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Szép Gyula méltatása
Selmeczi György

Tisztelt ünneplő közönség! Höl-
gyeim és uraim!
Nem tudtam, mire vállalko-
zom, mikor igent mondtam 
a felkérésre, hogy ha vázla-

tosan is, próbáljam megrajzolni Szép 
Gyula szellemi portréját! Tán még so-
sem „rágcsáltam ennyit a ceruza vé-
gét”, mint most, még sosem tűnőd-
tem ennyit azon, vajon a köztünk lévő 
szoros barátság áll-e útjában az elfo-
gulatlan méltatásnak, vagy netán én 
vagyok kevés ahhoz, hogy átlássam, 
„rendbe szedjem” ennek a portrénak 
a vonásait. Végül arra jutottam, hogy 
sutba vágom az elfogulatlanság kész-
tetését, és mondom a magamét Szép 
Gyuláról… Hangosan gondolkodom… 
Mivel is kezdjem?

Talán a fennvalótól adott képessé-
geivel, azzal az ösztönös értékválasz-
tással, amit mindig is csodáltam. Hon-
nan tudja – kérdezem magamtól is –, 
honnan tudja, hogyan érzi meg azon-
nal az értékes és a talmi közötti kü-
lönbséget? Honnan tudja, hogy „nem 
mind arany, ami fénylik”? Nyilván a 
szülői ház, az iskola, a ’60-as, ’70-es 
évek nehezen leírható, nehezen átél-
hető, nekünk akkor boldogító szelle-
mi közege; de ez mind kevés volna, ha 
nem volna ott a háttérben ez a titok-
zatos képesség, a biztos értékválasztás 
képessége.

Amit ezután szóvá kell tennem, 
az Szép Gyula pályájának a végtelen 
tisztessége. Kevesen mondhatják el az 
erdélyi magyar közélet kortárs szerep-
lői közt, hogy ennyire makulátlan év-
tizedeket tudhatnak maguk mögött. 
Ez a végtelen tisztesség persze csak-
is olyan szerénység és alázat mellett 
tartható, amely Szép Gyulát mindig is 
jellemezte.

Aztán: imponáló bátorsága. És itt 
nem csak arra gondolok, hogy a na-
gyon kevesek közé tartozik, akik szem-
be mertek szállni Ceaușescu ostoba és 
kártékony rendelkezéseivel, hogy mert 
jogot követelni a jogfosztottság éveiben, 
hogy mert magyar értéket képviselni, 

közvetíteni a „lefüggönyözött” korban, 
amikor a többség csak suttogott. S aki 
akkor bátor volt, „úgy maradt”! Mert az 
utóbbi 28 év bizony sok bátorságot kö-
vetelt, és ő elég bátor volt, hogy a maga 
útját járja.

Most következik bámulatos elköte-
lezettsége. Család, nemzet, nemzeti-
ség. És a nép, az istenadta népi gon-
dolat. Szép Gyula mindig természetes 
egységben látja és láttatja a magyar 
paraszti és polgári kultúrát, neki alap-
koncepció ez az egység, nemzeti ügy; ő 
nem vesz tudomást holmi népi-urbá-
nus szembenállásról, műbalhénak te-
kinti, és jó oka van rá. Teheti: mesterei 
közé sorolhatja Jagamas Jánost és Kal-
lós Zoltánt!

Egész lényét áthatja a szolgálat. 
Az önzetlen, sosem hivalkodó, ma-
gát mindig háttérben tudó szolgálat. 
A kultúrigazgató és a kontrás, az el-
nökhelyettes és az operadirektor egy és 
ugyanaz a személy: a magyarság szol-
gálatára szerződött szolgálattevő vég-
vári vitéz. Százakra tehető azoknak az 
erdélyi magyar alkotóknak és előadók-
nak a száma, akik részben-egészben 
neki köszönhetik pályájuk egy-egy 
fontos építőkövét. És hányan vannak, 
akik erről gyorsan meg is feledkez-
nek… De ezzel őt nem lehet megbán-
tani. Sztoikus állhatatossággal újra se-
gít, ha szükség mutatkozik.

Bölcs belátásának köszönheti, hogy 
szeme előtt kitárul az erdélyi magyar 
kultúra és művészet csaknem teljes pa-
norámája: nemigen van más, aki hozzá 
hasonlóan tisztán látja az összefüggé-
seket. Politikai szerepvállalása is azt 
szolgálta, hogy újra és újra segíthessen, 
miközben eszméiből jottányit sem en-
gedett soha.

Szép Gyula legjobbjaink közül való! 
Foglaljuk csak össze, amúgy tanáro-
san: tehetség, tisztesség, elkötelezett-
ség, koncepció, bölcsesség. Ennyi!

Isten áldja Szép Gyulát!

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

EMKE • Gr. Bánffy Miklós Díj

Szép Gyula
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Pozsony Ferenc

EMKE • Bányai János Díj

Furu Árpád méltatása

Öröm számomra, hogy az 
EMKE ebben az évben dr. 
Furu Árpádnak ítélte a oda 
a Bányai János-díjat az er-
délyi szakrális és népi épí-

tészet rendszeres dokumentálásáért, 
védelméért végzett áldozatos, szaksze-
rű, tudományos munkájáért.

Furu Árpád az erdélyi értelmisé-
gi- és tudóstársadalom közép-, hú-
zónemzedékéhez tartozik. Kincses 
városunkban született 1969-ben, itt 
végezte alap- és középfokú tanulmá-
nyait 1987-ben, majd ugyanitt szerzett 
mérnöki oklevelet a Műszaki Egye-
tem Építészeti Karán 1993-ban. Utána 
két éven át, 1994–1996 között, Buda-
pesten előbb műemlékvédelmi, majd 
2006-ban turisztikai posztrgaduá-
lis képzésben vett részt. 2015-ben a 
BBTE Magyar Néprajz és Antropológia 
Intézetében doktorált legmagasabb 
minősítéssel.

Az utóbbi 25 évben jelentős műem-
lékvédelmi és népi építészet doku-
mentálására irányuló programban 
vett részt. Rendszeresen bejárta Er-
dély több száz magyar, szász és ro-
mán települését, ahol a legveszélyez-
tetettebb szakrális épületeket, nemesi 
udvarházakat és kastélyokat, vala-
mint a népi építészet legrégebbi em-
lékeit dokumentálta, felméréseit fo-
lyamatosan szakszerű adatbázisba 
szervezte. Eredményeit előbb külön-
böző helyreállítási tervekben, szak-
szerű kiállításokban, rangos hazai és 
nemzetközi konferenciákon mutat-
ta be. Műemlékvédelmi ismereteit az 
egyetemi oktatásban is kamatoztatja: 
1999-től a BBTE posztgraduális képzé-
seiben előbb műemlékvédelmi, majd 
2009-től a néprajzos alapképzésben 
népi építészettel kapcsolatos előadá-
sokat tart, különböző szakdolgozato-
kat vezet.

Dr. Furu Árpád voltaképp tovább 
folytatta és új tudományos kutatási 
módszerek segítségével pedig mesz-
szemenően kiegészítette dr. Kós Ká-
roly nemzedékének eredményeit, akik 
az 1950-es években moldvai csángó, 

kászoni székely, Küküllő menti, mező-
ségi, torockói, kalotaszegi és szilágysá-
gi magyar falvakban dokumentálták a 
népi építészet legrégebbi lokális és táji 
emlékeit, de nem jutottak el a nagyobb 
ívű szintézisek, összefoglalások elké-
szítéséig.

Furu Árpád az erdélyi klasszikus 
etnográfus nemzedék nyomdokain jár-
va előbb szakszerű monográfiát állított 
össze 1994-ben Torockó népi építészeté-
ről, 2007-ben Kalotaszeg, majd 2012-ben 
Udvarhelyszék falvainak épített öröksé-
géről.

2015-ben védte meg Táji tagolódás Er-
dély népi építészetében című PhD-dolgo-
zatát, melyben arra vállalkozott, hogy 
az elődök által el nem végzett alapku-
tatásokat elvégezze, a meg nem vála-
szolt kérdéseket egyéni terepmunkával 
és a legkorszerűbb hazai és nemzetkö-
zi szakirodalom segítségével megvá-
laszolja, egységes fogalmakkal, mód-
szerekkel elemezze, monografikus és 
korszerű eszközökkel értelmezze és ösz-
szefoglalja.

Disszertációjának megszerkesztett 
változata nemrég jelent meg, melyben 

Furu Árpád rendre bemutatta, hogy a 
helyi természeti adottságok, erőforrá-
sok, az etnikai, felekezeti, gazdasági 
és társadalmi szerkezet, a nemesi és 
a városi polgári réteg mintái, vala-
mint a közlekedési folyosók és városi 
központok hogyan alakították folya-
matosan, egységesítették, differen-
ciálták az erdélyi magyar, szász és 
román falusi közösségek, tájak építé-
szetét.

Kihangsúlyozzuk, hogy míg eddig 
csak egy-egy magyar, szász vagy ro-
mán tájegység összefoglalása jelent 
meg, addig Furu Árpád monográfiá-
ja szakított elődeinek etnocentrikus 
szemléletével, s a különböző ajkú, fe-
lekezetű és kultúrájú erdélyi falvak, 
vidékek épített örökségét egységesen, 
azonos fogalmakkal és módszerekkel, 
józan komparatív eszközökkel elemez-
te. Értelmezéseiben azt is feltárta, hogy 
az egymás mellett, szomszédságában 
élő erdélyi etnikumok jellegzetes falusi 
építészete voltaképp milyen sajátos vi-
zuális kultúrát, nyelvet jelent és repre-
zentál.

Kiemeljük, hogy dr. Furu Árpád 
olyan kutatást végzett, melyet Európa 
jobb vidékein egy-egy külön akadémi-
ai kutatóintézet, munkacsoport végez 
több évtizeden át. Dr. Kós Károly ered-
ményei után Furu Árpád szintézise a 
magyar etnográfia csúcsteljesítményé-
nek számít.

Gratulálunk a szerzőnek a rangos 
kitüntetéshez. Jó egészséget, eredmé-
nyekben gazdag, hosszú-hosszú életet 
kívánunk neki.

Úgy véljük, hogy ebben az évben egy 
olyan fiatal tudóst, műemlékes szak-
embert, tanácsadót, értelmiségit és 
családapát ünnepelhetünk, aki nem-
csak elméletben, hanem gyakorlatban 
is kiválóan tudja alkamazni, érvényesí-
teni több évtizedes tapasztalatát, rend-
szeres kutatási eredményeit az erdélyi 
épített örökség megmentése és tovább-
örökítése érdekében.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Furu Árpád
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Prezsmer Boglárka

EMKE • Kacsó András Díj

Benkő Éva méltatása

Egy aranyalma, két aranyalma, há-
rom aranyalma, tíz aranyalma…
tíz, tíz tiszta víz, olyan, mint a fo-
lyóvíz.
Ezzel a végtelenül egyszerű, tö-

mör és varázslatos mondókával kezdem 
egy, a népi kultúrát átörökítő pedagógus 
méltatását, mert fellelhető benne az ő al-
katának elemi ereje, egyszerűsége, kitar-
tása, a tiszta forrás értékeibe vetett hite 
és az abban való megmerítkezési vágya. 
Egy aranyalma, két aranyalma … sorait 
mondhatjuk, énekelhetjük és játszhatunk 
is velük – gazdagok, letisztultak, ritmust 
és lendületet adnak a jelennek, a szavak 
súlya pedig megtart bennünket.

