiszen gyakorlatilag a semmiből kell
felépíteni ezt a világot.” (Ocskay Gyula)
A rendszerváltás után 25 évvel az
erdélyi Mezőség továbbra is a térség
elmaradottabb régiói közé tartozik.
Az 1990 után Romániában elkezdődött
társadalmi és gazdasági folyamatok
negatív hatásai a Mezőségen jobban
megérződtek, mint Erdély más vidékein. Ezek között megemlíthetjük a munkaerő és a szellemi tőke elvándorlását,
a népességcsökkenést (1966 és 2011 között 114 996 személlyel csökkent Mezőség lakossága, miután 307 483 lakos
volt és 192 487 maradt), az önfenntartást sem biztosító paraszti kisgazdaságok rendszerét, a közművelődési – és
más jellegű – infrastruktúra leépülését, a szellemi és közösségi igénytelenség terjedését, főleg a fiatal nemzedékek esetében.
Az utóbbi években az itteni közösségek gazdasági helyzete, a települések
infrastruktúrája fokozatosan javult.
Ugyanakkor pozitív folyamatokat jegyezhetünk az etnikai-közösségi megtartó tényezők: az egyház, az oktatás, a
közművelődés, a kultúra terén is.

A feketelaki Téka Táborközpont. Molnár Tibor felvétele
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A szamosújvári Téka Alapítvány közvetlen városi működési kereteinek kihívásai, feladatai mellett kezdettől fogva felvállalta a tágabb régió, Mezőség
és ezen belül Tóvidék gondjait is. Ez a
kisrégió a Mezőség észak-nyugati felén
a katonai, a gyekei, a gyekei faluközi, a
cegei és a vasasszentgothárdi tavak vizét levezető és a Szamosújvár mellett a
Kis Szamosba ömlő Füzes patak mellett
található, vagy ezekhez kötődő településeket foglalja magába.
A mezőségi szórvány oktatási rendszerének fejlesztése, a kulturális rehabilitáció sikeres elindítása mellett
nyomon kell követni ezeknek a közösségeknek a korszerűsödési folyamatait is. Kulturális és oktatási programjaink eredményei által gerjesztett
megvalósítás a Tóvidék Program,
amelynek célja, hogy általa támogassuk a mezőségi Tóvidék szórványtelepüléseinek modernizációs törekvéseit.
Segítséget nyújtunk abban, hogy e közösségekben jól felszerelt művelődési
központok, tájházak létesüljenek, és
a turisztikai vonzerő növelése mellett közösségregeneráló kezdeményezések induljanak el. Az is fontos, hogy
a kollégiumi rendszerből kikerülő fiatalok számára élhetőbb szülőfalut
biztosítsunk. Hogyan, milyen irányban, milyen erőforrásokra és értékekre támaszkodva lehet erős, egészséges

Kis-Szamos mente

A feketelaki Faluház. Balázs-Bécsi Attila felvétele

önértékelésű és nemzettudatú közösségeket alakítani? Fontos az is, hogy
a szórványfalvak lakói magyarságukhoz tudatosan viszonyulva, azt több
letértéknek fogják fel.
A Tóvidék-program több célkitűzést
követ. A fontosabbak között említhetjük a helyi akciócsoportok létrehozását
a települések közösségi életében felelős
személyek együttműködésével, a helyi
anyagi és szellemi erőforrások feltérképezését, tájházak létrehozását minden
nagyobb mezőségi szórványtelepülésen, településközpontokban. Továbbá
többrendeltetésű közösségi terek kialakítása és felszerelése, a programban
résztvevő települések idegenforgalmi
népszerűsítése (honlapok, turisztikai
reklámanyagok készítése, kulturális
útvonal kialakítása), a helyi kulturális
kínálat minőségi rendszerben történő
bemutatása is a célok között szerepel.
A programot 2005-ben indítottuk
el, és az eltelt időszakban sikerült egypár megvalósítással, kezdeményezéssel
hozzájárulni ahhoz, hogy a térségben
létrejöjjenek a nagyobb tervezési, fejlesztési lehetőségek. A magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) támogatásával 2007-ben 15
tóvidéki szórvány-magyar falu részvételével létrehoztuk Tóvidéki Közkincs
Kerekasztalt. Ezzel sikerült megalapozni   a térségben létező kulturális, oktatási és társadalmi tényezők hosszú távú
együttműködését. Az OKM támogatása olyan folyamatot indított el Tóvidéken, amely lehetőséget nyitott a kisrégió
rehabilitálására.

A Kerekasztal által elindított szakmai munka következtében 2008-ban
létrehoztuk a Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesületet. Ezzel sikerült jogi
intézményi keretekbe helyezni a 15
tóvidéki szórvány-magyar falu érdekközösségét. A Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesület tagjai a tóvidéki térségben
létező magán- és közjogi intézmények
(civil szervezetek, egyházak, iskolák
stb.). Célunk a 15 társult falu (Füzes,
Feketelak és fíliái, Melegföldvár, Buza,
Szentmárton és fíliái, Katona) közösségi érdekeinek megfogalmazása és képviselete.
Hat településen (Ördöngösfüzes,
Buza, Magyarpalatka, Melegföldvár,
Mez ők eszü és Feketelak) 2010. május
14-én adtuk át hivatalosan a helyi
képviselőknek a közösségi központok
felszereléséhez szükséges eszközöket (multifunkcionális nyomtatót és
fénymásolót, számítógépet, kivetítőt,
televízió készüléket, DVD-lejátszót,
digitális fényképezőgépet) 50 000 lej
értékben.
Feketelakon az alapítvány létrehozott egy táborközpontot, ahol nyaranta bel- és külföldi csoportok táborozhatnak, hozzájárulva a település és a
térség idegenforgalmi népszerűsítéséhez. Ugyanezen a településen 2010ben a helyi közösségnek átadtunk egy
Faluházat, amelyben egy tájszoba és
egy közösségi tér található. Szintén
közösségi térnek használható a Téka
szépkenyerűszentmártoni ingatlanja is. A feketelaki példa nyomán a
mezőségi helyi közösségeket sikerült

mozgósítani (épületeket szereztek, önkéntes munkát ajánlottak fel, megkezdték a népművészeti tárgyak gyűjtését, helyi akciócsoportok alakultak
stb.).
A Norvég Civil Alap támogatásával
hat településen kezdtük el a helyi kézműves foglalkozások felélesztését. Kézműves felszerelést biztosítottunk öt településen (elektromos korongozógépek,
különféle eszközök, nyersanyagok stb.),
és bevezettük a rendszeres néptánc-oktatást.
A Pro Hungaris Alapítvány segítségével öt falusi könyvtárat láttunk el könyvekkel.
A programban résztvevő települések
helyi értékei népszerűsítésének lehetőségeit tágítottuk azzal, hogy összeállítottunk egy kulturális útvonalat.
A Kard és kasza nyomában Szamosújvárról kiindulva Ördöngösfüzesen át a
regény helyszíneit látogathatják meg
az érdeklődők, miközben lehetőséget
kapnak arra, hogy megismerjék a Natura 2000 természetvédelmi övezeteit,
megkóstolják a helyi gasztronómia jellegzetes fogásait, megismerik a térség
népművészeti értékeit. A kutatók 46 védett növényfajt és új, kiemelten fontos
élőhelyeket térképeztek fel a térségben
található, összesen 4500 hektáron elterülő két Natura 2000-es területen, valamint négy rezervátumban.
A térség számára folyamatosan működő kapcsolati hálót alakítottunk ki
saját weblapok által – www.tovidek.
ro, www.mezoseg.com.ro. Levelező listát működtetünk (mezoseglista@googlegroups.com), facebook-csoportot indítottunk Mezőségi fejlesztési műhely
(https://w w w.facebook.com/groups/
mezosegifejlesztesimuhely/) és világhálós oldalt Feketelak – Téka (https://
www.facebook.com/pages/Feketelak)
neveken.
Különálló tervként kezelhető a Mezőségi Civil (fejlesztési) Műhely, amit először az esztergomi Eurohíd Alapítvány,
majd a CESCI – Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata és a Kallós Alapítvány szakmai
partnerségével bonyolítunk le. A műhely céljai között megemlíthető a mezőségi civil háló kialakítása, a helyi értékekre alapozott gazdasági fejlesztés,
a térségi turizmusfejlesztés és a helyi
szereplők közreműködésével kialakuló
fejlesztési hálózat. Eddig három műhelyt szerveztünk felváltva Szamosújváron és a válaszúti Kallós Központban.
Fontosabb eredményeink közé tartozik
a mezőségi ügynökprogram elindítása
és a térség települései értékleltárának
összeállítása.
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Balázs-Bécsi Gyöngyi

A Kallós Zoltán Alapítvány
közművelődési tevékenységei

K

olozsvártól mintegy 27 kilométerre északra, a Szamosháti-dombságon
húzódik a Borsa patak völgye. A nyugat-kelet irányú Borsa patak Válaszútnál ömlik a Kis-Szamosba, és folyása
mentén halad az az út, amely Esküllőtől Borsán áthaladva Válaszútnál találkozik a Kis-Szamost követő, észak-dél
irányú fő útvonallal.
A helyi szájhagyomány szerint a Vereczke felől jövő honfoglaló magyarok
átkelve a Meszes-hegységen, Kis- vagy
Nagy-Esküllőn egy újabb vérszerződést
kötöttek (esküt tettek). Innen leereszkedtek a Borsa patak völgyén, és Válaszútra
érve háromfelé vált a sereg. Egy része
Kolozsvár irányába ment, a Szamoson
Apahidánál hidat vertek, a másik része
Dés felé tartott, Gerlahidánál (a mai Szamosújvár) hidat vertek, a harmadik belső Mezőség fele haladt, és Bonchidán ők
is hidat vertek a Szamoson át. Ezért nevezték el a falut Válaszútnak.
A település jelentős történelmi, művészeti és néprajzi értékek közelében található. Az egyik legmegragadóbb művészeti emlék a bonchidai Bánffy-kastély,

Szász tisztaszoba nagylányviselettel és vetett ággyal a Kallós-múzeumban
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a valamikori „Közép-Európa Versailleskastélya”. Továbbá megemlítjük a Szamos mente számos Árpád-kori, román
és gótikus stílusokban épült templomát
(Bonchida, Szék, Ördöngösfűzes, Németi). Itt beszélhetünk Szamosújvárról,
amely Közép-Európa egyetlen tiszta barokk szerkezetű városa, és az erdélyi örmények egykori szellemi, vallási, gazdasági központja volt. Könnyen elérhető
Válaszúttól Kolozsvár, Erdély „kincses”
fővárosa, a maga hatalmas művelődési, szellemi kínálatával.
Válaszút nemcsak a Bánffy-kastélyról híres, hanem két nagy szülöttjéről
is. Itt látta meg a napvilágot Wass Albert
költő, író, szerkesztő, egyetemi profes�szor, lap és könyvkiadó, irodalomszervező, és Kallós Zoltán Kossuth-díjas,
Corvin lánccal kitüntetett népzenekutató, aki 2014-ben életművéért, több évtizedes tanítói munkájáért megkapta a
Nemzet Művésze díjat.
Ma már Kallós Zoltán neve és az általa létrehozott intézmény elválaszthatatlan egymástól.
Az intézmény szerkezete
Az 1989-es változások új lehetőségeket
kínáltak Kallós Zoltánnak. Visszaigényelte és vissza is kapta az egykor elkobzott családi házat az öthektáros
telekkel együtt. 1992-ben létrehozta a
saját nevével fémjelzett intézményt, és
minden vagyonát átruházta az alapítványra.
Miután a Kallós-kúria, illetve a telek
alapítványi tulajdonba került, a kuratórium mindenkori tagjai tudatosan,
a felmért igények kielégítése érdekében kezdték fejleszteni az infrastruktúrát. Ennek javulása maga után vonta a
programok bővülését.
Ahogy alapítványunk tevékenysége bővült, feladata egyre világosabban
körvonalazódott. A magyar népi kultúra megőrzése, továbbörökítése szorosan összekapcsolódott szórványoktatási
tevékenységünkkel, hiszen mindkettő célja a kultúránkban rejlő értékek