Az egy nemzedékkel fiatalabbak, mint 
én, ritkábban méltatják a tapasztaltabba-
kat, legtöbb esetben az idősek és bölcsek 
tudnak méltón szólni pályatársakról, lát-
nak rá az utódok életére, alkotására, jelle-
mére, magára az emberre. Én mégis há-
lás vagyok, hogy felkértek méltatni Benkő 
Évát, tapasztaltabb barátomat és munka-
társamat is egyben, mert így meg tudom 
köszönni néprajzi, pedagógiai és színhá-
zi utjaink során tett közös kalandjain-
kat, munkánkat is. Tanultam és tanulok 
tőle. Együtt pedig, a ma oly ritka, őszinte 
együttműködés erejét gyakoroljuk.

Benkő Éva ma nem tud úgy végigmen-
ni a sepsiszentgyörgyi utcán, hogy ne in-
tegessen lelkesen a túloldalról egy csokor 
gyermek, hogy ne köszöntse őt mosolyog-
va jópár szülő: „Most nem tudtunk eljönni, 
mert náthásak a gyerekek, de alig várják, 
hogy újra a Guzsalyasba, vagy a gyermek-
táncházba mehessünk.” Mondatok és visz-
szajelzések e szavak, jelek a tündöklő te-
kintetek fényében, a természetes örömben. 
Az emberi kapcsolatok által jól működő kö-
zösség megnyilvánulásai. A közösség aján-
dékai. És ajándéka az életnek, a pedagógiai 
odaadásnak, a kitartásnak, a hitnek és a 
belefektetett temérdek munkának.

Benkő Éva pedagógus, a Guzsalyas Ala-
pítvány és Játszóház alapító tagja, elnö-
ke, a népi hagyományok átörökítésében 
vállalt generációkon átívelő kitartó oda-
adásáért, az aprók táncháza mozgalom 
folytonosságáért, és szívből jövő oktató 
munkájáért veheti át a Kacsó András- dí-
jat. A Háromszéki Baróton született, a Bu-
dapesti Tanítóképző Főiskola szakképe-
sítése után Budapesten kezd el tanítani, 

majd Sepsiszentgyörgyre költözik haza a 
család. A népi kultúra iránt gyermekkora 
óta érdeklődő fiatal óvónő kezdeményezé-
sére 1995-ben lelkes társakkal megalapít-
ják a Guzsalyas Játszóházat. A mai napig 
gazdag kínálattal működő Alapítvány hi-
ánypótló céllal született, a feledésbe me-
rült néphagyományok újjáélesztéséért, 
a még élő hagyományok megismerésé-
nek és fenntartásának szándékával. Több 
nemzedék itt találkozott először nemez-
labdával, kesicével vagy fazekassággal, 
és itt kergette el az égő szalmabáb tüzé-
től kipirult arccal a hosszú telet. Élő nép-
zenére billegve ballagott, játszott majd 
táncolt, tapsolva zenélt, hogy a folyama-
tosság valós bizonyosságaként, nagyob-
bacska korára hangszerrel visszatérve 
muzsikálhasson az apróknak a gyermek-
táncházban.

A népi mesterségek területén szerzett 
tudását a békéscsabai kézműves szakis-
kolában és művészeti iskolában mélyíti 
el, ezt felhasználva kézműves szakokta-
tóként töretlenül tanít kicsiket és nagyo-
kat a népi mesterségek fogásaira. Népi 
játszóház vezetőként szívügyének érzi a 
népi játék sorsát, több mint húsz éve napi 
rendszerességgel tanulja és tanítja a já-
tékot, népi játékos foglalkozásokat tart 
gyermektáncházakban, iskolákban és 

óvodákban egyaránt. Munkája nagyban 
hozzájárul, hogy a több éves Ekete-pekete 
elnevezésű, pedagógusok számára szer-
vezett tanfolyam ma országos hálózatú 
kompetenciafejlesztő képzéssé vált, ami 
a népi hagyományok által kívánja elér-
ni e pedagógiai célt. A játék örömébe ve-
tett hite szüli meg azt a szakkönyvet is, 
amely a képzés oktatási segédjegyzete-
ként a kettőnk szakmai kapcsolatát meg-
alapozza. A Népi játékok szakkönyvet és 
játékgyűjteményt 2015-ben adja ki a Ro-
mániai Magyar Néptánc Egyesület és a 
Kovászna Megyei Művelődési Központ. 
Benkő Éva kifáradhatatlan szervezője 
és oktatója számtalan évközi képzés és 
nyári tábornak is, melyben a népi játék, 
néptánc és népi kézműves mesterségek 
átadása a cél. Emellett a népmese elkö-
telezett híve, az abban rejlő gyógyító erő 
követője és segítője, így születnek olyan 
együttműködések, mint a Mesélő Három-
szék rendezvénysorozat, mely színházi és 
bábelőadások mellett mesetáncházat és 
mesebarangolást, kézműves foglalkozá-
sokat vitt el Kovászna megye települése-
ire. A Mesekunyhó eseménylánc egyik öt-
letgazdájaként pedig abban vállalt szerves 
részt, hogy a mese és játék erejével meg-
mozgassák a vidék közösségeit, a még élő 
hagyományok felkutatására ösztönözve.

Az elmúlt évek során a sepsiszentgyör-
gyi Háromszék Táncegyüttes művészi 
munkájába kapcsolódott be, Furik Rita, 
Ivácson László koreográfusok előadásai-
nak díszlet- és kellékvilágát az ízlésesen 
kialakított természetes anyagokkal gaz-
dagította. Majd munkatársa Az én mesém 
c. meseelőadás forgatókönyvének. Ez az 
alkotói folyamat bontakozik ki idénre egy 
karonülőknek szóló babaszínházi előadás 
megrendezésében, a Három tündér tenye-
rén a Cimborák Bábszínház műsorán ma 
is megtekinthető.

Éva, tiszta szívemből kívánom, hogy 
kövesd ezután is, azokat, akik egyfajta 
régi rend biztonságával építenek alapkö-
veket a gyermek egész lényében, hozzon 
ez a díj megerősítést abban, amit folytat-
nod kell, nyissa meg a szívedet minél több 
jóra ez után is, hogy segíthess mindazok-
nak, akiknek szüksége van rá.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Benkő Éva
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Szűcs Ervin méltatása
Visky András

EMKE • Kovács György Díj

Szűcs Ervin művészeté-
ben egy igen jelentős – 
minden bizonnyal az 
ún. „fordulat” – a 2011 
őszén bemutatott, és a 

kiváló Robert Woodruff rendezte Szü-
letésnap című előadásban megformált 
szerepével állt be.

Valami nehezen leírható és meg-
ragadható történt akkor, és ez minde-
nestől fogva vele ment végbe, egyszerre 
Szűcs Ervinnel, a színésszel, és Szűcs 
Ervinnel, a magánemberrel: az neve-
zetesen, hogy a színészi tudás, az úgy-
nevezett – alapvetően mindenki által 
megtanulható és elsajátítható – színé-
szi technika egy nemcsak kéznél levő, 
hanem meghaladható ismeretanyag-
gá vált számára, tulajdonképpen tehát 
eszközé. A próbafolyamat idején, meg-
figyelésem szerint legalábbis, annak a 
felismerése játszódott le benne, hogy 

az igazán jelentős szerepnek mérhetet-
lenül közel kell kerülnie a színészhez 
ahhoz, hogy az emberi élet komplexitá-
sát, sokféle sebzettségét és mélységeit 
megragadni és átélni lehessen. „Nagy 
mélység önmagának az ember”, mond-
ja Augustinus a Vallomásokban – mi 
másról szólna a színház, ez a legerős-
teljesebb ember-művészet, mint ennek 
a mélységnek a bejárásáról és bemuta-
tásáról. Szűcs Ervin Christiánja az em-
beri létezésnek azt a pontját érintette 
meg, amely egyszerre a legmélyebb és 
a legmagasabb: azt ti., hogy a lélek le-
meztelenítése ugyan szédelütesen nagy 
kockázat, de a valódi emberré válás 
eseménye is egyszersmind. És, ami en-
nél is megrázóbb: megtörténhet, hogy 
csak egyetlen esélyünk adódik önma-
gunkká lenni, ennek az elodázása és, 
végül, eljátszása visszafodíthatatlanná 
teszi önmagunk végleges fölszámolá-
sát, a pokol diadalát egyszóval.

Mondhatnák Szűcs Ervinről azt is, 
hogy kiválóan ismeri a mesterségét – je-
len lenni, beszélni, énekelni és mozog-
ni tud a színpadon –, de ezzel nagyon 
keveset mondanánk, a mesterségbeli 
tudás ugyanis még senkit nem avatott 
művésszé. Az alkotóművész magát az 
emberi létezést érinti meg, nem „merít 
belőle”, hanem leereszkedik a mélyére, 
és azt kérdezi meg tőlünk, kik is va-
gyunk mi, emberek, hogyan kerülünk 
ki a szeretet viharaiból, miért is része-
sültünk az élet egyszeri és egyedi meg-
hívásában: a színház, ha színház, ezt 
kérdezi – nekünk, előttünk és velünk.

Christian szerepében és szerepé-
vel Szűcs Ervin a színészet, mond-
hatni, lehetetlen, és bizonyos érte-
lemben veszélyes terébe lépett be, és 
ennek az elve egyszerűen csak annyi: 
nem játszani. Játszani, ha úgy tetszik, 
de csak a szívben; oda sűríteni min-
den emberi tapasztalatott, örömöt és 

megalázottságot, zavart és boldogsá-
got, függést és szabadságot, meváltás-
ra vágyást és tehetetlenséget. És ezzel a 
koncentrátummal lépni a közönség elé, 
de úgy, mint aki számára nincs vissza-
út, mert senkinek nincs, aki teljes éle-
tet akar élni.

Szűcs Ervinnek még egy munkáját 
említeném meg most: A Báró szerepét 
a Yuri Kordonsky rendezte Gorkij-előa-
dásban. Nehezebb élni ezután az elődás 
után Szűcs Ervin játékát látva benne, 
de összehasonlíthatatlanul nehezebb 
volna élni nélküle. Arra tanít bennün-
ket ugyanis, hogy igen, lehetséges nem 
hazudni. El lehet jutni az önmagunk 
elfogadásának arra a pontjára, ami-
kor már nem beszélünk másról, csak 
önmagunk elvesztése köznapi tragé-
diájáról. Mintha az egész életünk nem 
volna más, mint a kicsi és mérhetetle-
nül kicsinyes kézműves és pillanatnyi 
mennyországok összeeskábálásáról, 
amelyekben nincs helye csak egyetlen 
embernek, nekünk magunknak, azu-
tán meg már nekünk sem, mert lehe-
tetlen az embernek elfogadás, szeretet 
és megértés nélkül élnie.

Nagy út vezetett ezekhez a szere-
pekhez, amiket – a Hullámtörésben 
alakított Jan mellett – Szűcs Ervin leg-
erősebb alakításainak tekinthetünk, 
aligha kétséges. De az út a megérke-
zés-stációk miatt olyannyira fontos és 
értékes számunkra. A mélység stáció – 
Szűcs Ervin most itt tart. Ezektől lép el 
és tovább. Megyek vele, mert akkor ha-
ladok leginkább önmagam és Isten felé, 
ha vele tartok.

Nagy ajándék ő nekünk, örüljünk 
neki, árasszuk el figyelmes szeretetünk 
jeleivel.

Díjához szívből gratulálok!

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Szűcs Ervin
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Dukrét Géza

Halász Péter méltatása

Szülei a Felvidékről, Lo-
soncról, valamint Sa-
jógömörről menekül-
tek Budapestre az első 
világháborút követően. 

Budapesten született 1939-ben. Iskoláit 
Budapesten végezte, a Toldy Gimnázi-
umban érettségizett, majd az Agrártu-
dományi Egyetemen szerzett diplomát 
1962-ben. 1962 és 1964 között a Kiskun-
sági Állami Gazdaságban brigádvezető, 
1964 és 1965 között az Agrártudományi 
Egyetemen ügyintéző. Ezután az Ag-
rárgazdasági Kutató Intézet tudomá-
nyos munkatársa, majd tudományos 
főmunkatársa 1965 és 1992 között, ahol 
agrárökonómiával, a mezőgazdasági 
kistermelés szociológiai kérdéseivel, 
az elmaradott térségek fejlesztésével 
foglalkozott.

1992-től 1995-ig a Magyar Művelődési 
Intézet igazgatója, majd 1997-ig tudomá-
nyos főmunkatársa. 1997-től 2000-ig a 
Duna Televízió műhelyvezetője, főszer-
kesztője. A közművelődési műsorokért 
felelt, és honismereti jellegű műsorok – 
Gyökerek, Kapcsok, Forrásvidék – készíté-
sében vett részt. 2000 és 2010 között újra 

a Magyar Művelődési Intézet főmunka-
társa, majd főtanácsosa. Az intézetben a 
határon túli magyar kulturális szerve-
zetekkel tartotta a kapcsolatot, s igyeke-
zett hozzáférhetővé tenni számukra az 
intézetben folyó képzési, továbbképzési, 
közművelődési tevékenységeket. 2000 
óta egyik szervezője a Budakalászon 
megrendezett Kárpát-medencei Kisebb-
ségi Magyar Közművelődési Civil Szer-
vezetek fórumának.

Még 1960-ban bekapcsolódott az Ön-
kéntes Néprajzi Gyűjtőmozgalomba. 
1968 és 1989 között a Magyar Néprajzi 
Társaság Önkéntes Gyűjtők Szakosz-
tályának titkára, 1989 és 2009 között 
elnöke.

1968-tól kapcsolódott be a honisme-
reti mozgalomba, 1974-től 2010-ig szer-
kesztette a Honismeret folyóiratot. 1995–
2010 között a Honismereti Szövetség 
elnöke volt. 2010-ben megválasztották 
a Honismereti Szövetség tiszteletbeli el-
nökének.

1966 óta járja a moldvai magyarok 
településeit, foglalkozik a moldvai ma-
gyarok történelmével, néprajzával és 
sorskérdéseivel. Kezdetben a Magyar 
Néprajzi Atlaszhoz gyűjtött anyagot. 
Minden nyári szabadságát Moldvá-
ban töltötte, elsősorban a helyneveket, 
a gyűjtögetés, a hagyományos gaz-
dálkodás és állattartás, a naptári év-
hez kötődő népszokások, az építkezés 
ismeretanyagát gyűjtötte és kutatta. 
1990-ig több tucat írásával szolgálta a 
moldvai csángómagyarok műveltségé-
nek és sorskérdéseinek minél szélesebb 
körű megismertetését, noha a hazai és 
a romániai „belső elhárítás” jelentős 
mértékben nehezítette munkáját. 1990 
után aztán kitárultak a moldvai csán-
gómagyarok múltjával, művelődésével 
és sorsával kapcsolatos gyűjtő- és kuta-
tómunka lehetőségei.

1990-től írta a Katolikus Lexikon, 
1998-tól az Új Révai Lexikon csángókkal 
foglalkozó szócikkeit.

1990-ben – többedmagával – létre-
hozta a Lakatos Demeter Csángóma-
gyar Kulturális Egyesületet, amelynek 
Domokos Pál Péter, Benda Kálmán és 

Jáki Sándor Teodóz elnökségével 2010-
ig volt a titkára, s igyekeztek pótolni 
– amennyire egy civil szervezettől el-
várható – a moldvai magyarok műve-
lődéstörténetével és sorsával foglalko-
zó kutatások máig hiányzó intézményi 
hátterét. Összesen nyolc alkalommal 
volt szakértője és riportere a moldvai 
magyarokkal foglalkozó, MTV és Duna 
TV számára készült filmnek. Sokolda-
lú tevékenységéért 1991-ben megkap-
ta a Bethlen Gábor Alapítvány Márton 
Áron-díját, 1995-ben a Honismereti Szö-
vetség Notitia Hungariae Bél Mátyás-dí-
ját, 2009-ben a Magyar Néprajzi Társa-
ság Pro Ethnographia Minoritate Díját, 
2010-ben a Művelődési Minisztérium 
Csángó Kultúráért-díjat.

2010-ben moldvai születésű feleségé-
vel és két kisfiával átköltözött Gyimes-
be, Moldva határára, és magyarországi 
társadalmi kapcsolatai fenntartásával 
folytatja immáron minden energiájá-
val a moldvai magyarok sorsának se-
gítését, művelődésük kutatását, több 
mint öt évtizedes gyűjtőmunkája ered-
ményének feldolgozását, publikálását. 
1994-ben nagyobb tanulmányban te-
kintette át a moldvai magyarokra vo-
natkozó néprajzi kutatások helyzetét, 
s megkísérelte kijelölni a gyűjtésekre 
és feldolgozásokra váró legfontosabb 
feladatokat: Eredmények és feladatok a 
moldvai magyarok néprajzi kutatásá-
ban című munkájában, amely a Nép-
rajzi Látóhatárban jelent meg, 1994-
ben. További munkája során az ebben 
megfogalmazott hiátusokat igyekezett 
tőle telhetően pótolni. Ezt a célt szol-
gálta három, a moldvai magyarok nép-
rajzával foglalkozó tanulmányköteté-
nek összesen 112 tanulmánya. Ezek a 
következők voltak: Bokrétába kötöge-
tem vala… A moldvai magyarok nép-
rajzához; Nem lehet nyugtunk…!; Esz-
szék, gondolatok, útirajzok a moldvai 
magyarokról. Könyv alakban a moldvai 
magyarok hiedelmeiről, állattartásá-
ról, hagyományos növényismeretéről, 
valamint szántóföldi növénytermeszté-
séről készített nagyobb monográfiákat: 
A moldvai csángó magyarok hiedelmei; 

Halász Péter. Székedi Ferenc felvétele
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A moldvai magyarok hagyományos ál-
lattartása; Növények a moldvai ma-
gyarok hagyományában és minden-
napjaiban; A hagyományos szántóföldi 
növénytermesztés a moldvai csángóma-
gyaroknál. A gyűjtési feladatok fehér 
foltjaiból a néprajztudomány számos 
további területét sikerült beszíneznie. 
Legutóbbi kötete óta tanulmányai je-
lentek meg a moldvai magyarok hagyo-
mányos méhészetéről, gyűjtögetéséről, 
helytörténetéről, lakodalmi szokáskin-
csének egy sajátos jelenségéről. Ennek 
címe: A lakodalom, mint „gazdasági vál-
lalkozás” a moldvai Pusztinán. Megjele-
nés előtt áll a hagyományos rétgazdál-
kodással foglalkozó munkája. Közben 
különböző kiadványokban folyamato-
san közölt csángókra vonatkozó beszá-
molókat, megemlékezéseket, a témába 
vágó recenziókat.

Gyimesközéplokon elsősorban az 
elmúlt 50 esztendő során gyűjtött 
moldvai anyaga feldolgozásával és le-
hetőség szerinti megjelentetésével fog-
lalkozik. Részt vesz a Csíkszeredában 
megjelenő Moldvai Magyarság című fo-
lyóirat szerkesztésében és számos cik-
ket és tanulmányt közölt, elsősorban 
a moldvai magyarok művelődéséről és 

történelméről. Ezek javát, szám szerint 
harminckettőt a kolozsvári Kriza János 
Néprajzi Társaság által kiadott, „Cse-
refának füstje hozta ki könnyemet…” 
– Néprajz, tudománytörténeti írások a 
moldvai magyarokról című kötetben 
jelentette meg 2015-ben. Ennek az esz-
tendőnek őszén a moldvai Pusztiná-
ban – munkahelyi balesetként – comb-
nyaktörést szenvedett, s csaknem egy 
évig az ágyhoz, vagy legalábbis az ágy 
széléhez kötve dolgozhatott. Részleges 
felépülése után a Gyimesi Kollégium 
szakmai vezetőjeként részt vett a La-
kitelek Alapítvány Kárpát-medencei 
értékeket feltáró munkájában, s har-
madmagával szerkesztője lett az ebből 
készült kötetnek. 2017-ben megkapta a 
Hargita megyei Önkormányzat Kájoni 
János-díját.

Jelenleg elsősorban félévszázados 
gyűjtőmunkája eredményeként ösz-
szeszedett moldvai anyagából A pár-
választás, a házasság és a gyermek 
a moldvai magyarok szokás- és hie-
delemvilágában című monográfiáján 
dolgozik.

1992-ben ismerkedtem meg Halász 
Péterrel, az egyik Honismereti Akadé-
mián, amelyet a Honismereti Szövetség 

szervezett. Itt említettem meg, hogy 
egy bizottságot akarunk létesíteni a 
Partium kutatására és műemlékeinek 
védelmére. Gondolom, ennek hatására 
még ebben az évben találkozni akart a 
Partium helytörténeti kutatóival, még 
egyesületünk megalakulása előtt. Így 
jó tanácsokat kaptunk egy szervezet 
létrehozására. A jó kapcsolatot tartot-
tuk továbbra is, majd 1999-től kezdve 
rendszeresen résztvett a Partiumi Hon-
ismereti Konferencián. Szoros barát-
ság alakult ki közöttünk. Munkásságát 
példaképünknek tekintettük. 2005-ben 
Szent László-emlékplakettel tüntettük 
ki, a két egyesület közötti kitűnő kap-
csolat ápolásáért. 2011-ben megkapta a 
Fényes Elek-díjat.

E rendkívül gazdag honismereti te-
vékenységéért, a moldvai magyarok 
történelmének és népi hagyománya-
inak megismeréséért végzett félév-
százados gyűjtőmunkájáért, méltán 
érdemelte ki az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Kőváry László-díját. 
További sikereket és nagyon jó egészsé-
get kívánunk.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díja és díszoklevele
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Almási István méltatása
Gergely Zoltán

EMKE • Nagy István Díj

Almási István 1934. december 
8-án született Kolozsváron. Fel-
sőfokú tanulmányait a Kolozs-
vári Gheorghe Dima Zenemű-
vészeti Főiskolán végezte, ahol 

a 1956-ban szerzett zenetanári és karveze-
tői oklevelet. Olyan kiváló tanárai voltak, 
mint Jagamas János, Major Ferenc és Nagy 
István, akik a későbbiekben nagymérték-
ben meghatározták a fiatal népzenekuta-
tó és karvezető munkásságát. 1989-ben dr. 
Romeo Ghircoiașu professzor irányításával 
szerezte meg a „zenetudomány doktora” cí-
met. Disszertációjának a témája Az erdélyi 
népzenekutatás kezdeti szakasza volt.