Kis-Szamos mente
tudatosítása, az anyanyelv ápolása, a
szórványmagyarság összefogása, megtartása. Az oktatási programok mellett
hivatásunk a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős és kulturális programjának menedzselése, a
közösségépítés, konferenciák szervezése. Az intézmény támogatja a civil társadalom rendezvényeit, ezen belül is
kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség biztosítására, segíti a hátrányos
helyzetű, illetve a fogyatékkal élő csoportok kulturális rendezvényeit.
Ma már bátran mondhatjuk, intézményünk a Mezőség jelentős oktatási,
népművészeti és közművelődési központja. A három fő tevékenység szorosan összefügg, szervesen egymásra
épül, és ugyanakkor kiegészíti egymást.
Az intézmény épületegyüttesei – a
Szórványoktatási Központ, a Múzeum
és Népművészeti Központ, a kézműves
ház, a konferencia terem – megfelelő
körülményeket biztosítanak kulturális,
közművelődési, népművészeti, oktatási
tevékenységeinknek, amelyek évente
több ezer embert vonzanak Válaszútra.
Hagyományőrzés a kultúra és a közművelődés szolgálatában
Nem véletlen, hogy értékeket vesztett,
utunkat és helyünket kereső korunkban, az embernek fogódzóra van szüksége. E globalizációs áradatban számos
embert a népi kultúra irányába visz
ösztöne. Ez a kultúra ma sem vesztette el megújító erejét, van még tartaléka
ősi rétegeiben, a források eredő helyén.
Ilyen tiszta forrás Válaszút, ahol sajátos magyar, román és cigány szimbiózist hozott létre a történelem, és
Észak-Mezőség több falva (Bonchida,
Magyarszovát, Visa, Palatka, Szék, Feketelak, Ördöngösfüzes), ahol még eleven
él a román és a magyar népi műveltség
(viselet, ének, szokás, hiedelmek, tánc,
stb). Nem véletlenül kezd a folklór világszerte felértékelődni, és sok irányban
hatni. Célunk a folklór értékeinek bevonása kiüresedő kultúránkba.
Felismerve ezeket az értékeket, Kallós Zoltán hittel gyűjtötte össze a magyar népi kultúra gyöngyszemeit, átadva tudását a fiatal nemzedéknek.
Minden alkalommal hangsúlyozza,
hogy ,,Addig leszünk magyarok, míg
magyarul énekelünk és táncolunk”.
Ezen értékekre támaszkodva szervezte
meg intézményünk első eseményét, a
Nemzetközi Mezőségi Népzene- és Néptánc Tábort. Először Széken majd Visában rendeztük meg, és 1992-től nyerte
el méltó helyét a válaszúti Kallós-kúrián. Az évente ismétlődő, 18. életévüket
betöltött felnőtteknek szóló nemzetközi

mezőségi tábor a világ minden részéről vonzza a magyar népi kultúra iránt
érdeklődőket. Tábori évadunk legnépesebb rendezvénye, ahol 400-500 táborlakó egy héten keresztül tanulja a magyar néptáncot, hangszeres népzenét
és népdalt. A tábor következményeként
a válaszúti lakosok már öntudatosan
vállalják eddig „elfelejtett” népi hagyományaikat. A tábor idején megpezsdül
az egész falu. Az esti táncházakban
megfordulnak azok az idős válaszútiak
is, akik az 1965–1970-es években készült
felvételeken adatközlőkként táncoltak.
Tábori kínálatunk évről-évre gyarapodott, a különböző korcsoportokat
megcélzó tematikus táborok (hangszeres népzene-, néptánc-, honismeret-,
tehetséggondozó, kézműves, családos és
ifjúsági népzene- és néptánc-táborok),
közismerten nagy sikernek örvendenek.
Az általunk koordinált táborok mellett társszervezőként immár öt éve
szakmai segítséget nyújtunk és helyet
adunk a Bolyai Nyári Akadémia népművészeti táborának, a Napsugár tábornak, amelyek célcsoportja a pedagógus társadalom. Szakmai tanáccsal
látjuk el a különböző tánccsoportok Válaszúton megszervezett edzőtáborát, és
segítünk a fogyatékkal élők táborának
megszervezésében.
A tudatos hagyományőrzés által el
kell jutnunk oda, hogy a hagyomány ne
csak a táborok, a tánccsoportok terén
maradjon meg, hanem jusson vissza
a közösségekbe, a családokba. A közösség- és ifjúságnevelés sajátos eszközeit
felhasználva megszervezzük a korszerű hagyomány- és értékközvetítést a
környék számára. Azt szeretnénk, ha
Válaszút lakosai és a térség magyar közösségei erőteljesebben használnák ki a
Kallós Zoltán Alapítvány által nyújtott
lehetőségeket.
E tevékenységek erősítik a térség hazai és nemzetközi ismertségét, tekintélyét, lehetőséget teremtve a mezőségi
szórványban élő magyar közösségeknek, hogy tudatosítsák értékeiket, erősítsék identitástudatukat, lokálpatriotizmusukat.
Kallós Zoltán magángyűjteménye
először 1998-ban nyílt meg a nagyközönség számára. Az intézményesített
Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központ 2010 májusától szolgálja
a köz javát, és lapja sokszínű tevékenységünknek. Az ide látogatók Erdély legnagyobb népművészeti magángyűjteményét tekinthetik meg. Mintegy 10
000 felbecsülhetetlen értékű néprajzi
tárgy tartozik a kollekcióhoz (textil, viselet, bútorok, kerámiák és faeszközök).
A mezőségi, kalotaszegi, erdélyi szász,

Szász női viselet, a háttérben saroktéka

román és moldvai csángó hagyományos népi kultúra legszebb darabjait
nyolc teremben mutatjuk be. A több ezer
műtárgy és fénykép mellett szakkönyvtár, nagyszámú népzenei felvétel, film
és videó található archívumunkban.
Tiszta forrásként áll rendelkezésére
minden nemzedéknek, szolgálja a folyamatos lelki és szellemi gyarapodást,
megújulást.
A gyűjtemény megnyitása, 2010 óta a
múzeum raktárában lévő néprajzi tárgyakat hat alkalommal vándorkiállításon mutattuk be – három alkalommal
a Maros megyei Mikházán a Csűrszínház keretén belül, majd Sárospatakon,
illetve Budapesten a Hagyományok Házában. Tematikus kiállításhoz kölcsönöztük a gyűjtemény szász viseletdarabjait, amelyeket Sepsiszentgyörgyön
mutattak be, a mezőségi, illetve kalotaszegi viseleteket Chişinăuban láthatták
az érdeklődők.
Az intézmény kiadványai: Adok néktek aranyvesszőt című album, képeslapok, múzeumot bemutató kis füzet, a
Kallós archívum 20 CD-ből álló népzenei
sorozata, és a Balladás könyv, amelyet
2014 decemberében adtunk át a nagyközönségnek. A kiadványok bemutatásán minden alakalommal válaszúti
szórványkollégiumunk és kolozsvári
népzeneiskolánk diákjainak kulturális
műsora színesítette a programot.
A Múzeum és Népművészeti Központ mellett kézműves házat építettünk, ahol jól felszerelt műhelyekben
oktatási és múzeumpedagógiai programokat szervezünk. Kérésre iskolai
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csoportoknak múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk. Fogadjuk azokat a szervezett szakmai csoportokat
is, akiknek célja a gyűjteményben lévő
szőttesek, varrottasok és viseleti darabok tanulmányozása, mintagyűjtése.
Több mint hatezer látogatója volt
2014-ben a páratlanul gazdag néprajzi
gyűjteménynek, amely nemcsak a falu,
hanem tágabb értelemben a Mezőség
és az erdélyi magyarság hagyományos
értékeinek alapos megismeréséhez is
hozzájárul.
A múzeum híd, amely korosztályokat köt össze. Meggyőződésünk, hogy
a benne őrzött értékek átgondolt, felfrissített tartalommal átadhatók a fiataloknak. Olyan értéket képviselnek,
amelyek segítségével nemzetünk megmaradását, a gyermekek magyarságtudatának alakítását, tudásuk gyarapítását, igaz emberré nevelését segítik.
Ezt a kincset csak akkor tudjuk érdemben használni, ha tudjuk, mikor, mit,
miért és hogyan kell cselekednünk ahhoz, hogy felelősségteljesen éljünk abban a közösségben és társadalomban,
amelyikbe beleszülettünk.
Közművelődési tevékenységeink
A közművelődés a reformkor óta áll a
társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének szolgálatában. A Szamos
mentén a magyar közösségek a 20. század elején még rendelkeztek olyan tudással, energiákkal, amelyek megadták
az egyén számára nélkülözhetetlen biztonságot, a közösségi élményt. Majd következett egy bő négy évtizedes időszak,
amikor a közösségek gyökereit kezdték lazítani, majd kivágni. A 1989-es
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változások lehetővé tették, hogy a féltve
őrzött értékek újra felszínre kerüljenek,
a megmaradt hajszálgyökerek megerősödjenek. A szórványban élő közösségek – a tömbvidékkel ellentétben – a
maguk erejéből nem tudják fenntartani
az identitásuk megőrzéséhez szükséges
intézményeket. Ezért a szórványban a
civil szférának kell felvállalnia olyan
gondokat, amelyek a tömbben megoldhatók az állami intézmények segítségével. Mezőségen a civil szervezetek
vállalják az értékek tudatosítását, a kulturális, közművelődési élet szervezését.
Ezt a feladatot végzi a több mint húsz
éve működő Kallós Zoltán Alapítvány is.
,,A mezőségi magyarok még mindig
ragaszkodnak szülőföldjükhöz, kultúrájukhoz, egyházukhoz. Ezt bizonyítja
a magyar népi kultúrának az az archaikus rétege, ami itt maradt fenn a legkésőbbi időkig” – állapítja meg Kallós
Zoltán. Az itt élők, ha nem is tudnak
magyarul, de vállalják magyarságukat,
ragaszkodnak hagyományaikhoz.
Az alapítvány 2006-ban a Közkincs-kerekasztal program keretében
több szempontból is felmerte a kistérségben élők helyzetét. A különböző települések képviselőinek bevonásával
kidolgoztuk a térség kulturális fejlesztési stratégiáját. A Közkincs-kerekasztal tagjai által közreadott információk alapján egy, a kistérséget ismertető
füzetet jelentettünk meg Mezőségi úti
célok címen, mert a mezőségi falvak
kulturális értékeit nagyon kevesen ismerik. Be kell vinnünk a köztudatba a
környék híres szülötteinek származási
helyét, a műemléktemplomokat, és a táj
szépségére is fel kell hívni a figyelmet.

A stratégiából kiindulva, a felmerült
igényekre válaszolva terveztük meg intézményünk további programjait, képzéseit, közművelődési tevékenységeit.
Olyan programokat állítottunk össze,
amelyek növelik a nyelvhasználat terét
és a magyar nyelv értékét.
A legfontosabbnak tartjuk alkalmakat biztosítani a különböző tematikus találkozásokra. Ennek érdekében
az erősebb közösségek (Bonchida, Válaszút, Kide, Vajdakamarás és Szovát)
hírt adnak, és vendégül látják saját
rendezvényeiken (falunap, bál, megemlékezések stb.) a más falvakból érkező 10–20 fős csoportokat. Igyekszünk a
részben elszigetelt települések magyarságának találkozási lehetőségeket biztosítani, a közösséghez tartozás érzését
erősíteni.
Ilyen találkozási lehetőség az évente
megszervezett, majálissal összekötött
Család napja Kolozs megye 26 települése számára. A rendezvényen változatos
kulturális tevékenységeken vehet részt
valamennyi családtag. Ehhez hasonló
közösségi élményt biztosít a farsangi,
illetve a pünkösdi bál, amelyeket szintén Válaszúton szervezünk meg.
Mezőségi vándoroktatási programunk célja minden évben kivinni a
honismereti, az anyanyelvi és népművészeti tevékenységeinket a szórványtelepülésekre. 2014-ben nyolc településen voltunk, ahol egy-egy hétvégén
keresztül tartalmas és izgalmas, élményekben gazdag, egész napos foglalkozásokat szerveztünk gyermekeknek és
ifjaknak.
Az Elszármazott gyermekeink találkozójára minden évben visszavárjuk
az intézményünkből kinőtt fiatalokat.
Tartalmas kulturális programmal töltjük ki a hosszú hétvégét. Így követni
és támogatni tudjuk volt diákjainkat.
Olyan vonzó tevékenységeket, körülményeket teremtünk, hogy a tétovázókat is meggyőzzük: megéri vállalni
magyarságukat. A beolvadás tudomásul vétele helyett tervszerű, következetes cselekvések sorát végezzük azért,
hogy tudatosítsuk a fiatal nemzedékben, milyen értékeket rejt településük,
kultúránk, s hogy ezeket csak tudatos
odafigyeléssel és hozzáállással lehet
megtartani és továbbörökíteni. Rajtuk
múlik egy élhetőbb szülőföld megteremtése. Részünkről állandó szakmai
tanácsadást és támogatást kapnak
minden kezdeményezésükre.
A Közkincs-kerekasztal által elért
eredményeket viszi tovább a 2009-ben
alapított Mezőségi Fejlesztési Civil Műhely, amelynek célja a mezőségi civil háló kialakítása, a helyi értékekre
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alapozott gazdasági fejlesztés, a vidékfejlesztésen keresztül a turizmusfejlesztés, Mezőség értékeinek a köztudatba való beágyazása. Mindezek az
itt élő magyarság számára biztosítani
tudják az itt maradás és a gyarapodás
feltételeit. A műhely munkáját a budapesti CESCI – Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő
Szolgálata, a Civitas Alapítvány, a Téka
Alapítvány és a Kallós Zoltán Alapítvány partnerségével szervezzük meg.
Meggyőződésünk, hogy kitartó, következetes munkával Mezőség aránylag
ismeretlen részének kulturális-történelmi emlékeit is be lehet építeni a köztudatba. Kiemelten fontosnak tartjuk a
„szigetként” megmaradt kisközösségek
újraélesztését, ezen közösségek bekapcsolását az erdélyi magyar kulturális,
szociális és gazdasági életbe.
A Kallós Zoltán Alapítvány Szórványkollégiumában a szilenciumot követően délutáni foglalkozások alkalmával
olyan közművelődési és kulturális tevékenységeket szervezünk, amelyek
kiegészítik a tanórák anyagait, gazdagabbá teszik a tanulók szókincsét,
növelik kifejezőkészségüket. A szórványkollégium megalakulása óta különféle művészeti ágak (népművészet,
zene, rajz stb.) bevonásával segítjük
nevelésüket, tehetséggondozó munkát
folytatunk. Hetente köri tevékenységeket (honismereti, képzőművészet, játszóház, drámapedagógia, történelem),
vakációkban tehetséggondozó táborokat szervezünk. Utóbbiakban más szórványtelepülések tehetséges gyermekeinek részvételét is lehetővé tesszük, így
segítve a hasonló körülmények között