A népzenekutatás iránt még főiskolai 
hallgató korában kezdett érdeklődni. Mes-
tere Kodály Zoltán egykori tanítványa, Ja-
gamas János volt. Vezetésével 1953-ban a 
Nádas menti Türében járt először népdal-
gyűjtő úton, 1954-ben közölte első szakdol-
gozatát. 1957. január 15-től 2004. december 
1-ig, nyugdíjazásáig a Kolozsvári Folklórin-
tézetben dolgozott, bejárva a tudományos 
ranglétra összes fokát: 1960-ig próbaidős 
kutatóként, 1960 és 1969 között kutatóként, 
1970-től tudományos főmunkatársként, 
1992 óta pedig I. fokozatú tudományos fő-
munkatársi minőségben. Jagamas János 
távozása után, 1960-tól egyedüli magyar 
kutatóként szervezte és irányította a ko-
lozsvári műhely archívumát.

Munkássága alatt több min 130 er-
délyi és partiumi településen végzett 

gyűjtéseket. Jagamashoz hasonlóan, olyan 
falvakban gyűjtött, ahol korábban a ku-
tatók csak kevésbé, vagy egyáltalán nem 
végeztek rendszeres népzenei feltáráso-
kat. Így, olyan területeken, mint Aranyosz-
szék, Nyárád mente, Érmellék, Kis-Küküllő 
mente, Lápos mente, Szilágyság, Homoród 
és Háromszék, ahonnan közel 5000 vokális 
és hangszeres dallamot gyűjtött.

Vizsgálódásai főleg a népi dallamok osz-
tályozására, rendszerezésére és tipológiá-
jára irányultak, továbbá a népzenekutatás 
történeti kérdéseire, az etnikai kölcsönha-
tásokra, valamint a tudományterületen 
felmerülő módszertani problémákra. Több 
mint félszázados munkája alatt 11 könyvet 
jelentetett meg (részben társszerzőkkel), 
166 tanulmányt, cikket és recenziót közölt 
magyar, román, angol és német nyelven. 
Ezen kívül 190 előadást tartott különböző 
tudományos tanácskozásokon, közműve-
lődési fórumokon és oktatási intézmények 
rendezvényein Romániában, Magyaror-
szágon, Ausztriában, Szlovákiában és Né-
metországban népzenei, egyházzenei és 
zenetörténeti témákról. Tudományos írá-
sait saját maga írta román, német és angol 
nyelven, fordítóra nem volt szüksége.

Munkái közül kiemelném A lapádi erdő 
alatt című kötetét, amelyet közösen Szenik 
Ilonával és Zsizsmann Ilonával adtak köz-
re. 1969-ben Olosz Katalin Magyargyerő-
monostori népköltészet című monográfi-
ájában százlapnyi függelékként több 
népdalt tett közzé a falu népdalaiból. 1970-
ben Marosvásárhelyen, Iosif  Herțeaval kö-
zösen adta ki a 245 népi táncdallam című 
gyűjteményt, amely magyar, román és 
szász szöveges táncdalokat és hangszeres 
népzenét tartalmaz. 1972-ben, majd 1982-
ben látott napvilágot a Tavaszi szél vizet 
áraszt című antológia. A gondosan össze-
állított kötet, amely az egész nyelvterü-
let magyar népdalainak a gyöngyszemeit 
tartalmazza, a magyar nyelvű iskolákban 
mai napig is használják. Több éves gyűj-
tőmunka és rendszerezés után, 1979-ben 
adta ki a Kriterion Kiadónál a Szilágysági 
magyar népzene című népdalgyűjtemé-
nyét, amellyel 1981-ben elnyerte a Román 
Akadémia díját. 1974-ben Benkő Andrással 
és Lakatos Istvánnal közösen készítette 
elő kiadásra Seprődi János válogatott zenei 
írásai és népzenei gyűjtése című könyvet. 
1984-ben rendezte sajtó alá Jagamas Já-
nos A népzene mikrokozmoszában című 

tanulmánykötetét. 2009-ben jelent meg a 
Népzene jegyében. Válogatott írások című 
munkája. Lektorálta a Magyar Népzene 
Tára Domokos Mária által szerkesztett XI., 
és Paksa Katalin szerkesztette XII. kötetét, 
valamint Bereczky János A magyar népdal 
új stílusa című monográfiáját.

Almási István nemcsak a népzenetudo-
mány terén mutatott fel kitűnő eredménye-
ket. Éveken át, több kórust vezetett. Elisme-
résképpen, 1970-ben megkapta a Kulturális 
Érdemrendet. Zenetudományi munkássá-
gáért 2001-ben a Magyar Köztársaság Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma Sza-
bolcsi Bence-díjjal tüntette ki. 2004-ben a 
Romániai Magyar Dalosszövetség a népze-
nekutatás terén elért kiváló eredményeiért 
a Jagamas János-díjjal jutalmazta a nép-
zenekutatót. 2004-ben, Budapesten, a Ma-
gyar Művészetért Díj Kuratóriuma Kodály 
Zoltán-emlékdíjat adott át neki. 2009-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsá-
gának a határozata alapján lett az Arany 
János-érem birtokosa. 2010-ben a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem szenátusa a 
Doctor Honoris Causa címet adományozta 
a népzenekutatónak. Munkásságáért 2014. 
december 8-án a Kriza János Néprajzi Tár-
saság Életműdíjjal tüntette ki.

Almási István az újonnan indult ma-
gyar nyelvű zenei főiskolákon vállalt nép-
zeneoktatást. Éveken át a Babeş-Bolyai Tu-
dományegyetem Református Tanárképző 
Kar Zenepedagógia tanszékén, a marosvá-
sárhelyi Színházművészeti Egyetem Zene-
művészeti Karán és a Partiumi Keresztény 
Egyetem Egyházzene szakán. Budapesten 
az ELTE Folklór tanszéken, valamint a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei 
tanszékén tartott előadássorozatot a ma-
gyar népzene stílusrétegeiről és a népzene-
kutatás történetéről.

Rendes tagja a Magyar Művészeti Akadé-
miának, tiszteletbeli tagja a Magyar Kodály 
Társaságnak, levelező tagja a Magyar Nép-
rajzi Társaságnak, külső köztestületi tag-
ja a Magyar Tudományos Akadémiának, 
tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, 
a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai 
Társaságnak, a Romániai Zeneszerzők és 
Muzikológusok Szövetségének, a Nemzet-
közi Magyarságtudományi Társaságnak és 
a Kriza János Néprajzi Társaságnak.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Almási István
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Nagy Péter

EMKE • Mikó Imre Díj

Kocsis Sándor méltatása

Megtisztelő számomra az 
Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület fel-
kérése, hogy javaslatot 
tegyek az idei Gr. Mikó 

Imre-díj odaítélésére és a jelölt mélta-
tására.

A Gr. Mikó Imre-díj odaítélésének 
alapvető feltétele, hogy a jelölt mecéna-
ként az erdélyi magyar kultúrát és köz-
életet hathatósan támogassa, így esett 
a választásom Kocsis Sándorra.

Kocsis Sándor önzetlenül és sokré-
tűen támogatja a kolozsvári magyar 
kulturális, oktatási és hagyományőrző 
egyesületek, egyházak és iskolák tevé-
kenységét.

1963-ban született Dedraszéplakon, 
a Maros megyei Bátos községben, hely-
béli tanítók gyermekeként. Középiskolai 

tanulmányait Szászrégenben folytatta, 
majd a kolozsvári Politechnika kohász-
mérnöki karán szerzett mérnöki diplo-
mát. Egy évet dolgozott a nehézgépgyár 
eladási osztályán, majd az 1989-es vál-
tozások után a magánvállalkozók sorá-
ba lépett.

Jelenlegi családi vállalkozását, a jól 
ismert Bronto Kft.-t 1994-ben alapította, 
amely ma 31 alkalmazottat foglalkoz-
tat, piacvezető cég a saját szektorában.

Négy éve választották az Euréka 
Egyesület tagjai közé, a Paprika Rádió 
társtulajdonosa.

Amikor megkaptam Sanyitól a cége 
által eddig támogatottak listáját, őszin-
tén mondom, meghökkentem: kö-
zel két oldalt tesz ki a felsorolás, és itt 
nemcsak a támogatottak nagy száma 
meglepő, hanem az is, hogy a paletta 
mennyire sokszínű. Példaértékű, hogy 
mindezt csendben, jó szívvel és alá-
zattal teszi, érezve azt, hogy tartozunk 
közösségünknek, szükség van ránk. 
Elmondása szerint mindezt az erdélyi 
magyarok szülőföldön való megmara-
dásáért teszi.

Ez a felismerés köt össze minket, hi-
szen jómagam is ezt vallom: nemesebb 
érzés adni, mint kapni. Mindnyájan fe-
lelősek vagyunk kultúránk megőrzésé-
ért, iskoláink és egyházaink fennmara-
dásáért.

Többször hangoztattam, most is 
megteszem: nem elég az állami (le-
gyen az romániai vagy magyarorszá-
gi) támogatásokra szorítkozni. Nem 
elég, ugyanakkor roppant veszélyes. Ha 
bármelyik a kettő közül valamilyen ok 
folytán megszűnik, megcsappan, nagy 
bajba kerülhetünk. Ennek a veszélynek 
az elkerülésére az egyetlen megoldás 
(ami a régmúlt időkben olyan hatáso-
san működött) a közöttünk élő tehetős 

mecénák bekapcsolása a támogatási 
rendszerbe.

Kitűnő példája ennek a támogatási 
rendszernek a Kolozsvári Magyar Na-
pok összefogása, mozgósítása. Ilyenkor 
több száz cég (legyen az kis- vagy közép-
vállalkozás vagy nagy cég) önzetlen tá-
mogatása teszi lehetővé a rendezvényt.

Csak ízelítőként felsorolnék né-
hányat az elmúlt évek támogatottjai 
közül:

– iskolák: a kolozsvári Báthory és 
Brassai Líceum, Református Kollégium 
és ezen oktatási intézmények mellett 
működő egyesületek és alapítványok;

– egyház: a dedraszéplaki, kisbácsi, 
árpástói, sztánai, vistai református 
egyházközségek, a kolozsvári belváro-
si és alsóvárosi egyházközségek, vala-
mint az Erdélyi Református Egyházke-
rület;

– gazdasági társulatok: Kolozsvá-
ri Magyar Mezőgazdászok Egyesülete, 
Román Magyar Iparkamara, Romániai 
Magyar Közgazdász Társaság;

– egyesületek, alapítványok: Kincses 
Kolozsvár Egyesület, Életfa Egyesület, 
Agnus Média, Arkhai, Aksza Ház, Kallós 
Zoltán Alapítvány, Szint, Kvart, Solida-
ritas, Wolter, Corvineum, Csemete óvo-
da, Heltai Gáspár Alapítvány, Transyl-
vania Trust, és még sorolhatnám.