nevelkedő gyermekek ismerkedését,
látókörük szélesedését, társadalmi beilleszkedését. Jártasságaik, készségeik
kialakításához hozzájárulnak a kirándulások, a színházi és a bábelőadások
megtekintése is.
Intézményünk rendszeresen szervez olyan helyi és megyei versenyeket,
mint: népdalvetélkedők, mese- és versmondó verseny, Rózsa Sándor honismereti verseny, ,,Ki mit tud...” anyanyelvi
vetélkedő. A tevékenységekre a kollégium diákjai mellett a környező településeken még működő alsó tagozatos
magyar osztályok gyermekeit is meghívjuk. A változatos program, a zene,
a tánc, a játék, az ének vonzóvá teszi
rendezvényeinket, ezért minden évben
örömmel jönnek Válaszútra. A kézműves foglalkozások keretében elkészített
tárgyakon megtalálható a Kallós Zoltán-múzeumban őrzött darabok mintakincse, amelyeket a diákok múzeumlátogatás közben rajzolnak le, ötletet
merítve a látottak alapján. A gazdag
gyűjtemény minden korosztályt ámulatba ejt, ekkor tudatosul bennük, hogy
milyen gazdag a kultúránk, milyen
értékeket őriznek azok a települések,
ahonnan ők is származnak.
Diákjaink sikerrel vesznek részt
nemcsak a helyi, hanem a megyei és
országos vetélkedőkön is, mint: mesemondó, szavaló-, népdaléneklő-, anyanyelvi, valamint rajzversenyek.
Ötödik éve, 2010 óta negyedévenként jelenik meg a Válaszúti hírmondó
című gyermeklap (www.kallo.org.ro),
amely kisiskolásaink által írt meséket,
verseket, rejtvényeket, rajzokat tartalmaz. Rajzkörünk ,,mesterműveiből”

kiállítást szerveztünk Kolozsváron,
Szamosújváron, Békésen és Sárospatakon. A gyermeknap alkalmával 250
rajzot mutattunk be a Stark galériában,
majd Magyarország kolozsvári konzulátusán Hangulatos tél Válaszúton cím
alatt 68 rajzot állítottunk ki. Ekkor mutattuk be Sárki, a válaszúti sárkány csodálatos kalandjai című mesefüzetünket
is, amely negyedik osztályos tanulóink
meséit és rajzait tartalmazza. A mesefüzet ismertetője a Művelődés folyóirat
2013. évi augusztusi számában jelent
meg Balázs Imre József tollából. 2014ben a Válaszúti kelengyés láda kincsei
elnevezésű program keretében a helyi
iskolával közösen szerveztünk féléves
kulturális programot az iskola diákjainak. E program keretében az intézmény
kiadásában, a fent említett mesefüzetet
román nyelven is megjelentettük Şarki,
zmeul nostru de la Răscruci címen.
Az egyházi ünnepkörökhöz, jeles napokhoz, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó előadásainkat azokra a településekre visszük, ahonnan gyermekeink
származnak. Fontosnak tartjuk megmutatni magunkat, hiszen ezáltal a
szülők is megbizonyosodnak: helyesen
döntöttek, amikor magyar iskolába
íratták gyermekeiket, és büszkék lehetnek rájuk. A magyar kisközösségek
pedig abbéli hitükben erősödnek meg,
hogy van remény a megmaradásra, hiszen az a kultúra, amelyet képviselnek,
és amely évszázadokon keresztül megtartotta őket, az anyanyelvvel együtt
áthagyományozódik.
Hisszük, nem véletlenül születtünk
a világra, hogy mindannyiunk életében Válaszút igazi ,,válasz utat” jelent.
Kollégiumunkban
embercsemetéket
nevelünk, s mint ahogy a diófát sem
magának ülteti az ember, mi is a jövő
nemzedékét készítjük fel a helyben maradásra. Óriási felelősségünk van. Nem
a szándék, hanem az eredmény minősít bennünket, ugyanis nem mindegy
– főleg szórványvidéken –, hogy milyen
minőségű oktatási, kulturális, közművelődési tevékenységeket szervezünk.
Mezőség sok jeles emberrel büszkélkedhet, ám keveset tudott helyben tartani. Szórványsorsa miatt egyre inkább
szűkül az a kör, amiből magyar értelmisége megújulhat. Ezért feladatunk
megadni a lehetőséget minden gyermeknek, hogy anyanyelvén tanuljon.
A magyar nyelv használata nélkül a
kulturális értékeket sem tudjuk életben tartani, átadni, és folyamatosan
tudatosítani azok fontosságát. Ezek az
értékek tartották meg több száz éven
keresztül a Szamos menti magyar közösségeket.
a művelődés melléklete • 2015 • 15
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16. oldal:
Női viselet és tálas Székről Vetett ágy Székről
Mezőségi pár Visából Kelengyés láda Székről
Vetett ágyra való párnacsupp Válaszútról
17. oldal:
Kalotaszegi tisztaszoba-részlet a Nádas-mentéről Mérai párta
Mezőségi, fehérrel vetett ágy és nagylány-viselet Válaszútról

a művelődés melléklete • 2015 • 17

Homoródalmási kelengyés láda 1893-ból
Nyereg 1769-ből Homoródalmásról Szász fali téka
Vetett ágyra való párnacsupp Válaszútról
A Kallós Zoltán Alapítvány képei
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Berki Tímea

Egy műemlék újjáélesztése.
A bonchidai Kastély Napok példája

A

z egykoron Erdély Versailles-aként ismert bonchidai Bánffy-kastély az ország egyik legjelentősebb kastélyegyüttese, amely az 1990-es évek végére
teljesen romos állapotba került. A kolozsvári Transylvania Trust Alapítvány
megalakulása óta figyelemmel kísérte a kastély sorsát, és célként tűzte ki
annak megmentését. Értelemszerűen
vezeti tehát az alapítvány a helyreállítási munkálatokat, amelyek főként
a kastélyban működő nemzetközi épített örökség-helyreállító szakképzés során zajlanak. Tisztában vagyunk azzal,
hogy a helyreállítás önmagában nem
szavatolja a kastély megmentését az eljövendő nemzedékek számára, hanem
az is kell, hogy belakjuk, élettel töltsük
be tereit.

Az első felújított épületek átadása
után – az Institute of Historic Building
Conservation-nal közösen – 2002-ben
szervezte meg az alapítvány az első
Bonchidai Kastély Napokat. A kétnapos rendezvény – amely 2015 nyarán
már a 14. alkalommal esedékes – jelentős mértékben járult hozzá ahhoz,
hogy a bonchidai Bánffy-kastélyt elsősorban a Kárpát-medencei, de a
nemzetközi kulturális és turisztikai
élet vérkeringéséhez csatoljuk, hiszen
olyan kulturális programsorozatot javasoltunk és tesszük ezt ma is, amely
által a történelmi környezet értékére és jelentőségére csodálkozhatnak
rá a helyi résztvevők, illetve a hazai
és külföldi látogatók. A rendezvényre
évente visszatérő érdeklődők nyomon

A Bonchidai Bánffy-kastély. Vetési László felvétele
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Hencida és Bonchida násztánca

követhetik a helyreállítás folyamatát,
a tető alá kerülő és így az enyészettől megmentett épületeket, miközben tartalmasan feledkezhetnek bele
a kastély napok forgatagába. Ez szavatolja a program jelentőségét is, hiszen a sikeres és tartós helyreállítás,
a kastély újjáélesztése, revitalizációja
csupán társadalmi támogatással lehetséges.
A hazai és az európai pályázatok
nyújtottak anyagi keretet a műemlék
ilyen típusú hasznosításához, de azok a
partnerségek is, amelyeket a helyi önkormányzattal, magánvállalkozókkal,
műemlékpártolókkal alakítottunk ki
az idők során. Társszervezőként a kezdetekben Palocsay Kisó Kata és Hatházi
András, majd az Erdélyi Kézműves Céh,
az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért
Alapítvány, a Téka és a Portéka egyesületek, a későbbiekben pedig a Romániai
Magyar Cserkészszövetség volt segítségünkre.
Nagyfokú változatosság jellemezte már a rendezvény első kiadásait
is, hiszen a helyi közösség igényeit
is figyelemmel kísérő szervezők alkalmat biztosítottak a régió kulturális szereplőinek a megmutatkozásra.
Így léphettek színpadra több ízben a
bonchidai román, magyar és roma
néptánc-együttesek,
népzenészek,
iskolás gyermekek. De hasonló megfontolásból alakult úgy, hogy a kolozsvári Klezmer-zenekar, a Mazel Tov is
többször vendégünk lehetett. A régió
sajátosságát kiaknázandó, az etnikai sokszínűségre való odafigyelés a
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kétnyelvű kommunikációban is megnyilvánult, ennél fogva szélesebb közönséget tudtunk és tudunk megszólítani.
A kulturális rétegzettség más szempontból is sajátos vonása a kastély napoknak. A népi alkotók, kézművesek kirakodóvására mellett állandó színfoltja
a rendezvénynek a kolozsvári Ernst Galéria segítségével megvalósuló régiségvásár, a könyvkiadók és -kereskedők
jóvoltából létrejött könyvvásár. A lacikonyhák és a sörsátrak mellett pár évben gasztronómiai kiállítás és verseny
is fűszerezte a programot. A vidékről
vagy a közeli városokból (Szamosújvár,
Dés, Kolozsvár, Erdély más városai) érkező közönség számára a párhuzamos
programpontok mellett színvonalas
műsort biztosítottunk a kastély főépülete előtt felállított színpadon (ez eleinte
házilag, deszkákból készült, napjainkban immár szakszerű színpadtechnika
áll a fellépők rendelkezésére). Mondhatni, évről-évre alkalom nyílik arra,
hogy minden művészeti ág képviseltesse magát rangos előadók és értékes alkotások által. Így a közönség láthatott
már opera- és színházi előadást hivatásos és műkedvelő társulatok játékában,
műemlékvédelemmel, Bánffy Miklóssal kapcsolatos kiállításokat, fiatal alkotók munkáival ismerkedhetett (design-szakos hallgatókéval, fotósokéval
stb.), részt vehetett a Polis könyvkiadó
újabb és újabb Bánffy-köteteinek bemutatóján (itt külön köszönettel tartozunk Dávid Gyulának, akinek szívügye a polihisztor kastélytulajdonos

életművének kiadása, értelmezése és
népszerűsítése). A Művelődés folyóirat
és volt főszerkesztője, Szabó Zsolt által kezdeményezett kiállítások szintén
visszatérő vendégei voltak a rendezvénynek, és a lap érdeklődésének köszönhető jelen írás lehetősége is. A kolozsvári British Council és az Institut
Français kulturális központok főként
a filmvetítések megszervezésében vállaltak szerepet. Ami a zenei kínálatot
illeti, az említett népzenei programpontok mellett megszólalhatott a klas�szikus zene is a kolozsvári zenelíceum
diákjai, illetve Márkos Albert és meghívottai tolmácsolásában. Ugyanakkor
több ízben is vendégül láttuk a Fűszál
együttest és a csíkszeredai Role zenekart, akik megzenésített verseket játszanak. Igyekeztünk évente meghívni
egy nagyobb vagy híresebb könnyűzenekart mind a román, mind a magyar
közönség igényét figyelembe véve. Legjelentősebb ebből a szempontból a 2012.
évi rendezvénysorozat volt, amelyen az
Iris rock-együttes frontembere Bonchidán, a Bánffy-kastély színpadán zenélt
utoljára a zenekarral, tízezres nagyságrendű közönség előtt.
Míg az első évtizedben elsősorban a
közönség, főként a helyi, a bonchidai
közösség és Kolozsvár vonzáskörzetének megszólítása, a rendezvény népszerűsítése, a látogatók vonzása volt a
célunk, a mára országos és nemzetközi ismeretségnek örvendő fesztivál saját nevet kapott (Barock), és a korábbi
kastély napok tapasztalatait összegezve úgy gondoltuk, hogy nagyobb
figyelmet érdemel az a közösség, aki

A DeMartin Lajos vezette sztánai lovasok

Kis-Szamos mente

Klasszikus zenei koncert az egykori kápolnában

évről évre ellátogat a rendezvényre.
Ezért lazítottuk fel a programot, és
ezért fektetünk nagyobb hangsúlyt
az aktív részvételre, a minőségi időtöltésre, hiszen nagyon ritka az olyan
esemény a régióban, amely egy hétvégét, két teljes napot felölelve családok számára is kínál szórakozási lehetőséget oly módon, hogy tartalmas
programokkal tölti be a történelmi
környezetet.
A nagyszínpad csak a délutáni
órákban népesül be, addig a párhuzamos tevékenységeké a tér. Kipróbálható a kőfaragás, a sztánai lovasok
elmaradhatatlan meghívottai a nyitóünnepségnek; kihagyhatatlanok a
magyar és a román nyelvű bábelőadások; a cserkészek változatos tevékenységeket szerveznek gyermekeknek és
fiataloknak; az egykori istállóépület
kellemes hangulatával megfelelő környezetet biztosít a filmkedvelők számára; a közösségi térként helyreállított kápolna a komolyzenei koncertek,
kiállítások tere; az udvar újabban a
helyi őstermelők kirakodóvásárának
a helyszíne.
Olyan értelemben is kihagyhatatlan
eseménnyé vált a Bonchidai Kastély
Napok, hogy a Kolozsvári Magyar Napokon elszalasztott programpontok némelyikét akár Bonchidán is megtekintheti a közönség.
A helyi néphagyomány felhasználásának szimbolikus megnyilatkozása
volt a Palocsay Kisó Kata által készített

óriásbábok, Hencida és Bonchida házasságkötő tánca, ami a kastély napok állandó műsorszámává vált és az
utóbbi időkben a Könczei Csongor által vezetett Bogáncs néptánc-együttes közreműködésével volt látható. Figyeltünk arra, hogy a helyi közösség
cselekvően kapcsolódjék be a rendezvénybe, ingyenes belépést biztosítva
számukra.

A térhasználat is fontos kérdés volt
a kezdetektől fogva, hiszen vigyáztunk
arra, hogy az amúgy is színes programkínálat, a népesebb közönséget vonzó
rendezvény ne veszítse el hangulatát,
az impozáns kastély-együttes ne rejtse
el szépségét a látogatók elől. Ezt hangsúlyozták a magyar és a román nyelvű
vezetett séták is, amikor az érdeklődőknek alkalmuk nyílt hiteles információkat szerezni a kastély történetéről, építészeti és kulturális értékeiről, a Bánffy
család bonchidai jelenlétéről.
Míg a nagyvárosi rendezvények rétegprogramot kínálnak, addig vidéken,
jelesül Bonchidán a kastély napoknak
összművészeti és általános művelődési fesztiválnak kell lennie, kiszolgálva a különböző igényeket. A családias,
minőségi kulturális szórakozást nyújtó
hétvége megszervezése a célunk, megtartva soknemzedékes közönségünket.
Immár nem a kastély napok az egyetlen kulturális esemény Bonchidán, a
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál
(TIFF) is egész hétvégés programsorozattal van már jelen a kastély életében,
és meg kell említenünk még az Electric
Castle fesztivált, amely a rendezvény
négy napja mindenikén több ezer fiatal
zenerajongót hozott a kastélyhoz.
A rendezvény támogatói az évek során az Európai Unió Kultúra-keretprogramja, a magyarországi és a romániai
Nemzeti Kulturális Alap, a Szülőföld,
majd a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, a Bonchidai önkormányzat, a Kolozs Megyei Tanács voltak.

Kíváncsi tekintetek. Képek: Transylvania Trust Alapítvány
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Balázs-Bécsi Attila

Mezőségi Téka Szamosújváron

A

z erdélyi Mezőség magyarsága a történelem során sokat szenvedett, közben
jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti
örökséghez. Ennek ellenére az itt élő
magyar közösség nagyon keveset kapott vissza. Ezt a tényt tudatosítva a romániai rendszerváltás után az erdélyi
fejedelemség idejéből eredeztető erős
intézményteremtő hagyományainkra
és újra felmutatott értékeinkre támaszkodva Szamosújváron is elkezdtünk
építkezni lépésről-lépésre.
A Téka Alapítványt 1993. július 5-én
hoztuk látre. Küldetésként azt határoztuk meg, hogy civil intézményes kereteket biztosítsunk és korszerűen megszervezzük Szamosújvár és a mezőségi
régió közművelődési és oktatási életét;
hozzájáruljunk a térség általános rehabilitációs és modernizációs folyamataihoz. Munkánk során támogatjuk a jó értelemben vett közösségi elkötelezettség
kialakulását azért, hogy nemzeti értékeink fenntartásában és fejlesztésében
felelősen cselekvő közösséget hozzunk
létre. Jövőképünkben fontos szerepet

Fazekas- és keramikus műhely a Téka Művelődési Központban. Balázs-Bécsi Enikő felvétele
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játszik a civil és a közösségi érdekérvényesítés lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználása városunkban és a
környező régióban úgy, hogy ennek a
civil szféra, a gazdasági szereplők és az
állami intézmények hatékony együttműködése legyen az alapja. Alapértékeink a hatékonyság, az átláthatóság, a
megbízhatóság, a közösségi munka, az
önkéntesség és a mozgékonyság.
A szórványhelyzetet nem hátrányként, hanem feladatként fogjuk fel. Feladatunk az, hogy végvárakat építsünk,
azért hogy a magyar nyelvi és a kulturális határokat a mi régiónkban is megvédjük. Ezt csak olyan intézményekkel
valósíthatjuk meg, amelyek mögött felsorakozik egy új, fiatal nemzedék.
Szervezetünk és programjaink koordinációs központja a Téka Ház, mostani
teljes nevén a Téka Művelődési és Oktatási Központ. Az ingatlant 1995-ben
vásároltuk az Illyés Közalapítvány támogatásával. Ezt az évek során következetesen bővítettük, korszerűsítettük,
célszerűsítettük. Elsősorban önkéntes
munkával, mert egy közösségi ház felelősséget jelent. A Téka Ház kezdettől fogva egy közösség találkozóhelye,
olyan közművelődési tér, amelynek (és
amelyben) élni kell. Csak állandó értelmes és értékteremtő tevékenységekkel
lehet megvalósítani, olyan ház legyen,
ahová az ember hazamegy, ezzel együtt
lehetőségnek, infrastrukturális keretnek is bizonyuljon arra, hogy bármilyen közösségi tervet bárki a legjobb körülmények között megszervezhessen.
Munkánk elismeréseként többek
között az Ipolyi Arnold- és a Kisebbségekért-díjakkal, valamint a magyar
Országgyűlés ezüst emlékérmével tüntették ki szervezetünket. A Téka Alapítványt Nemzeti Jelentőségű Intézményként tartja nyilván Magyarország
kormánya.
Szerencsésebb, tömb-magyar vidékeken működik a feladatmegosztás!
A magyar közösség kulturális, oktatási, szociális, ifjúsági, gazdasági stb. életével külön erre szakosodott intézmények foglalkoznak. A Téka Alapítvány
fokozatos fejlődése lehetővé tette, hogy

Kis-Szamos mente

A Rózsa Sándor című táncjáték a Kaláka Néptáncegyüttes előadásában. Valer Florian felvétele

a szórványtérség minél több feladatát
magunkra vállalhassuk. Így jött létre több jól működő intézményt, mint a
Téka Művelődési Központ, a Mezőségi
Téka Szórványkollégium, Feketelakon
a Mezőségi Táborközpont, a Tájház és
Közösségi Központ, Szépkenyerűszentmártonban a Közösségi Ház, és épül a
Kemény Zsigmond Szórványoktatási
Központ is. Ez nemcsak mennyiségi,
hanem minőségi növekedést is jelentett.
Az évek során legfőbb értékünk a
humán erőforrás volt, az, hogy egy fiatal, jól képzett és egészséges nemzeti
öntudattal rendelkező közösséget alakítottunk ki. Olyan közösséget, amely
bármilyen tervet, elképzelést magas
szakmai szinten meg tud valósítani.
Az emberek mellett természetszerűen
épültek ki és teltek meg tartalommal az
intézményeink, és kristályosodott ki a
Téka három nagy programja, amelyek
mentén több projektet, tevékenységet
szerveztünk, szervezünk. Ezek a programok szervesen összefüggnek, egymást kiegészítik.
Közművelődési, kulturális szórványprogram
A ház megvásárlása után a legfontosabb
célunk az volt, hogy folyamatosan működő, korszerű művelődési központot
hozzunk létre és tartsunk fenn. Az alapítvány köré tömörülő fiatal közösség
kezdettől fogva belakta, otthonának
tekintette és önkéntes munkával évről
évre korszerűsítette, továbbépítette ezt
a közösségi teret. Így jutottunk el oda,
hogy a diákokból, tanítványokból lassan munkatársak, tevékenységeket,

projekteket lebonyolító szakemberek
lettek.
Az évek során, folyamosan alakítva
és korszerűsítve alakult ki a központ
programjainak belső szerkezete. Minden közművelődési évadban heti munkaterv alapján megszervezett rendszeres kis-, illetve felmenő rendszerű évi
nagyprojekteket bonyolítunk le. A művelődési központ állandó, heti tevékenységein közel 600 személy vesz részt.
Hagyományőrző
programunkat
nemcsak öncélként fogtuk fel, hanem
kezdettől fogva tudatosan közösségfejlesztő és identitáserősítő eszközként is
használtuk. Néptánc-oktatással kezdtük több mint húsz éve, ez ma is az
egyik legfontosabb tevékenységünk.
Eddig több mint 1500 gyermek, fiatal
ismerte meg eredeti népi táncainkat,
és ha nem is táncoltak csoportban,
de bármikor elővehető tudással gazdagodtak. Újratanítottuk a tájegység
(Mezőség) táncrendjeit, énekeit, zenéjét a városra került falusi emberek leszármazottjainak. Munkánk hatására
az innen elszármazott tanítók, tanárok, értelmiségiek új lakóhelyükön
tovább népszerűsítik a hiteles népi
műveltség értékeit. A táncoktatáson
résztvevő fiatalokból 22 éve létrehoztuk Kaláka Néptánc-együttest, majd a
Kis Kaláka, Kenderkóc, Kamara Kaláka csoportokat.
A Norvég Civil Alap támogatásával
2009 óta 16 hangszert vásároltunk, és
elkezdtük a népzeneoktatást. Jelenleg 37 gyermek tanul valamilyen népi
hangszeren. A kis zenészek ma már
rendszeresen fellépnek, míg a nagyobbak megalakították a Kontra Bandát.