Úgy érzem, hogy mindnyájan példát 
vehetünk Kocsis Sándortól eddigi tevé-
kenységéért, önzetlen és sokrétű támo-
gatásáért, és azt kívánom, hogy az el-
következendőkben is minél több Kocsis 
Sándora legyen társadalmunknak.

Kedves Sándor, fogadd szeretettel 
munkád méltó elismeréseként a Gr. 
Mikó Imre-díjat.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Kocsis Sándor
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Kolumbán M. Judit

EMKE • Monoki István Díj

Gurka-Balla Ilona méltatása

Gurka–Balla Ilona 1978-ben 
fejezte be egyetemi tanul-
mányait a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetemen, ahol ma-
gyar-angol szakos diplomát 

szerzett. 1978-tól 1990-ig a Szatmár me-
gyei sárközújlaki általános iskolában 
magyar szakos tanárként dolgozott. Be-
vallása szerint, mindig a könyvtár és 
könyvek bűvöletében élt, így örömmel 
jelentkezett az Egyetemi Könyvtár 1990-
ben meghirdetett könyvtárosi állására. 
Sikeres pályázata után, az elkövetkező 
28 évben a könyvtári hivatásnak szen-
telte minden idejét. 2006-ban A szerep-
lők közötti viszonyulás stilisztikája Jókai 
regényeiben című értekezésével, magna 
cum laude kitüntetéssel, a bölcsészettu-
dományok doktorává választották.

Egyetemi könyvtári tevékenységét 
a katalogizálási részlegen kezdte, ahol 
szakmai hozzáértésével, pontosságá-
val, igényességével, a legújabb szakmai 
trendek és újdonságok ismeretével, ki-
vívta kollegái és a szélesebb szakma el-
ismerését.

Nem meglepő tehát, hogy az 1994-
ben újjáalakult romániai magyar nyel-
vű könyvtáros képzésben, már az első 
pillanattól jelen volt, amelyet a mai na-
pig, a számos külső akadály ellenére, 

rendíthetetlen hittel és odaadással 
végez.

1999-től a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Könyvtár-Levéltár 
szakán, főállású tanárként kezdett dol-
gozni, miközben az egyetemi könyvtár-
ban, katalogizáló tevékenysége mellett, 
a könyvtár-népszerűsítését, könyv-
tárelméleti munkák kiadását is szív-
ügyének tekintette. Tágabb értelmezést 
adott a könyvtári feladatok meghatá-
rozásának, amint azt a könyvtár- és 
információtudomány területét lefedő 
publikációi, narratológiai tanulmányai 
is bizonyítják. Tanulmányai, egyetemi 
kurzusai, amelyek a katalógus- és bib-
liográfiaszerkesztés módszereit, az állo-
mány-feldolgozás és állományfeltárás 
munkafolyamatait, online katalógusok 
építésének elméleti tudnivalóit összeg-
zik, különböző hazai és magyarországi 
szaklapokban jelentek meg Csíkszeredá-
tól Kaposvárig, Bukaresttől Budapestig 
(szemléltetésként álljon itt pár szaklap 
címe: Studia poetica, Szeged, Asociaţia 
Bibliotecarilor din învăţământ – Româ-
nia, Bukarest, Philobiblon, Bulletin of the 
„Lucian Blaga” Central University Libra-
ry, Kolozsvár, Magyar könyvtárosok VI. 
Világtalálkozója konferencia kötete, Bu-
dapest, Tudományos és Műszaki Tájékoz-
tatás: Könyvtár- és Információtudomá-
nyi szakfolyóirat, Kolozsvár.)

Nem célunk ebben a rövid méltatás-
ban egy kimerítő publikációs lista felvá-
zolása. Csupán pár címet említünk azok-
ból az írásaiból, amelyek magyar, román 
vagy angol nyelven jelentek meg az évek 
során: UNIMARC – esély egy nemzeti adat-
bázisra című írása, román nyelven jelent 
meg és az UNIMARC könyvtári adatbázis 
alkalmazásának részleteire reflektál, 
Helytörténeti kutatások megkönnyítése 
az Interneten: műhelytitkok adatbázisok 
összeállításáról című, vagy a Who Needs 
Bibliography? című angol nyelvű publi-
kációja a bibliográfia témakörét járja kö-
rül. A Dokumentumok formai feltárása a 
könyvtárban című, 2007-ben megjelent, 
illetve Dokumentumok tartalmi feltárása 
a könyvtárban című, 2008-ban nyomta-
tásban megjelent egyetemi kurzusai az 

adatfeldolgozás szabályait összefoglaló 
munkák, amelyek nemcsak a diákok-
nak, hanem a könyvtári tevékenységet 
végzők számára is hasznos segédeszköz-
nek számítanak.

1996-tól kezdődően több hazai és kül-
földi konferencia előadója és résztvevő-
je. Előadásai könyvtártannal, narratoló-
giai kutatásokkal, a kolozsvári egyetemi 
könyvtár aktuális kérdéseivel és tör-
ténetével foglakozik. Számos előadása 
konferenciakötetekben került kiadásra 
(például: Magyar könyvtárosok VI. Vi-
lágtalálkozója, Budapest, Országos szak-
mai konferencia, Kaposvár, vagy Erdély 
reneszánsza című konferenciakötet, Ko-
lozsvár.)

Gurka-Balla Ilona az erdélyi magyar 
könyvtárosképzésben vállalt feladatait 
erős hivatástudattal, rendíthetetlen el-
kötelezettséggel végzi 1995 óta. 1999-től 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 
főállású tanárként, a Történelem és Fi-
lozófia Kar keretén belül a könyvtár- és 
információtudomány szakirány tudo-
mányos irányítója. Tanári pályafutása 
során több mint 150 diáknak oktatta a 
katalogizálás, a könyvtári feldolgozás 
szaktárgyait, olvasásszociológiai szak-
ismereteket, a széleskörű könyvtári fel-
adatokat ötvöző hivatás megbecsülését. 
Tanári pályáján, több mint egy évtize-
den keresztül könyvtárszakos egyetemi 
hallgatók helytörténeti – bibliográfiái 
kutatásainak koordinátora volt, ame-
lyek eredményeit részleteiben a Románi-
ai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
XI. Vándorgyűlésén, a Gyímesközéplo-
kon tartott konferencián ismertett.

Gurka-Balla Ilona szakmai elismeré-
sét igazolja több rangos szakmai szerve-
zeti tagsága is. Tagja a Romániai Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének, a Bolyai 
Társaságnak, a Romániai Könyvtárosok 
Egyesületének (Asociaţia Bibliotecarilor 
din România), és tagja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kültestületének.

Közművelődési tevékenységét, a könyv-
táros kultúra népszerűsítésében vállalt 
tevékenységét méltatja, hogy az évek 
hosszú során át, időt, energiát nem 
kímélve a Kolozsvári Magyar Napok 

Gurka-Balla Ilona
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Egy műfaji és tematikai szem-
pontból egyaránt sokoldalú új-
ságíró veheti át ebben az évben 
az Egyesület Spectator-díját.
A nagyváradi születésű, szín-

házi környezetben felnövő, s ma is szü-
lővárosában élő és dolgozó Simon Judit 
pályája közvetlenül a rendszerváltás 
utáni hetekben kezdődött. Hamar kide-
rült, ösztönös tehetsége predesztinálja 
a riporteri munkára, s ezt a képességét 
kamatoztatta is a Bihari Napló, majd az 
Erdélyi Napló munkatársaként. Vissz-
hangos riportjai és riporteri megoldásai 
hamar ismertté tették a nevét, ebbéli 
tapasztalatait később az Ady Endre Saj-
tókollégium sajtógyakorlat tárgyának 
előadójaként oszthatta meg a pályakez-
dő újságíró kollégákkal. Jelen volt írá-
saival az országos napilap, a kolozsvári 
Krónika kezdeti éveiben is, majd 2002 
őszén egyik alapítója, később kiadója is 
volt az Erdélyi Riport hetilapnak, s ter-
mészetesen a színházi rovat mindene-
se. A kétezres évektől riportjait és fontos 
politikai és kulturális személyiségek-
kel készített interjúit egyre gyakrabban 
belpolitikai témájú publicisztikái, vala-
mint színházi írásai váltották fel. Utób-
biak manapság elsősorban az erport.ro 
oldalon, valamint a Várad kulturális fo-
lyóirat hasábjain jelennek meg. Jelentős 
teljesítménye volt a díjazottnak a Halasi 
Erzsébet színművésznő pályáját feldol-
gozó portrékötet: Egy színésznő élete (Ri-
port Kiadó, Nagyvárad, 2011).

Simon Judit az egyik legjobb, leg-
értőbb ismerője a romániai magyar 

színházi életnek, aki egyaránt képes 
kritikusan és empátiával szemlélni 
az előadásokat, amelyekről ír. Azon 
túl, hogy évadról évadra igyekszik mi-
nél több hazai magyar nyelvű színhá-
zi előadást megtekinteni és értékelni, 
hosszú évek óta jelen van minden olyan 
seregszemlén, ahol az erdélyi és partiu-
mi teátrumok produkciói színpadra ke-
rülnek, legyen szó a változó helyszínű 
interetnikai színházi fesztiváltól, a te-
mesvári TESZT-ről, a kolozsvári Inter-
ferenciákról, a gyergyói, nagyváradi, 
kisvárdai találkozókról. Az előadások 
mellett az olvasó képet alkothat e talál-
kozók hangulatáról, hátteréről, a tema-
tikus szakmai beszélgetésekről.

Részben e seregszemléknek köszön-
hetően rendelkezik azzal az élménya-
nyaggal is, amit a többi határon túli ma-
gyar színház – elsősorban a vajdaságiak 
– előadásai jelentenek, illetve tágabb 
kitekintésben fel tudja hívni a figyel-
met a román és a magyarországi ma-
gyar stílusirányzatok közötti különbsé-
gekre, amelyek különböző mértékben 
ugyan, de egyaránt hatással vannak a 
romániai magyar társulatokra. Simon 
Judit nem csupán klasszikus sajtókri-
tikákban reflektál a látottakra, hiszen 
egyedi hangvételű tudósításai, riporteri 
képességeit is megcsillogtató szubjek-
tív fesztiválnaplói is megörökítik ezeket 
a jelentős kulturális seregszemléket, 
méghozzá úgy, hogy az olvasó szinte a 
történések részesének érzi magát.