A népdaloktatáson hetente több mint
70 tanuló vesz részt. Megalakult a Rozmaring népdalkórus, és sikerrel képviseli intézményünket bel- és külföldi
fellépéseken egyaránt. Szólóénekeseink rendszeresen vesznek részt különböző megmérettetéseken, és dobogós
helyezésekkel térnek haza. Szintén a
Norvég Alap támogatásával vásároltunk két kerámiaégető kemencét, egy
tűzzománc kemencét, tíz elektromos,
hat hagyományos korongozógépet, és
öt éve a kézműves tevékenységeink
keretén belül több mint 120 diák, felnőtt részvételével zajlik az agyagozás,
a kerámiakészítés. Közkedvelt a tűzzománc-készítési technikák elsajátítása,
a gyöngyfűzés, az ékszerkészítés.
A Művelődési Központ keretén belül
a népművészetieken kívül más jellegű
tevékenységeket is szervezünk. Működik a színjátszó kör, a Ráhangoló – kismamakör, sikeres az angol kiegészítő
nyelvoktatás. Havonta egyszer szervezünk Művész(?) Beugró elnevezésű rendezvénysorozatot, ahol kortárs
írókkal, művészekkel, zenészekkel,
színészekkel ismerkedik meg a kisváros érdeklődő közönsége. A Ház helyet
ad időszakos, alkalmi rendezvényeknek is. Ezek konferenciák, fórumok, kiállítások, könyvbemutatók, versenyek,
képzések, szórakoztató rendezvények,
közösségi és iskolai programok stb.
A központot 22 év alatt sikerült a helyi
magyar közösségi élet legfőbb terévé
fejleszteni.
Nagyrendezvényeink egyik meghatározó célja, hogy kulturális szinten
el- és visszafoglaljuk a minket megillető (köz)tereket. A Nemzetközi Néptánc
Fesztivált 2015-ben huszadik alkalommal szervezzük meg, mára ez az egyik
legfontosabb nagyrendezvényünk lett.
A legutóbbi öt fesztivál legnagyobb
megvalósítása az volt, hogy sikerült kikerülni a város főterére, ahol a magyar
közösség szabadon megmutathatja kulturális értékeit néptánc-előadás, felvonulás, kézműves műhelyek és vásár
szervezése által.
Másik, hatásaiban nemzetközi rangú nagyrendezvényünk a Mezőségi
Fesztivál. 18 éve szervezzük meg a mezőségi adatközlő táncosokat, énekeseket, zenészeket felvonultató eseményt.
A fesztivált, mint a mezőségi magyar
népi kultúra egyik legnagyobb bemutatkozási lehetőségét magas szakmai
körökben értékelik és tartják számon.
Az utóbbi években rendezvényenként
több mint 800 érdeklődő vett részt a
szakmai programokon, 18 települést
képviselő több mint 100 meghívott adatközlő mutatta be a tudását. Kiállítások,
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könyvbemutatók, koncertek színesítik
a rendezvényt.
Kallós Zoltán néprajzkutató javaslatára 2001 decemberében szerveztük
meg először a Karácsonyi Népszokások
és a Betlehemezés I. Erdélyi Találkozóját. Erdély-szerte él még a régi szokásrendből kiinduló karácsonyi ünnepkör
megünneplése, ez állandóan változik,
alakul, de mindeddig megtartotta archaikus gyökereit. Ez kiemelten vonatkozik az erdélyi Mezőségre, ahonnan az
eddigi találkozókon többen részt vettek.
A közművelődési évadot minden október elején az Őszi Fesztivállal nyitjuk
meg már 16 éve. Ennek keretén belül
indítjuk el az állandó tevékenységeket,
mutatjuk be az évad közművelődési
kínálatát. A tavaszi és őszi fesztiválok
keretében harmadik alkalommal szerveztünk népi gyermekjáték találkozót
és szimpóziumot.
A Pörgettyű Anyanyelvi Vetélkedőt
tíz éve szervezzük. Ezzel lehetőséget
akarunk biztosítani a szórványban élő
magyar gyermekek számára a találkozásra, a nyelvi fejlődésre, tudásuk,
képességeik összemérésére. A nagy érdeklődésre való tekintettel a versenyt
három – 1–4., 5–8., valamint 9–12. osztály közötti – korcsoport számára szervezzük meg különböző időpontokban.
A közművelődési évad minden év júniusában az évi gálaműsor bemutatásával zárul. A művelődési központ rendezvényei viszont folytatódnak a nyári
táborokkal. 2014-ben ezeket a táborokat
szerveztük meg: a XV. Nyári Honismereti Tábort, a VI. Kézműves Tábort, a IV.
Keramikus Tábort felnőtteknek, a IV.
Kézműves Tábort bentlakóknak, valamint Feketelakon a XIX. Kaláka Tábort,
a II. Mezőségi Irodalmi Tábort és a III.
Népi Gyermekjáték Találkozót.
A Téka Könyvtár 18 000 kötettel rendelkezik. Ez az egyetlen intézményi
magyar könyvtár a városban. Évadonként 4–6 kiállítást és könyvbemutatót,
író-olvasó találkozót szervezünk.
Az alapítvány kiadói tevékenységet
is folytat. Eddig három kötetet gondoztunk és adtunk ki. Rendszeresen megjelentetjük a Téka Újságot és a Kukucska kollégiumi lapot. Szerepet vállalunk
a helyi épített örökség népszerűsítésében és védelmében, magyar jellegű emlékhelyek, például Rózsa Sándor sírja
gondozásában.
Mezőségi szórványoktatási program
A második nagy programunkat – az oktatásit – 2000-ben indítottuk, amikor
csatlakoztunk a Mezőségi Szórványoktatási programhoz, hogy összehangolt és tervszerű módon, hosszú távon

24 • www.muvelodes.net

biztosítsuk a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását.
A programot 1999-ben indította el a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány, és ehhez csatlakozott 2000-ben a szamosújvári Téka Alapítvány a helyi református
egyházzal együtt. Az indulás óta eltelt
14 év alatt több mint 300 gyermek tanulhatott és tanul magyarul. Válaszúton az óvodások és az 1–4. osztályosok,
Szamosújváron az 5–12. osztályosok jelentik a célcsoportot.
Munkánk által azonosítjuk azokat a
mezőségi tanulókat, akik számára lakóhelyükön nem biztosítható az anyanyelvű oktatás; azokat a családokat,
amelyek nehéz szociális helyzetük miatt nem vállalhatják gyermekeik taníttatását. A szamosújvári Téka Szórványkollégiumban a 2014–2015-ös tanévben
113 diákról gondoskodunk. Ők 25 mezőségi településről származnak. A teljesen civil hátterű kollégiumok közé
tartozunk, ugyanis nincs mögöttünk
fenntartó önkormányzat, iskola, a román államtól sem kapunk támogatást.
A Téka- kollégiumban tanulnak tovább
a válaszúti Kallós-kollégiumban negyedik osztályt végzett gyermekek, a környező településeken – ahol működik
1–4. osztály – végzett negyedikes kisdiákok és a környező településeken – ahol
működik 1–8. osztály – végzett nyolcadikosok.
A kollégisták számára biztosítjuk
a kollégiumi szállást és az ellátást.
Az anyanyelvű oktatást a helyi iskolák
magyar osztályaiban, a felkészítő és
felzárkóztató tevékenységeket a kollégiumban tartjuk, akárcsak az iskolán
kívüli tevékenységek szervezését, mint
például a diáktanácsot, a néptánc-,
népdal- és népzeneoktatást, a kézműves foglalkozásokat, az irodalmi kört, a
Biblia órákat, a multimédia kört, a társastánc-tanulást, a közösségfejlesztő
programokat, a kollégiumi újság szerkesztését és kiadását.
Fontos a bentlakó diákok kulturális
szerepvállalása is, mint 1848 megünneplése, előadások bemutatása a szülőfalvakban, a bábos kör előadásai, a
nyári táborokban való részvétel, a jeles
napok megünneplése, a nyári jutalomtáborok.
A mezőségi szórványoktatási programnak jelentős társadalmi haszna
van, mivel meghatározó módon hozzájárul a régió szórvány-magyar lakosságának önazonosság és önérték-tudatának megerősítéséhez, fejlesztéséhez.
Minőségi anyanyelvű oktatást tudunk
biztosítani az innen származó gyermekeknek, és ezzel fokozatosan leépítjük
azt a hátrányt, amivel a tömb-magyar

vidékről vagy városból származó társaikkal szemben indulnak. A bentlakók számára egy második otthont
jelentünk, így nem csak oktatási körülményeket biztosítunk, hanem értékközpontú nevelésükre is fokozottan
odafigyelünk.
A Téka Alapítvány legnagyobb és legköltségesebb projektjét 2006-ban indítottuk. Ekkor határoztuk el, hogy a kollégium felépítése után iskolaépítésbe
fogunk. Ezt az a tény indokolja, hogy a
szórványintézmények csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a
magyar közösség adminisztrációjában
lévő iskolaközpont. Szakmai egyetértés
alakult ki abban, hogy a szórványoktatás megszervezésének egyik legeredményesebb módja az önálló oktatási
intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. Úgy érhetünk
el jelentős eredményeket a beolvadás
megfékezésében, ha sokkal erősebb iskolákat, magasabb minőségű oktatást
tudunk felmutatni, mint az átlagos
többségi intézmények.
A Mezőségi Magyar Oktatási Központ építését 2010. szeptembert 1-jén
kezdtük el Szamosújváron. Városunk az
észak-nyugat mezőségi és szamosháti
szórvány-magyarság legnagyobb központjának tekinthető. A mezőségi iskolaközpontnak a létrehozása csak egy
teljesen új létesítmény felépítése, és egy
új oktatási intézmény alapítása által lehetséges, ugyanis a városban nincs külön magyar iskola. Az új épületben ös�szevonjuk a városban már öt épületben
és négy intézményben tanuló magyar
gyermekeket.
Az iskola tervezett célcsoportja 550
óvodás és 1–12. osztályos tanuló. Az intézmény létrehozásával befejezhetjük
a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését úgy, hogy egyetlen magyar osztályt
sem szüntetünk meg a régióban.
A szamosújvári beruházás nagyon
fontos, programközpontú, kézzelfogható végeredményt biztosító célzott
fejlesztés. Bebizonyítottuk, hogy minőségi oktatással, megfelelő életkörülményekkel, lassíthatunk, vagy
meg is fordíthatunk negatív népesedési folyamatokat. Konkrét példaként
említhetjük, hogy a kollégiumokban
tanuló gyermekeink 24 százaléka vegyes házasságból származik, és a Téka
Alapítvány 22 éves munkájának is köszönhető, hogy a 2011-es népszámlálási adatok szerint a Mezőség környéki
városok közül egyedül Szamosújváron nem csökkent a magyar lakosság
száma ránya.
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Prózsa Lilla Zsuzsanna

Érték és hagyaték

T

„Mindennek ellenére a lányok fejkendőt viseltek, és büszkén kopogtak végig a folyosón rézpatkós csizmájukban”
áncház, népviselet, kitartás, széki
identitástudat. Főként ezekről esett szó
a közel 3000 lelket számláló, csaknem
tiszta magyar község szívében, a Kolozs
megyei Széken, ahol az 1717-es tatárjárás csupán 100 lelket hagyott életben.
A mostoha múlt ellenére a lakosoknak
sikerült megőrizni hagyományaikat és
kulturális értékeiket. A székiek szerint
a falu kulturális kincseinek fennmaradását a tatárjárás, valamint a kommunizmus is próbára tette. Néhány széki
fiatallal, valamint Filep Klára pedagógussal beszélgettem szülőfalujuk múltjáról és jelenéről, valamint Szék kulturális életéről.
Szék volt már város, falu, napjainkban pedig községnek számít. Viszont az
évek során egyvalami végig jelen volt
a történetében: kultúrája és hagyományai. Egészen egyedi kis világ, amelynek a teljes megértéséhez nem elég, ha
mesélnek róla. Ott kell lenni, érezni kell
mindazt, amit ez a közösség nyújtani
szeretne és nyújtani képes.
A földrajzilag eléggé elzárt községet a
jelentősebb útvonalak és a vasút is elkerüli. A székiek kitartása és összetartása
mellett talán ez a tény is fontos szerepet

játszott abban, hogy a falu a mai napig
megőrizte hagyományait. Emellett az
sem meglepő, hogy 1481-ben Széket németek lakták. Arra gyanakszom, hogy
innen örökölték fegyelmezettségüket
és a becsületes, pontos munkára való
igényességüket. Akkoriban a lakosság
fő foglalkozása a földművelés és a sókamarával kapcsolatos munkák voltak. A sóbányászat mai maradványa
néhány sóskút, amelyeket a falubeliek
napjainkban is ételízesítésre használnak. Az Erdélyi Mezőség e fekete-piros
gyöngyszeme évszázados hagyományokkal, viselettel és népzenével rendelkezik.
Lakosságának viszonylagos elszigeteltsége ellenére hiba lenne a falu
elzártságát túlértékelni, és olyan közösségként gondolni rá, amely hagyományaiba zárkózva nem vesz tudomást
a világról és annak modern változásairól. Hiszen a település mára már szinte
világszerte ismertté vált. Inkább azoknak a belső erőknek a jelentőségét kell
kiemelni, amelyek biztosították, hogy
a hagyományokkal összeegyeztethetetlen idegen elemek ne kerülhessenek
be a székiek kultúrájába. Az 1999-ben
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megalakult széki Szalmakalap nevű
hagyományőrző néptánccsoport, valamint a 2000-ben megalakult Pro Urbe
Szék Alapítvány gondoskodik arról,
hogy a falu kulturális életének programja minél telítettebb legyen. A társadalmi szervezet, valamint a tánccsoport
főként a széki fiatalok összefogásának
köszönhetően jött létre. A Szék központú
Pro Urbe Szék Alapítvány mellett anyaországi támogatással egy magyarországi, Szék Városért Egyesületet is sikerült
megalapítani. A szervezetek tevékenységi köre nemcsak a helyi hagyományok összegyűjtését és őrzését foglalja
magába, hanem kiterjed ezek népszerűsítésére mind a község lakói, mind az
ide látogatók számára. Feladatuknak tekintik a helység néprajzi, régészeti, történeti kutatásainak támogatását, a falu
monográfiájának összeállítását, múzeum, könyvtár és művelődési központ kialakítását, valamint a faluturizmus fellendítésének elősegítését is. Emellett a
Pro Urbe Szék Alapítvány célja Szék régi
házainak, bútorainak, népviseletének,
régi hagyományos foglalkozásainak a
megtartása. Az egyik ilyen jellegű lakóház Forrószegen, a Csorgó sikátorban
található. A házban már nem laknak,
így inkább múzeum jellegű. Hármas
beosztású, nádfedeles, sövényfalú ház.
A pitarban megtekinthető a szabad kéményes sütőkemence, a hátsó házban
pedig a rakott, épített tűzhely. A faluból összegyűjtött régi bútorok, használati tárgyak, szőttesek, tányérok képezik a berendezést. A ház kertjében egy
tánccsűr áll, ami főként turistacsalogató látványosságként szolgál a helyi
táncegyüttes fellépéseikor. Ezen kívül
a táborok, előadások szervezéséről, a
község múltjának kutatásáról, Székről
szóló kiadványok, szórólapok kiadásáról, valamint kulturális programok, esték szervezéséről is az alapítvány próbál
gondoskodni.
Mivel az alapítványnak és a néptánccsoportnak a céljai azonosak, előbbi felkarolta a fiatalok tevékenységeit,
és lehetőségei szerint állandó jelleggel
támogatja azokat. A Szalmakalap csoport olyan falubeli fiatalokból áll, akik
kötelességüknek és felelősségüknek érzik a hagyományok újjáélesztését és őrzését. Fő tevékenységük a széki táncok
megtanulása és továbbadása, de ezek
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok és a szokások megismerésére is. A csoport annak idején 18–25 éves
fiatalokból kovácsolódott össze, akik
helyét idővel természetesen újak vették
és veszik át. Az alapítás óta a táncosok
számos fellépésen vettek részt itthon
és külföldön egyaránt. Alkalmuk volt
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Forrószegi táncház

bemutatni táncaikat Magyarországon,
Németországban, Hollandiában és Belgiumban is. A Magyarországra elszármazott székiekből megalakult a Ruzsmarint Hagyományőrző Táncegyüttes
Gémesi Zoltán szakmai irányításával.
Ez is azt bizonyítja, hogy akár Széken,
akár külföldön, a széki ember őrzi identitását és kulturális értékeit.
Filep Klára elárulta, milyen akadályokat kellett leküzdeniük a kommunizmus idején annak érdekében, hogy megtarthassák a táncházas alkalmakat. Azt
mondja: „A helyi hatóságokkal, a milíciával kellett megegyezni. Volt olyan lehetőség is, hogy ha elmentünk legelőt
takarítani, bokrokat és töviseket kivágni, akkor megengedték, hogy bizonyos
napokon, szombat vagy vasárnap este
is lehetett tánc. Ez egyáltalán nem volt
megerőltető számunkra, kimentünk a
legelőre és jártuk a határt, dolgoztunk.
Közben énekeltünk, néha zenész is jött
velünk. Úgy érzem ez nem büntetés volt,
sőt csak segített abban, hogy a fiatalok
jobban összekovácsolódjanak. Semmi
nem volt, ami megakadályozhatta volna a táncház működését.”
Talán most is legalább ilyen nehezek
a körülmények, ha azt nézzük, hogy a
mai „modern ember” milyen keveset ad
a hagyományokra. Sőt, sokan le is nézik
azokat, akik makacsul ragaszkodnak
mindenhez, ami régi és értékes. Mindezek mellett ott vannak a modern technika, függőséget okozó műszerei, és a végtelen időhiány, amiben szinte minden
ember kórosan szenved. De a legtöbb
széki fiatal még ezek mellett is kiállja
a próbát, ragaszkodik a népi tánchoz és
a hegedűszóhoz, egyensúlyban tartva a
modern és a hagyományos „világot”.
A tánccsoport az alapítvánnyal közösen minden évben megszervezi a Széki

Napok elnevezésű hagyományőrző
néptánc- és kézműves tábort, amely
a legnagyobb és legrangosabb kulturális rendezvénynek számít. A tábor
2000 óta augusztus végén kap helyet a
község kulturális naptárában. Az egyhetes program lényege, hogy a falu lakosai összefogjanak, de ugyanolyan
fontosnak tartja azt is, hogy az idelátogató érdeklődők megismerkedjenek
a falu egyedülálló hagyományaival,
folklórjával, amik főként a falu hétköznapjaiban, táncaiban, hagyományos
muzsikájában, valamint a székiek gondolkodásmódjában nyilvánulnak meg.
A tánctábor műsorajánlatában egyaránt
szerepelnek a tánc- és zene-tanítás, a
kézműves foglalkozások, a táncház, a
filmvetítés, az előadások, a kiállítások,
valamint a környékbeli kirándulások.
Fontosnak tartják, hogy a gyermekeket
is bevonják a hagyományőrzésbe, így
néhány éve sikerült ismét feleleveníteni
az alig 20 éve megszűnt aprók-táncát is.
Ezen kívül a gyermekek már elsős elemista koruktól megismerkednek a széki hagyományokkal a rendszeres népi
kultúra órákon.
Régen a széki fiatalok legfontosabb
társadalmi és kulturális intézménye a
mindhárom „szeg” (falurész): Felszeg,
Forrószeg és Csipkeszeg által külön–
külön fenntartott táncház volt. Napjainkban a széki fiatalok a széki bálok
hagyományait is újjáélesztették, és ma
már rendszeresen megünneplik ezeket. Az egyik legjelesebb bál a farsanggal összekötött Zsuzsanna bál, amelyre
évente körülbelül 50–70 vendég érkezik a faluba. Ezen kívül a Márton napi
bál, valamint a karácsonyi bál is nagy
népszerűséget élvez a helyiek körében.
Néhány éve az őszi vásárt is rendszeresen megszervezik. A táncosok idősebb
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Kincsek falva: Szék. Ballók János Zoltán felvételei

nemzedéke már oktatással is foglalkozik, jelenleg két utánpótláscsoport is
működik a faluban (6–10 évesek, illetve
10–15 évesek).
Nagy János néhány éve vette át a
gyermekek néptánc oktatását. Most
már Kolozsváron dolgozik és lakik, de
rendszeresen kijár Székre, és megpróbálja továbbadni mindazt, amit a fiatal
korosztálynak tudnia kell a széki néptánc fortélyairól. Szerinte a következő
három szó foglalja össze a legjobban
mindazt, amit Szék települése képvisel: hagyomány, kultúra, függetlenség.
Kérdésemre: mi késztette arra, hogy
néptánctanítással foglalkozzon, s hogy
miért fontos ez neki és a széki fiataloknak, azt mondta: „Szeretném továbbadni mindazt a kulturális örökséget,
amit én is az idősebbektől tanultam.
Szeretném, ha a következő nemzedékek is tudnák, hogy hova tartoznak,
és mit jelent székinek lenni.” Nagy János táborok, az őszi vásár, a Zsuzsanna-bál, a Márton napi bál és a karácsonyi bál megszervezésében szokott részt
venni.
A falu történeti hagyományában kiemelkedő szerepe van az augusztus
24-ei Bertalan napjának is. 1717-ben az
Erdélybe betörő tatárok szinte teljesen
elpusztították a falut ezen a napon.
Az események hatására az életben maradt székiek fogadalmat tettek, miszerint ezután háromszori istentisztelettel
és böjttel emlékeznek erre a napra. Ezt
a fogadalmat napjainkban is tisztességgel betartják mind az idősek, mind
a fiatalabbak. A nők népviseletében is
megtalálható az állandó megemlékezés. Kendőjüknek alapszíne a fekete,
amely a gyászt jelképezi. A belehímzett
piros virágok a kiontott vérről, a zöld
szín az újjászületés reményéről árulkodnak. A megpróbáltatások megerősítették az itt élő embereket. Fegyelemre,

kitartásra, és erős tartásra tanították
őket.
Mivel édesapám széki volt, tizenéves
korom óta gyakran járok Székre. Számomra ez a település, ezek az emberek,
ez a gondolkodásmód és ez a hangulat
az, ami minden alkalommal segít újra
megtalálni önmagamat. Itt, édesapám
szülőfalujában tanultam meg azt, hogy
a régi hagyományokat őrizni nem szégyen; és azt is, hogy mennyire fontos
erős identitástudattal rendelkeznünk.
Az itt élő fiataloknak köszönhetően
megértettem, hogy a hagyomány és a
modernizmus békésen meg tud férni
egymás mellett, a titok az egyensúlyban és a tudatosságban rejlik. A széki
ember pontosan tudja, honnan indult,
mit szeretne, s hogy egy erős közösséghez tartozik. Tisztában van helyzetével,
de mindig felfelé törekszik. Hagyományait elsőbbségként kezeli, és mindig
vannak céljai. Nem elégszik meg a kevéssel, és ha valamit eldönt, annak érdekében kitartóan küzd. Egyenes, merész és néha nyers. Mindezek mellett
tökéletesen tisztában van identitásával, nem szégyell dolgozni, és tisztességesen neveli utódait.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy az
ereimben széki vér is folyik. Van valami
varázslatos a széki levegőben, a széki
emberek szemében, házaik falai között
és abban, hogy minden évben legalább
egyszer, augusztus 24-én én is felvehetem a széki népviseletet.
Győri Orsolya a tánccsoport és a helyi kulturális élet tevékeny tagja. Tanulmányai révén ő is elkerült szülőfalujából. Szerinte ez a három szó jellemzi
Széket: szorgalom, összetartás, hagyományőrzés. Azt mondja: „Mivel nekem
sokat jelent az otthonom és a hagyományaink, a távolság ellenére sem nehéz
őriznem széki identitásomat. Viszont
a honvágyat nem könnyű leküzdeni.