Díjazott kollégánk néhány esz-
tendeje már nem csupán szemlélője, 

hanem aktív részese, alakítója is Nagy-
várad kulturális életének. Az egy évti-
zedes múltra visszatekintő Nagyváradi 
Könyvmaraton és Holnap Feszt egyik 
főszervezője a Holnap Kulturális Egye-
sület elnökeként, így Simon Judit köz-
reműködésével a kezdetben kizárólag 
irodalmi tematikájú rendezvénysorozat 
immár színházi jelleget is öltött. Ám 
nem csupán szervez, hiszen a művé-
szekkel folytatott pódiumbeszélgetések 
alkalmával ismét riporteri képességeit 
csillogtatja meg, kötetlen hangulatot te-
remtve, ugyanakkor a szakma, a művé-
szek iránti tiszteletet egyaránt kifejezve.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

keretén belül kalauzolta az Egyetemi 
Könyvtár bemutatását. Ugyancsak az 
említett rendezvénysorozat keretén be-
lül létrehozta az Élő könyvtár elnevezé-
sű, gyermekeknek és fiataloknak szánt 
olvasóházat. A hétköznapokban termé-
szetesnek vesszük, hogy bizonyos ren-
dezvények zajlanak körülöttünk, de ha 
belegondolunk, hogy milyen kevés ha-
sonló jellegű, könyv- és olvasást célzó 
rendezvénnyel találkozunk, különösen 
figyelemre méltó Balla Ilona kolléga-
nőnk kezdeményezése.

Gurka-Balla Ilona szakmai nagysze-
rűségét bizonyítja, hogy közel három 
évtizede rendületlen hittel, kitartó és 
kiváló szakmaisággal végzi könyvtáro-
si, összetett pedagógiai munkáját, szol-
gálja az erdélyi magyar és az egyetemes 
romániai könyvtárügyet, és áldozat-
készséggel részt vállal a könyvtár-nép-
szerűsítő tevékenységekben az erdélyi 
kulturális életben. Ehhez a nagyszerű 
munkához kívánunk számára a jövő-
ben is erőt, egészséget, további szakmai 
sikereket.

Gurka-Balla Ilona valóban méltó 
a legmagasabb szakmai elismerésre, 
amelyet az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület kiváló szakmai teljesít-
ményt felmutató könyvtárosoknak ítél 
oda, és amelyet a Monoki Díj fémjelez.

Példaértékű, alázattal és a legna-
gyobb szerénységgel végzett munkája 
szolgáljon erkölcsi irányadóként, buzdí-
tásként kollegáinak és a szélesebb szak-
mai közösségnek.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Szűcs László EMKE • Spectator-díj

Simon Judit méltatása

Simon Judit
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Jankó Zsolt

EMKE • Poór Lili Díj

Egyed Apollónia méltatása

Mindig úgy gondoltam, ah-
hoz, hogy valaki sikeres 
ember, sikeres művész le-
gyen, három dolog szük-
séges.

Az első és elengedhetetlen a tehetség, 
a talentum, amit az ember felülről kap, 
amivel megszületik. Ez az a tényező, 
amit vajmi kevésbé tudunk befolyásol-
ni. Úgy gondolom, hogy Egyed Apollónia, 
aki művésztársam és jó barátom, bőven 
kapott ebből a fentről jövő ajándékból, és 
ezt minden színpadra lépésekor bebizo-
nyítja. Meg tudja ragadni a hallgatóság 
figyelmét, és kommunikálni tud a kö-
zönséggel. Érzelmek hosszú skáláját tud-
ja kifejezni, átadni, egyszóval magával 
ragadja a nagyérdeműt.

Vannak olyan művészek, akik má-
sok energiájából élnek, „táplálkoznak” 
a színpadon. Apollónia (vagy ahogy mi 
szólítjuk, Apo) ennek az ellentéte, ő tele 
van azzal a bizonyos művészi energi-
ával, és adni tud másoknak is. Éppen 
ezért könnyű és felüdítő vele dolgozni, 
a vele való munka inkább feltölt, mint 
elfáraszt, legalábbis engem, mint kar-
mestert.

A második dolog, ami a sikerhez vezető 
úton nagyon fontos, az a befektetett mun-
ka. Hiába a tehetség, ha az ember nem 
gyakorol, nem dolgozik, nem igyekszik 
belehelyezni magát az adott szerepbe. 
Ahhoz, hogy egy énekes hitelesen elő tud-
jon adni egy szerepet, a legapróbb rész-
letekig ismernie kell az adott művet, és 
szinte skizofrén módon eggyé kell válnia 
a játszott szereppel. Ez igen komoly szel-
lemi és lelki munkát igényel. Apollónia 
nem elégszik meg a félkész munkával, 
minden szerepből a maximumot akarja 
kihozni, hangilag és a karakter megfor-
málásában is. Ugyanakkor mindig teljes 
erőbedobással dolgozik. Szinte azt kell 
mondanom, hogy Apollónia egyszerűen 
nem érzi jól magát, ha nem tanulhat új 
szerepet, ha nem mélyülhet el egy-egy 
szerepben, vagy ha nem dolgozhat.

A harmadik dolog, ami a siker eléré-
séhez elengedhetetlen, az a szerencse. 
Megfelelő időben a megfelelő helyen len-
ni. Azt hiszem ez az a tényező, ami első 
látásra szintén úgy tűnik, hogy nem 

befolyásolható. Mégis a megfelelő hely, 
lehetőség kiválasztása tőlünk is függ. Az, 
hogy mi az a munka, az a szerep, amit 
elvállalunk, még akkor is, ha tudjuk, 
hogy az a képességeink határát súrolja, 
az tőlünk függ. Van, aki ilyenkor inkább 
meghátrál, van, aki nem mer benevez-
ni egy versenyre félvén az esetleges ku-
darctól. Apollónia nagyon jól tudja, hogy 
mikor mit érdemes és kell bevállalnia. 
Így tudta megnyerni 2016-ban a Ma-
gyarországon megrendezett nemzetközi 
Simándy József Énekverseny második 
díját, a Magyar Állami Operaház külön-
díját a BartókPlusz Operafesztivál kü-
löndíját, a Hariclea Darclee Nemzetközi 
énekversenyen a zsűri különdíját 2015-
ben, és így vehette át az Albert Annamá-
ria Emlékgyűrűt, a Kolozsvári Magyar 
Opera elismeréseként 2016-ban.

Apollónia megformált szerepeinek lis-
tája igen hosszú és nagyon sokszínű. Ki-
váló teljesítményt, maradandó élményt 
nyújtott Mozart Figaro házassága című 
operájában Rossina grófnét alakítva, 
Puccini Bohém életében Mimiként, Leon-
cavallo Bajazzok című operájában Ned-
daként, Verdi Otellojában Desdemona-
ként (a Kolozsvári Nemzeti Operában); 
Selmeczi György Bizánc című operájában 
Iréneként és nem utolsó sorban Kodály 
Zoltán Háry Jánosában Örzsét alakít-
va, hogy csak egy pár szerepet említsek. 
Apollónia ugyanakkor otthonosan mo-
zog a filharmóniák színpadain is, egész 
hosszú sor vokál- szimfonikus mű van 
a tarsolyában, csak néhányat említek, 
például Britten Háborús requiem; Ko-
dály Budavári Te Deum; Mozart Requiem; 
Beethoven IX. szimfónia; Poulenc Stabat 
Mater; Paul Constantinescu Karácsonyi 
oratórium; és Csiky Boldizsár Ha folyóvíz 
volnék című műve, amelynek Apollónia 
az ősbemutatóját énekelte.

Mint ember, Apollónia ugyanolyan 
közvetlen és őszinte, mint a szerepeiben. 
Kívánom, hogy mindig ilyen maradjon, 
bárhova vezeti is a sors és a világ bárme-
lyik színpadán fog is énekelni. Szívből 
gratulálok a díjhoz, és további sok sikert 
kívánok neki.

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Egyed Apollónia
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Árkossy István méltatása
Banner Zoltán

EMKE • Szolnay Sándor Díj

Ha valaki a kolozsvári 
Farkas utcában szü-
letik – korán bele-
szédül a határozott, 
metszően egyenes 

vonalak titokzatosságába, mert vannak 
a világnak bonyolult rajzolatai, de csak 
az egyenes vezet át biztonságosan a túl-
só partra, ahol a madár se jár, csak a 
művészi képzelet.

Ha valaki a kolozsvári Farkas utcá-
ban születik – mindennap találkozik 
egy Szellemmel, aki megkérdezi: tet-
tél-e, mit tettél ma a közért? Tehát mit 
tettél, ami maradandó?

Árkossy István éppen 75 évvel ez-
előtt, 1943 márciusában született ebben 
az utcában, s mielőtt valamely Szellem 
megszólította volna, grafikusművészi 
diplomát szerzett attól az egyetemtől, 
amely éppen 70 évvel ezelőtt Magyar 
Művészeti Intézet néven, s éppen annak 
a Szolnay Sándornak a tanterve szerint 
született meg, akire a 2018-as EMKE-díj 
emlékezik, s emlékezteti mától Árkossy 
Istvánt.

Persze, 1966-ban ő már a Ion Andre-
escuról elnevezett Képzőművészeti Főis-
kola kapuján lép ki Mátyás király szü-
lőházából s átszelve a főteret benyit 
hozzánk, az Utunk szerkesztőségébe, 
a Szentegyház utca 3. számú ház első 
emeletén. Létay Lajos főszerkesztő hívá-
sára ő lesz a lap első és utolsó hivatásos 
grafikai szerkesztője.

Az Utunk volt az ’50-es, ’60-as, ’70-es 
és végül még a ’80-as évek közepéig az 
az áramvezeték, amely Máramarosszi-
gettől Csíkszeredáig, az erdélyi magyar-
ság településhelyein áthatolva hetente 
vitte, árasztotta az irodalom és a mű-
vészetek soha nem tapasztalt virágzá-
sának a megtartó impulzusait. S akkor 

még többnyire televízió és internet hí-
ján az Utunk oldalainak a képernyőjén 
elevenedtek meg a szolgálatos Szelle-
mek üzenetei. S az adás keverőpultjánál 
ott ült Árkossy István, betű, szó, gondo-
lat látványtervezőjeként, s innen, házi-
gazdaként osztotta a lapot a Kolozsvári 
Grafikai Iskola többi ifjú, többségében 
ma már nem élő mestereinek, akiknek 
a kezétől öltöttek testet három évtize-
den át az erdélyi lét és irodalom ember-
tragédiái és isteniszínjátékai; miközben 
otthon, györgyfalvi úti műtermében 
vívta a saját csatáját, a várfalra támadó 
Gonosz ellen tollal, rézkarccal, krétával, 
a végén már csak grafittal.

Misztótfalusi Kis Miklós, Kós Károly, 
idősb Cseh Gusztáv és Feszt László örö-
köseként és folytatójaként a betűk tö-
rékeny alakját szegezte szembe az ost-
romlétrákkal, és több mint 300 általa 
tervezett, épített könyvvel emelte ma-
gasabbra a Bethlen bástyához simuló 
falakat. Ma is ott ragyognak az Ő betűi 
egy-egy kolozsvári és immár néhány 
budapesti folyóirat fejlécén.

S amikor már nem bírta a vonal és a 
fekete-fehér aszkétizmusába fojtani in-
dulatait, rajzkompozícióiból, metszetei-
ből, kollográfiáiból szinte önkéntelenül 
robban ki 1982-től a festői kiteljesedés, 
egyelőre a groteszk, majd a tragikomi-
kus, végül a romantikus és drámai ele-
mek kollázsaiként.

Hűség és elvágyódás kontrapunktja 
avatta festővé; hűségé és elvágyódásé, 
ami a Farkas utca Szellemeit is útnak 
indította valaha és hozta vissza Őket 
közénk.

Hűség és elvágyódás festői stílusa: 
a szürrealizmus, ami tulajdonképpen 
az erdélyi festészet stílusa lett a dikta-
túrában. Árkossy azóta is 40–50 darabos 

festői ciklusokban hoz üzenetet a túlsó 
partról, ahol, mint mondottuk, a ma-
dár sem jár, csupán a művészi képzelet, 
s a szülővárosában legutóbb bemutatott 
Nagymesterek című sorozatával éppen 
arra figyelmeztetett: csak az a művész 
képes maradandót alkotni, akinek ah-
hoz is van ereje, hogy a túlsó partról 
bármikor visszatérjen az innensőre.

És nem hiába volt ő oly hosszú időn 
át betű, írás, gondolat képírója – a grafi-
kus és festő Árkossy ma már a művé-
szeti írás kiváló művelőjeként, esszék és 
könyvek szerzőjeként is válaszol a Szel-
lemnek, ha a Farkas utcában megszólít-
ja: végeztél-e ma valami maradandót?

(Elhangzott Kolozsváron, 2018. április 
7-én a díj átadó ünnepségén.)

Árkossy István. Az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén készült képek László Miklós felvételei
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Botos Ferenc méltatása
Sipos Zoltán

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes.”

Nem kérdeztem meg Botos Fe-
rencet, van-e az életének egy 
jelmondata, de a több évtize-
des ismeretségünk alatt szá-
momra világossá vált, hogy 

ez a József Attila-versrészlet tökéletesen 
összefoglalja egész tevékenységét.

Tősgyökeres sepsiszentgyörgyi mun-
káscsalád sarja. Szülei, de családja több 
tagja is a híres textilgyár munkásai. Is-
koláit a szemerjai elemi iskolában kezd-
te, majd Székely Mikó Kollégiumban 
folytatta. Itt érettségizett 1952-ben.

Bukarestben, az orosz szakra felvé-
telizett, azzal a szándékkal, hogy majd 
külföldön folytatja tanulmányait, és 
mint tudjuk, abban az időben a külföldet 
Szovjetunió jelenthette csak. Végül egy 
évet végzett Leningrádban (ma Szent-
pétervár), ipari geológiát. Miután haza-
tért, 1957-ben diplomázott orosz szakon. 

Tanári pályafutását Nagyvárad mellett, 
egy kis faluban kezdte, de hamarosan 
hazai tájakra került, a sepsikőröspataki 
mezőgazdasági iskolába. A tanítás mel-
lett éveken keresztül mozigépészként 
dolgozott, így a környék falvait járta a 
kultúra modern technikájával.

1962-ben egészen hazakerült, orosz-
tanár lett a szemerjai általános iskolá-
ban. Itt tanított 2006-ig, az iskola bezá-
rásáig. Szinte végig könyvtáros is volt az 
iskolában.

A kórusban való énekléssel a Mikó-
ban került kapcsolatba, a szép emlékű 
Molnár Károly zenetanár keze alatt. 
De a komolyzenével is kapcsolatba ke-
rült, mivel a textilgyár támogatásával 
ingyenes zeneoktatás folyt a gyár klub-
jában, és itt három évig tanult hegedül-
ni. Később, főiskolai tanulmányai alatt 
énekelt a Winkler Ottó által vezetett, 

a Leningrádban tanuló romániai diákok 
kórusában.

Sepsiszentgyörgy emblematikus kó-
rusa az Iparostestületi Dalegylet. Ezt a 
férfikart 1976-tól László Attila vezeti, Bo-
tos Ferenc 1978-ban állt be a kórusba, és 
azóta tagja. 1980-ban László Attila meg-
alapította a városi vegyes kart Cantus 
Firmus néven. Ennek alapító tagja volt 
Botos Ferenc is, és aktív tagja mai napig. 
Ezenkívül 1993-tól tagja a Szemerjai Re-
formátus Dalárdának is. A férfikarnak 
alelnöke is volt egy időben. A szemer-
jai dalárdának megválasztott jegyzője, 
krónikása.

A fenti felsorolás még nem tenné iga-
zán egyedivé az ő tevékenységét.

Én személyesen 1993-ban ismertem 
meg jobban, amióta az általam vezetett 
szemerjai dalárdának tagja lett. Egy ön-
tudatos, a kórusban való éneklést na-
gyon komolyan, felelősségteljesen vég-
ző embert ismertem meg. A „dolgozni 
csak pontosan, szépen” belső igénye van 
benne. De hát ilyen kórustag még azért 
akad több is.

Különlegessé teszi azonban őt a do-
kumentumok, az adatok tisztelete. 
A gyűjtőszenvedély kiterjed szinte min-
denre. A bélyegtől a lejárt bankkártyáig, 
a képeslaptól a kitüntetésekig. A könyv 
szeretete és tisztelete tette önkéntes 
könyvtárossá a szemerjai református 
egyháznál.

Az adatok következetes, pontos ösz-
szegyűjtése tette lehetővé, hogy több kó-
rusnak is krónikásává váljon. Neki kö-
szönheti a szemerjai dalárda a hetven-, 
nyolcvan-, illetve kilencvenéves évfor-
dulóján összeállított emlékkönyvet.

Ugyanígy megszerkesztette a Can-
tus Firmus tízedik, illetve harmincadik 
évfordulójára az emlékfüzetet. Az utó-
kornak viszont ezek a dokumentumok 
megmaradnak.

Ezért a minden kórus életében rend-
kívül fontos tevékenységért tartom jo-
gosnak a Guttmann Mihály-díj odaíté-
lését Botos Ferenc dalos testvérnek.

(Elhangzott 2018. november 17-én Ko-
lozsváron, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség ünnepi közgyűlésén.)

Sipos Zoltán (balról) és Botos Ferenc
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Jakab Árpád méltatása
Dulányi B. Aladár

Romániai Magyar Dalosszövetség • Jagamas János Díj

Jakab Árpád 1975. április 4-én Ko-
lozsváron született négygyer-
mekes pedagógus családban, 
ahol a zenei nevelésre is oda-
figyeltek. Szülei egyetemi vég-

zettségük után hazaköltöztek Alsócser-
nátonba. Már elemi osztályos korában 
hegedülni tanult, általános iskolásként 
meghallgatás útján felvették a kolozs-
vári Sigismund Toduță Zene Líceumba, 
de mivel a szülei féltették, így 1993-ban 
a kézdivásárhelyi Bod Péter Líceumban 
érettségizett. Líceumi évei alatt tanult 
meg gitározni, furulyázni, és egyre ko-
molyabban, intenzívebben kezdett ku-
tatni a zene iránt. Debrecenben, Pécsen 
egyházzenét tanult, ahol orgona, egy-
házi énekek, énektanítás, karvezetés, 
szolfézs, összhangzattan, zeneelmélet 
terén bővítette zeneismereteit. Kolozs-
váron, 2003-ban megszerezte az Erdélyi 
Református Kerületi Kántori Oklevelet, 
és kántorként dolgozott, több helyen 
kórusokat is szervezett. majd 2013-ban 
Budapesten nagy vizsgát tett, és meg-
kapta a Református Kántori Oklevelet 
orgona és karvezetés szakképesítéssel. 
Több karvezetési intenzív kurzuson vett 
részt Horváth Gábor, Ordas Péter, Rozgo-
nyi Éva és Ungureanu Anna irányításá-
val. 2010-től tagja lett a sepsiszentgyör-
gyi Laudate kamarakórusnak.

Csíkszeredai évei alatt a Sapientia 
EMTE-n felkérték kórust szervezni, ve-
zényelni. A diákoknak irodalmi gitár-
esteket is rendeztek, oratóriumokat, és 
más jellegű zenés műsort tanított be 
karácsonyi, húsvéti, ballagási alkal-
mak szebbé tételére.

László Attila Nagy István-díjas kar-
nagy, zenetanár visszavonulásakor a 
karnagyi pálcát Jakab Árpád fiatal kar-
nagynak adta át 2014 őszén, hogy a Kó-
nya Ádám Művelődési Ház két kórusá-
nak, a Cantus Firmus Vegyeskar, illetve 
a Magyar Férfidalárda fáklyáját tovább 
vigye.

Jakab Árpád megfelelő zenei kép-
zettséggel érkezett a kórusok élére, és 
tanulását magasabb szinten ma is foly-
tatja a Babeș–Bolyai Egyetem Refor-
mátus Teológia Tanárképző karának 

zenepedagógia szakán. Célja tökélete-
síteni, minél magasabb színvonalra 
emelni szakmai tudását és az általa ve-
zényelt kórusokat is. Próbái célra törőek, 
jól előkészítettek, megalapozottak. Na-
ponta dokumentálódik, keresi az újat, 
a legmegfelelőbbet, a minőségit, amit 
próbál betanítani, belenevelni kórusai-
ba. Négy évi működése alatt harmincöt 
új művel bővítette mindkét kórus re-
pertoárját. Egyik legfontosabb felada-
tának tekintette a kórusok fiatalítását. 
Ezért megfelelő módszert, repertoárt és 
általános kedvező hangulatot terem-
tett, ami vonzerővel hat és fiatalabb 
énekeseket vonz. A bővülés nemcsak 
számbeli szaporodást, hanem minősé-
gi javulást is hozott. Mindez bíztatóan 
hat munkájára. Repertoárjuk bővült és 
változatos, a műsorok összeállítása is 

az alkalomhoz illő. A kórusokkal rend-
szeresen szerveznek hangversenyeket, 
részt vesznek hazai és nemzetközi kó-
rusfesztiválokon, alkalmi rendezvé-
nyeken, turnékon.

Árpád nemcsak vezényel, hanem ok-
tat és nevel, ismerteti a tanult művek 
eredetét, szerzőjét – általános zenemű-
veltséget ad. Egész munkáját a határo-
zottság, az önbizalom, ugyanakkor a 
szerénység, tapintat is jellemzi. Min-
den vágya, törekvése, hogy szakmai 
tudásával kórusait magasabb szintre 
emelje.

Kívánunk neki ehhez jó egészséget és 
további sikeres munkát.

(Elhangzott 2018. november 17-én Ko-
lozsváron, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség ünnepi közgyűlésén.)

Dulányi B. Aladár és Jakab Árpád
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Korona Júlia méltatása
Várady Ilona

Korona Júlia 1945-ben született a 
Hargita megyei Parajdon. Már 
az óvodában is kitűnt azzal, 
hogy csengő hangon adta elő 
a sok szép mondókát és gyer-

mekdalt. Egy marosvásárhelyi taná-
rokból álló zenei tehetségkutató csoport 
felfigyelt az alacsony növésű és csengő 
hangú II. osztályos kislányra, akit meg-
hívtak a felvételi vizsgára, amely sike-
rült is neki. Aztán Júlia III. osztálytól 
XII. osztályig a marosvásárhelyi Művé-
szeti Iskola zenetagozatán sok más tan-
tárgy mellett zongorát, zeneelméletet és 
szolfézst is tanult. Mindvégig fegyelme-
zett, szorgalmas, segítőkész tanulóként 
viselkedett. Így aztán joggal érdemelte 
ki az intézmény ösztöndíját. A marosvá-
sárhelyi hároméves tanárképző főiskola 
elvégzése után (ahol szintén ösztöndí-
jas volt) sikerült hazakerülnie Parajd-
ra, ahol az általános iskolában egészen 
nyugdíjba vonulásáig tanította har-
minchét éven keresztül az ének–zene 
tantárgyat. Időközben igyekezett kiegé-
szítenie zenei ismereteit, és elvégezte 
a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneaka-
démia zenepedagógia és muzikológia 
szakját a látogatás nélküli tagozaton. 