Mindig gyorsabban ver a szívem, ha
Székre gondolok. A viseletünkre és a
táncainkra vagyok a legbüszkébb.”
Két helybéli tizennégy éves fiatalt
is megkérdeztem, ők hogyan látják
a táncházat, a széki sajátos kultúrát;
miért tartják fontosnak, hogy ismerjék a széki néptáncot, s hogy a fiatalok
táncházba és néptánc-oktatásra járjanak? Tasnádi Márton azt válaszolta:
„Számomra azért fontos, hogy ismerjem a széki néptáncot, mert kötelességemnek érzem, hogy továbbadjam
azokat a hagyományokat, amelyeket
az elődeim rám hagytak. A néptánc és
a népdalok által ismerhetem meg legjobban az elődeim kultúráját. Azt pedig, hogy a fiatalok táncházba és néptánc-oktatásra járjanak, azért tartom
fontosnak, mert így elsajátítják, majd
továbbadhatják a következő nemzedékeknek, tehát a széki néphagyományok
tovább élnek. Nem hagyhatjuk elveszni
értékeinket.”
Filep Katalin: „Azért tartom fontosnak, mert a széki közösséghez tartozom,
és köteles vagyok megismerni és megtanulni a néphagyományainkat és néptáncunkat. Miért fontos a tánctanításra, a táncházba járás? Egyszerű: mert itt
szórakozhatnak, táncolhatnak és együtt
lehetnek. Akik nem ismerik a táncot,
megtanulhatják, így új képességgel bővül személyiségük. Székiként leginkább
arra vagyok büszke, amit az itteniek elértek és megőriztek: a néptáncra, a népzenére, a népmesékre, a kézimunkákra,
a széki szobára és a különböző szokásokra. Ezeket mind csodálatosnak tartom, és természetesnek veszem, hogy én
is őrizzem és továbbadjam őket.”
A tánccsoport és az alapítvány tevékenységének fontosságát a 2011-ben átvett Magyar Örökség Díj is bizonyítja.
Hiszen az által, hogy folytonos táncoktatást működtetnek, valamint számos
hagyományőrző programot szerveznek, nagymértékben hozzájárulnak a
magyar kultúra ápolásához, valamint
őrzéséhez is. Néhány éve a falut nád
rezervátumának köszönhetően környezetvédelmi területként is nyilvántartják, valamint olyan értékes, magyar
személyiségek láttak itt először napvilágot, mint például Aranka György, gróf
Mikes Kelemen és Csorba István gazdasági szakíró. Szék kulturális értéke és
hagyatéka bőséges és tartós, de a legfontosabb, hogy ezután se hagyjuk ezeket elveszni. Amit sokan akár keresnek,
akár nem, de Szék községében és közösségében megtalálnak. Az egyszerűség
és a sokszínűség egyidejű jelenlétét és
az erőt, amiről minden egyes lakos naponta bizonyságot tesz.
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Lukács Solymossy Éva

Dés tegnapi és mai
közművelődéséről

D

és magyarságának mai kulturális életét, igényét, működését nem lehet leválasztani múltjáról. Ennek felelevenítésére két – sajnálatos módon nemrég
eltávozott – dési író, Huber András
(1942–2011) helytörténész, művészeti író,
valamint Kiss Ferenc (1942–2014) művelődéstörténész, helytörténész munkáiból merítek. Huber András Város az
időben – helytörténeti séták (2002) és
Összefutó utak – hely- és művelődéstörténeti tanulmányok Désről című (2007),
valamint Kiss Ferenc Kádár József, Dés
városának és a Szamosok vidékének krónikása címmel (2013) megjelent könyvéből emeltem ki részleteket.
A múlt
A város nevét különféle változatokban
őrzik a régi iratok. Város az időben –
helytörténeti séták című munkájában
Huber András idéz néhány névalakot:
Dees (1214), Deeswar (1236), Deesvilla (1310), Deéswár és Deés (1351). 1902től lett Deésből Dés; németül Burglos
vagy Desch, latinul Dionisiopolis, románul Dej, ami egyben mai hivatalos
román megnevezése is. Kádár József,
Dés városának és a Szamosok vidékének

A Dési Magyar Napok közönsége. Luidort Péter felvétele
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krónikása című munkájában Kiss Ferenc azt írja: „A város címere zöld mezőben kék háttérrel, ősi kereszttel ellátott piros fedelű tornyos kápolna, mely
fölött jobbról egy csillag látszik, a kápolna bal felöli részén egy bányászsüvegű munkás áll, kezében kalapáccsal.
Az ábrázolás összeköttetésben áll a város és a só vágók között 1553-ban létrejött egyezséggel, mely szerint a só vágók
a templom építésénél is szükség esetén
dolgozni kötelesek. [...] A Kis- és NagySzamos egyesülése közelében valamint
a környező dombokra felkapaszkodó város Erdély régi és neves települései közé
tartozott. A monda a hét vezértől származtatja a város elnevezését, ám ahogy
Kádár József egyház- és várostörténeti monográfiájában áll, I. István Dés és
környéke lakóit a kereszténység felvételére ösztönözte, és ez lehetett hatással
a monda keletkezésére. Tény, hogy már
a római korban fontos sólelőhely.” A várostól alig három kilométernyire elhelyezkedő Désakna ma is az ország legfontosabb sókitermelő bányája.
Város az időben – helytörténeti séták
című kötetében Huber András így örökíti meg a dési magyar közművelődési
élet kezdeteit: „[…] Már az 1830-as évektől kezdődően az egyéni és közművelődési igény egyre gyarapodó csoportosulásokat, közösségeket hoz létre, melyek
tevékenysége előrevetíti egy pallérozottabb társadalom képét. 1876-tól Dés Szolnok-Doboka vármegye székhelye lett.
1896-ban már tizenhét kultúr-, sport- és
humanitárius egyesület, két hitelbank,
tizenhárom kisebb-nagyobb iskola, egy
takarékpénztár, hét ipar-, egy kereskedelmi társulat, gazdasági egylet, fontos
vasúti részvénytársaság, gépműhely,
szeszgyár, egy gőz-, három hajós- és
egy sóőrlő malom szolgálja a város művelődési-gazdasági életét.”. Kiss Ferenc
leírása szerint „Dés felekezeti megoszlásában a református egyház volt a legnépesebb, a római katolikus egyház a
reformációt követően 1728-ban alakult

Kis-Szamos mente
újra […] a görög katolikus egyház 1780ban, a görögkeleti egyház 1873-ban jött
létre. A város népes felekezete volt az
ortodox izraelita hitközség, mely a XIX.
század ötvenes éveiben alakult. 1907ben építették fel zsinagógájukat a város
Kodor utcai részében.”.

Kiss Ferenc

Dés közművelődési életében kiemelkedőnek számított az 1839. január 8-ától
a 19. század végéig a Deési Társalkodó
Egyesület, újabb nevén Deési Kaszinó
működése, léte, amely az évek során a
társadalmi és művelődési mozgalmak
középpontjában állott. 1856-ban például
gróf Mikó Imrének ajánlott fel segítséget
az Erdélyi Múzeum-Egyesület tervének
megvalósításához, 1859-ben a Kazinczy
Alapítvány javára fényes táncvigalmat
szervezett. A kaszinó a városi és a vidéki értelmiségnek volt a gyülekezőhelye,
alapítói a könyvet tekintették a műveltség és a tudomány legfőbb forrásának.
A Kaszinó-könyvtár könyveit pecséttel
látták el, és bekötve bocsátották mérsékelt díj mellett a tagok használatára.
1867-ben a Kaszinó tagja lett a Kisfaludy Társaságnak és Szent István Társulat
könyvkiadó vállalatnak, valamint 1878ban a m. kir. Tudományos Akadémia
könyvkiadó vállalatának.
A város művelődési életében jelentős eseménynek számított az 1885-ben
megalakult Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) itt tartott
közgyűlése (1893). Ez alkalommal egy
díszes Emlékkönyv is megjelent. Mozgalmas élet színtere lett a város 1910
őszén, midőn itt tartotta meg vándorgyűlését az Erdélyi Múzeum-Egylet
gróf Esterházy Kálmán főispán elnökletével. Képviseltették magukat a Magyar
Tudományos Akadémia, a kolozsvári
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem, a nagyenyedi Bethlen-kollégium,
a Kolozsvári Unitárius Kollégium, a
szamosújvári és tordai főgimnáziumok, valamint a Szilágysomlyói Római
Katolikus Gimnázium. Minderről szintén Kiss Ferenc számol be Kádár József

Dés városának és a Szamosok vidékének
krónikása című munkájában. Huber
András a dési sajtó történetét részletezve arról tesz említést, hogy a városban
valóságos sajtóhálózat működött, és
olyan lapok jelentek meg, mint az Iparos Ügyi Közlöny (1884), az EMKE dési
közgyűlése tiszteletére kiadott Képes
Naptár (1893), a Dési Hírlap, az Egyházi Közélet (amelynek egyik szerkesztője
Farkas Albert református esperes volt),
a Szamosmente (1912), a Dési Színházi
Újság, a Szamosvölgyi Napló, a Figyelő, a Szamosvidék. 1918 és 1940 között
további 12 hetilap és folyóirat jelent itt
meg, többnyire rövid ideig, s a város hat
nyomdája közül egyedül a Medgyesi Lajos Könyvnyomdában 16 mű jelent meg.
Szintén Huber Andrástól tudjuk, hogy
Dés első múzeumát az 1899 és 1904 közötti időszakból ismert Szolnok-Doboka
vármegyei Irodalmi-, Történelmi- és
Etnographiai Társaság alapította. Székhelye az akkoriban felépült gimnáziumban volt, megszűnése után múzeumi anyaga az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Történeti és Néprajzi Tárába került. Ös�szefutó utak… című munkájában Huber
András azt rögzíti, hogy „a színjátszásra korán igényt tartottak a désiek. 1807ben Dés a negyedik hely, ahol színészek
Hamletet játszanak”. 1844 tavaszán a
Vármegyeház – a mai polgármesteri hivatal – dísztermében megalakult Désen
az első magyar műkedvelő színjátszó
társaság, 1872-ben pedig az első, hivatalosan bejegyzett műkedvelő társulat, és
ekkor vetődött fel hangsúlyosan az állandó színházépület szükségességének
gondolata. Ennek következményeként
jött létre a Szolnok-Doboka Vármegyei
Nemzeti Színház, amely báró Bánffy
Dezső főispánnak – a későbbi miniszterelnöknek – köszönhetően Kolozsvár
után az országrész második magyar állami színháza volt. Az ő kezdeményezésére közadakozásból 1885 és 1886 között
a Rákóczi-féle háztelken álló régi épületek lebontásával felépült az 500 férőhelyes monumentális kőszínház, amelyet
1959-ben tűzvész pusztított el. Helyében
ma a mozi épülete áll. A városban azóta sem épült újabb színház. Érdemes
megjegyezni, hogy 1945 után a Magyar
Népi Szövetség dési színjátszó csoportja működött dr. Parádi Kálmán és dr.
K. Papp Géza lelkes vezetésével, innen
indultak színészi pályájukra Vadász
Zoltán és László Gerő későbbi kiemelkedő kolozsvári színészeknek is. 1976.
október 7-én Méhes György Muskotály
című kétfelvonásos zenés vígjátékának
ősbemutatóját tartották Désen, Méhes
György meghatódva köszönte meg a
derék dési komédiások kitűnő játékát.

1987-ben már fűtetlen terem, lelki dermedtség volt az uralkodó, így a dési
magyar színjátszás másfél évszázados
történetének vége lett. Sikerei ellenére
1989 decembere után egy rövid nekifutást követően az anyanyelvű színjátszó
csoport feloszlatta magát.

Huber András dedikál

Huber András részletezi Összefutó utak… című munkájában, hogy Dés
mindig vonzó volt a képzőművészek
számára. „Hentz Lajos polgári iskolai
rajztanár az EMKE 1893. évi dési ünnepélye alkalmából olajfestményét a
református templom körfalán állította közszemlére. Szopos Sándor festő,
Benczúr Gyula és Székely Bertalan tanítványa festőiskolát vezetett itt 1927ben a felépült korcsolyaház félemeletén
immár városi támogatással. Désről indult Dési Huber István, Incze Jánosnak
és Mohi Sándornak volt itt műterme, s
az 1942-es megyei kiállításra velük vonult fel a Kodor völgyében tanítóskodó Kovács Zoltán festőművész is.” Azt
írja, hogy 1969-ben megbocsáthatatlan
döntés született Désen, amikor a helyi
múzeum visszautasította Szopos Sándor özvegyének nagylelkű felajánlását,
vagyis férje ötvenhárom festményét és
grafikáját. Így azok a marosvásárhelyi
képtárba kerültek megőrzésre, hálás
és sűrű köszönetnyilvánítás mellett.
Szopos Sándor, Mohi Sándor, Kovács
Zoltán mellett feltétlenül meg kell említeni Angyalossy György rajztanárt, a
I. Andreescu Képzőművészeti Főiskola
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végzettjét, valamint Szervácziusz Ele
nát, aki Aurel Ciupe tanítványként végzett; nevelőkként mindketten nemzedékek sorát emelték a képzőművészet
közelébe. Tanítványaik Lukács Solymossy Éva festő, Parádi Enikő keramikus (Szatmárnémeti), Kristófné Bertalan Tímea festő (Toronto).
1979-ben újraindult a dési magyar
nyelvű szabadegyetem, amelynek gyökerei a már említett Deési Társalkodási Egylethez nyúlnak vissza. Lelkes értelmiségi csoport volt Lakatos László,
Kalapáti Jolán és Tőkés László irányításával, 1979 és 1983 között feledhetetlen előadások hangzottak el az erdélyi
irodalom, művészet, tudományosság
meghívott jelesei előadásában. A hatalmas érdeklődés ára a betiltás lett.
Huber András Város az időben… című
helytörténeti munkájából idézve „ki
hitte volna, hogy Désen annyi zajtalanul dolgozó jeles személyiség élt, vagy
született. A XVI. századi Temesvári János deáktól kezdődően a teljesség igénye nélkül: hitvitázó Szilvási János,
Dézsi András epikus költő, Pápai Páriz
Ferenc tanár, az orvoslás és a filozófia
doktora, gr. Teleki György, Torma József,
Czakó Zsigmond drámaíró, Medgyes
Lajos evangélikus ref. lelkipásztor, forradalmár költő – Petőfi, Jókai, Szemere, Brassai, Gyulai Pál és mások barátja
és vendéglátója –, a várfalvi születésű Kádár József, aki több mint hatvan
évet élt Désen, Szolnok-Doboka vármegye hét kötetes monográfiájának írója
felmérhetetlen kincset hagyott hátra.
Szabó T. Attila szerint ő volt a Szamosok völgye Orbán Balázsa. Aztán nem
feledkezhetünk meg Dési Huber István
képzőművészről, Dési Incze János festőművészről, Daday Loránd íróról, Varró Dezső költőről, dr. Kövesdy Pálról, az
Erdélyi Körök Országos Szövetségének
elnökéről, Szabó T. Attila nyelvészről,
irodalomtörténészről, Lazányi Endre
evolúciókutatóról, Rácz Győzőről, a Korunk 1984 és 1989 közötti főszerkesztőjéről, Jagamas Jánosről és Ilonáról, Tőkés
Lászlóról, aki az 1980-as években református lelkész volt, és részt vállalt a dési
művelődési életben.
Hogyan tovább?
Milyen lehetőségek állnak az előtt a
maréknyi dési magyarság előtt, amelynek lélekszáma folyamatosan csökken?
Hiszen figyeljük meg a város lakosságának alakulását: 1891-ben Dés 7728 lakosából 5661 volt magyar; 1918-ban a 11
920 lakosból 6100 magyar, 3100 román;
1941-ben a 19 242 lakosból 13 382 magyar,
4 637 román; 1977-ben 32 345 lakosból
7411 magyar, 24 758 román; 1992-ben 41
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216 lakosból a hozzátartozó falvakkal
együtt 6826 magyar, 34 100 román; 2011ben a 33 497 lakosból 3781 magyar.
Ilyen körülmények között is Kádár
József jeles monográfiaíró emlékének
adózva 2007-ben megalakult a Kádár
József Kulturális Egyesület, 2011-ben
pedig fiatalok kezdeményezésére létrejött a Dési Civil Műhely. Azóta e két fórum szervezi a mind kisebb létszámú
dési magyarság kulturális életét.
Kovrig Annamária a dési RMDSZ
elnöke és a Kádár József Kulturális Egyesület vezetője. Azt mondja:
„A Kádár József Kulturális Egyesület az EMKE ernyője alatt működik a
dési Magyar Házban. Az 1996-ban az
EMKE által megvásárolt ház ad otthont a Désen működő minden magyar civil szervezetnek, mint például az Aranyeső Egyesületnek és
néptánc-csoportnak, a civil műhelynek és minden olyan kulturális foglalkozásnak, rendezvénynek, amelynek
befogadóképessége szerint megfelel.
Népfőiskola, könyvbemutatók, gyermekek kézműves foglalkozása zajlik
a felújított tető alatti házban. Immár
16. alkalommal szerveztük meg a Petőfi Sándor szavalóversenyt a város
vonzáskörzetébe tartozó iskolák I–VIII.
osztályos magyar tanulói számára.
A két kulturális egyesület tevékenysége a Dési Magyar Napok szervezésében csúcsosodik ki, amely ebben a formájában második alkalommal várta
haza a Désről elszármazott magyarokat. Színházépület hiányában a dési
magyarok színházlátogatását is a Kádár József-egyesület szervezi.”

Felvonulás a Dési Magyar Napokon

Gózner Károly tanár, a Dési Civil Műhely vezetője: „A civil műhely gyermekés diákprogramok szervezését vállalta
fel, valamint szívügyének tekinti a dési
magyar tannyelvű oktatás jelenét, jövőjét. A Dési Civil Műhely szervezésében vehettek részt diákjaink különböző
kulturális programokban, mint például
az Otthonunk Európa, diákszínjátszó
vetélkedők, a mezőségi focikupa, a diáknapok. A Dési Civil Műhely és a Mezőség Civil Műhely szervezésében első
ízben megrendezett Mezőség amatőr
focikupa egyik célja volt a mezőségi fiatalság számára a találkozási tér megteremtése, egyben olyan közösségépítő
tevékenységek támogatása, ahol a fiatalok megtanulják egymás tiszteletét,
a csapatban gondolkodást. A műgyepes
pályán megrendezett kupán a Mezőség tíz csapata mérte össze tudását és
akaraterejét. Jelen voltak Dés, Bethlen,
Magyardécse, Bálványosváralja, Szék
és Melegföldvár fiataljai. A szervezők
nagy megelégedésére a sportszerűség
jellemző volt az esemény egész idejére.
Ugyancsak a Dési Civil Műhely irányításával zajlanak a dési diáknapok, valamint a Horváth Árpád Ifjúsági Színjátszó Találkozók. A rendezvény célja a
szórványban élő magyar fiatalok ös�szefogása, identitásuk erősítése, valamint kultúránk, anyanyelvünk és
beszédkészségük fejlesztése, ápolása,
motiváltságának erősítése. Célcsoportunk a régiónkban élő és tanuló 12–18
éves diákok, akik önként amatőr színjátszó csoportban tevékenykednek.
Az egynapos rendezvényen a régiónkból
érkező amatőr színjátszó csoportoknak

Kis-Szamos mente
lehetőségük nyílik egy színdarab előadására és egymás megismerésére.”
Székely Boglárka, színi hallgató:
„A dési táncház-mozgalom, a néptánc
iránti érdeklődés az 1979-es székelyudvarhelyi Kalákával kezdődött. Csáky
Zoltán népszerű műsora és az arra
való készülés láza hatotta át az ifjúságot. Kallós Zoltánnal népdalgyűjtő
munka indult, tánctanulás, táncház.
1990 elején Dezső Attila és Váncsa Pál
tánccsoportot alapított Aranyeső néven. Kezdetben nehezen ment a táncosok toborzása, de időközben az
együttes népesebbé vált, így színpadra kerültek a következő előadások: De
azért csak járom (1991), Karikába legények (1992), Párválasztás (1998). A próbák a dési Magyar Házban zajlottak,
ahol mezőségi, széki, kalotaszegi, felcsíki, szatmári táncrendet tanultak,
és bemutattak azokat Magyardécsén,
Árpástón, Bálványosváralján, Szásznyíresen. A táncoktatói tanfolyamoknak köszönhetően egyre inkább gazdagodott a tánccsoport repertoárja;
Joó Kinga, Bartha Emőke, Dezső Attila,
Váncsa Pál szívesen adták át tudásukat, néptáncoktatást is vállalva Magyardécsében, Nagybányán, Koltón,
Bálványosváralján, Magyarnemegyén,
Felőrben. Az együttes tagjai új táncok
ismeretével gazdagodva tértek vissza
az évek folyamán a kalotaszegi és a
mezőségi néptánctáborokból. A tánccsoport Magyarországon (Balassagyarmat, Kecskemét), Olaszországban és
Franciaországban is fellépett már, ennek köszönhetően nőtt a csoport ismertsége és tekintélye, az iskolában
választható táncórák bevezetése pedig
a 2000-es évektől kezdődően biztosította az utánpótlást. 2003-tól a Magyar
Házban játszóházzal fogadják a gyermekeket, újabb kötődéseket alakítva
a tánccsoporttal. A játszóház vezetői:
Joó Kinga, Varga Orsolya, Antal Erika,
Pataki Melinda. Az Aranyeső életében
fontos esemény volt, hogy 2007-ben
Váncsa Pál hangszereket adományozott a csoportnak. Így alakult meg az
első dési táncházzenekar, amelynek
tagjai: Szász Dávid – hegedű, Miklós
Melinda – hegedű, Réti Zoltán – brácsa,
bőgő, Váncsa Balázs – bőgő, Szopos Kálmán – brácsa. Az Aranyeső néptánccsoport 2015-ben fennállásának 25. évfordulóját fogja ünnepelni, és reméli,
hogy van olyan híre, kisugárzó és közösségteremtő ereje, hogy képes legyen
a megújulásra.”
Lukács Éva ny. tanár: „1989 után a
színvonalas népfőiskolai előadások az
EMKE székházában, illetve a katolikus
Caritas – ma Márton Áron – teremben,

Konzuli látogatás Désen. Szilágyi Mátyás a közművelődés szervezőivel találkozott. Lukács Éva felvételei

a református bástyateremben indultak újra. Az előadások szervezői ma az
EMKE, vagyis a szabadegyetem, valamint az Amicitia, azaz a Dés – Tokaj-hegyalja Baráti Társaság. Az Amicitia Dés – Tokaj-hegyalja Baráti Társaság
1994 januárjában jött létre Ráskai Mária
mérnök elnökletével civil kezdeményezésként. A két egyesület programjának
egyeztetésével több esemény lezajlott
már. Volt könyvbemutató, meghívott
színészek, zenészek előadása, iskolások,
egyetemisták cseretáboroztatása, Tokajban Rákóczi történelmi vetélkedőkőn
dési diákcsoportok is részt vettek, a két
városban zajló megemlékezési ünnepségeken kölcsönösen fogadják a küldöttségeket, a kapcsolatok szélesítése érdekében pedig a két város polgármesterei
is találkoztak már. A baráti társaság
gondot fordított a különböző korosztályok közös művelődési életére. Egybegyűjtötte az aktív és már nyugdíjas
pedagógusokat, nem utolsó sorban megemlékezett közösségünk híres személyiségeiről, közadakozásból emléktáblát állított Dési Incze János festőművész
háza falán, és a dési református egyházközség támogatásával a több évszázados
református templom falán Kádár József
monográfiaírónak ünnepélyes keretek
között emléktáblát avatott 2002. május
20-án, Kiss Ferenc történész közreműködésével. A Baráti Társaság ereje a szé
leskörű támogatottságban rejlik.”
Péter Tibor Dés ferences rendi katolikus templomának kántora a katolikus
ferences rend templomában tartott vonósnégyes és orgonakoncerteket emeli ki, amelyre szépszámú hallgatóság
gyűlt össze minden alkalommal. Ezen

kívül sajnálkozását fejezi ki a több mint
két évig sikeresen működő ökumenikus kórus megszűnte miatt. Azt mondja: „Ha az okokat keressük, egy szóban
lehet válaszolni: elvándorlás”.
Luidort Péter vállalkozó, szülő a dési
kulturális élet egyik mozgatórugója.
Az ő telkén találkoznak immár több
mint tíz éve a Désről elszármazottak.
E szűk körű találkozókból jött létre szé
leskörű összefogással a Dési Magyar
Napok. „Elszomorítónak tartom a magyar fiatalok nagymérvű eltávozását a
városból, amelyért súlyos árat fizet a
dési magyar nyelvű oktatási rendszer.
Immár összevont osztályban kénytelenek tanulni az I–IV. osztályban, és ha
így folytatódik, megszűnik a nagy múltú magyar nyelvű tanítás Désen.”
Zomoráné Cseh Márta rovásírás
szakértő önkéntesként foglalkozik a
diákokkal, ismerteti meg velük az úgynevezett erdélyi rovásoktatás rendszert, versenyeken vesz részt velük.
„A Nemzetközi Szabványügyi Testület
2014 januárjában elfogadta a rovásírást
ősi magyar írásnak. A Dés művelődési életét szervező-mozgató csapat
aránylag kicsi, gyakran előfordul, hogy
ugyanazok vesznek részt a szervezésben, ezért is csodálatra méltó, milyen
remek rendezvényekkel ajándékozták
meg városunk magyarságát. Óriási felelősség és feladat hárul a két magyar
egyházra és a civil társadalomra. Nagy
összefogásra van szükség és jó gazdákra, hogy az őseink által megalapozott
és nehéz küzdelmek árán visszaszerzett egyházi javakat, a leghatékonyabban fordítsák a dési magyarság megerősítésére.”
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