Iskolai munkája mellett tanította, és 
még napjainkban is tanítja – immáron 
huszonhét éve – a parajdi református 
vegyes kórust, és tizenhat éve a római 
katolikus női kórust.

Szakmai munkájára jellemző az igé-
nyesség. Nemcsak megválogatta a nép-
dalokat, kórusműveket és zenei műve-
ket, hanem igyekezett a zeneszerzőről, 
a műről, az ahhoz kapcsolódó esemé-
nyekről is beszélni. Szerette, szereti a 
hivatását, és boldog volt, hogy a gyerme-
kek és felnőttek lelkét tudta formálni. 
Csillogó szemüket és apró arcrezdülése-
iket észrevenni, szépre, jóra, fegyelme-
zett magatartásra és becsületességre 
nevelni őket. Hűséges szülőföldjéhez, 
és büszke is rá, ezért népszerűsítette 
annak kulturális hagyományait pél-
dául az első fokozatú dolgozatában is. 
Szerette és tisztelte szüleit, akiknek 
az iskolai évei alatt még verset is írt. 
Gyakran előfordult, hogy a levelei végé-
re – ahogy ő fogalmazott – „biggyesztet-
tem még verset is”.

„Én szép földem, Sóvidék,
Mikor látlak téged még?
Visszavágyom tehozzád,
Gondolatom feléd száll.
Gyorsan pereg gondolatom,
Én mindig csak hozzád vágyom.
Hozzád vágyom szülőföldem,
Nem hagylak én sohasem!”

Az ötvenéves érettségi találkozón meg-
jelent osztálytársainkkal felidéztük 
régi emlékeinket, illetve híres tanára-
inkat, akiktől megtanultuk nemcsak a 
szakmánk szeretetét, hanem az ember-
társaink megbecsülését is – például a 
néhai Trózner Erkel Sarolta igazgatónőt 
és zongoratanárt, Szász Károly zeneel-
mélet- és szolfézstanárt, a karvezetés-
tant oktató Birtalan Józsefet és az össz-
hangzattant tanító Trózner Józsefet, és 
sokan másokat.

Az elmúlt ötven évben rengeteget 
tanult, gyakorolt, de említsük meg a 
kóruspróbákat is – mindezek eredmé-
nyeként gyakran mutatták be éneklő-
csoportjai és énekkarai a színvonalas, 

szebbnél szebb műsorszámokat a temp-
lomi és színpadi szerepléseik során.

Néhány példa:

Gyermekkórusok:
– különböző iskolai ünnepségek, évente 

több alkalommal.

Református vegyes kórus:
– Maros megyei egyházzenei kórusta-

lálkozók, amelyeket Szászrégenben 
szerveztek meg huszonhat éven át;

– egyházzenei kórustalálkozók Maros-
vásárhelyen;

– nagygalambfalvi kórustalálkozók;
– Hargita megyei egyházzenei kórusta-

lálkozók;
– részvétel a parajdi egyházi ünnepeken.

Katolikus női kórus:
– karácsonykor, húsvétkor és a külön-

böző búcsúk során léptek fel;
– részt vettek a különböző települése-

ken szervezett katolikus kórustalál-
kozókon.

Egyesített kórus:
– A református és katolikus kórus együtt 

énekelt március 15-én és a parajdi fa-
lunapok alkalmával minden évben.

Egyéb fontos tevékenységek:
– a kórustagok névnapi köszöntése;
– részvétel a kórustagok és hozzátarto-

zóik temetésén;
– minden évet a Bucsin négyes kilomé-

terkövénél zárnak egy kiértékelővel 
és egy rövid mulatsággal.

Júlia mindennapi magatartásának 
jellemzői a fentiek mellett a barátság, 
a tisztesség, az őszinteség – ezért joggal 
néznek rá embertársai nagyon nagy 
tisztelettel; és érvényes az a közmon-
dás, ami szerint kicsi a bors, de erős. 
Az elhangzottak alapján tiszta szívből 
javaslom Korona Júlia parajdi nyugdí-
jas zenetanárnő kitüntetését.

(Elhangzott 2018. november 17-én Ko-
lozsváron, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség ünnepi közgyűlésén.)

Korona Júlia

Romániai Magyar Dalosszövetség • Seprődi János Díj
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Kovács András méltatása
Benedek Tibor Magor

Ha Kovács András ma-
rosvásárhelyi zene-
pedagógus és kar-
nagy életét, illetve 
munkásságát tömö-

ren jellemezni szeretném, akkor a hit, 
hites és hiteles szavak jutnak leginkább 
eszembe. A hit embere meggyőződéssel 
követi azt az utat, amit neki felmutat-
nak, bizonyosnak tartja, hogy neki kül-
detése van ebben a világban.

Ha a hites – a hit melléknév szár-
mazékának számító, mára már szinte 
elfeledett – kifejezés jelentését fürkész-
ve felütjük a Magyar Nyelv Értelmező 
Szótárát, akkor egyrészt esküvel lekö-
telezett, fogadalmas, törvényes, más-
részt megbízható, baráti és elkötelezett 
jelentését is olvashatjuk. A régi vágású, 
hagyománytisztelő úriemberre, Ko-
vács Andrásra igencsak illett a régies, 
de annál találóbb hites jelző. Kovács 
András valóban hites pedagógus volt. 
Lelkiismerettel végzett munkájával 
példát mutatott tanítványainak. Neki 
a tanítás és karvezetés a hivatása volt. 
Vérbeli pedagógusként számára az volt 
a legnagyobb öröm, hogy tanítványai-
nak aranytálcán nyújthatta át a több 
évtized alatt felhalmozott tudását. 
Két évvel ezelőtt, a Romániai Magyar 
Dalosszövetség éves közgyűlése alkal-
mával Kovács András karnagy akkor 
egyik volt tanítványát, fiatal karnagy-
kollégáját méltatta. Ekkor már má-
sodízben szerzett örömet, elismerést 
és egyben ünnepet volt karnagynöven-
dékének. Ez az alkalom azonban szá-
mára is ünnepi volt, mert nagy odaa-
dással végzett népnevelő munkájának 
újabb termését látta akkor beérni. Ez is 
jól példázza nyitottságát, szerénységét 
és őszinte odaadását, amit a tanítvá-
nyai iránt tanúsított. Jómaga a Romá-
niai Magyar Dalosszövetség munkájá-
ból is aktív részt vállalt, mivel ő volt a 
székelyföldi régió felelőse. Azonban ezt 
a feladatát is úgy végezte, hogy min-
dennemű, saját magára irányuló lát-
ványosságot kerüljön. Pedig két éve őt 
is ünnepeltük, hiszen ekkor mutatták 
be a Művelődés közművelődési folyóirat 

mellékleteként megjelent, „Félre tőlem 
búbánat” – Tizenkét erdélyi magyar 
népdalfeldolgozás vegyeskarra című 
kottásfüzetét.

Hiteles karnagynak ismerhettem 
meg a Nagy István Ifjúsági Vegyeskar-
ban, valamint hiteles pedagógusnak a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
Zene Intézetében, ahol 2004 és 2010 kö-
zött karvezetést tanított. Egyrészt azért 
láttam hitelesnek, mert mindig őszin-
te, becsületes és megbízható volt, más-
részt mert nekünk, leendő zenepedagó-
gusoknak csakis azt tanította, amit a 
gyakorlatban személyesen megtapasz-
talt a kilenc együttesében.

Vallotta, hogy a felhalmozott tudás 
és tapasztalat továbbvitele lehet a hosz-
szú távú siker záloga. Vallhatta, hiszen 
olyan mestere és deklaráltan szakmai 
példaképe volt Nagy István karnagy 
személyében, akinek a tudására lehe-
tett és érdemes volt építkezni. De nem-
csak a Nagy István vezénylete alatti él-
mények vezérelték, hanem azoknak a 
Nagy István által Marosvásárhelyen és 
Kolozsváron kifejtett tevékenységeknek 
az ismerete is, amelyek a múlt század 
első fele erdélyi kórusmozgalmának 
annyira meghatározó mozzanatai vol-
tak. A Nagy István-i úton tovább halad-
va a sors különös módon neki is éppen 
annyi, 76 esztendőt adott a szolgálatra, 
mint mesterének.

Ebbe a 76 esztendőbe azonban kima-
gaslóan sok munkaóra tömörödött bele. 
Már az 1969-ben megkezdett radnóti ze-
nepedagógusi pályán is elvállalta több 
korcsoport oktatását. Itt a gyerekkart, 
a líceumi leánykórust, a mandolin-
zenekart és a pedagógusok kórusát is 
vezette. Csak hosszas várakozás után, 
1990-ben kerülhetett haza, Marosvá-
sárhelyre tanítani. Itt a 15-ös Általános 
Iskolában gyerekkórust, a Pedagógiai 
Líceumban leánykart alapított. Ebből 
a leánykarból és a hozzájuk csatlako-
zott férfiakból nőtt ki életének főmű-
ve, a Nagy István Ifjúsági Vegyeskar. 
Később a Művészeti Líceum vegyes-
karát és gyerekkórusát is számos ver-
senygyőzelemig juttatta el. 2002-ben 

Birtalan Judittól átvette a Vártemplom 
Psalmus Vegyeskarát.

Pedagógiai munkásságának betető-
zéseként a Művészeti Egyetem Zene In-
tézetében leendő zenepedagógusaink-
nak oktatta a karvezetés mesterségét, 
úgy, hogy itt is vezetett egy vegyeskart. 
Ezen a kóruson tudta szemléltetni, 
amit vallott és tanított, hogy a zenepe-
dagógusi-karvezetői mesterséget csak 
gyakorolva lehet elsajátítani. 2010-ben 
végződő akadémiai pályája után is 
gondja volt a leendő karnagyok képzé-
sére. Gyakorlati tanácsok karvezetőknek 
című kötetével az utókornak is hagyott 
hátra tapasztalatából.

Eddig Kovács Andrásról, mint zene-
pedagógusról és karvezetőről esett szó. 
Bámulattal néztük, hogy egy időben öt 
kórust is bírt vezetni. Legnagyobb ér-
deme azonban túlmutat a kórusmoz-
galom ügyének a szolgálatán. Kovács 
András fő missziója valójában a lélek-
mentés volt. A tinédzserek, ifjak olyan 
korban kerültek hozzá, amikor külö-
nösképpen fontos volt számukra, hogy 
egy közösséghez tartozzanak, egyként 
érezzenek. Ő a labilis lelkivilágú kama-
szoknak is érzelmi biztonságot adott 
közösségével. Legtöbben éppen ezért 
olyan hálásak neki. Tudta, hogy kell a 
találkozás, az ismerkedés, a közelség, 
a mosoly, a közös élmény. Nem csoda, 
hogy több házasság született a Nagy Ist-
ván Ifjúsági Vegyeskarból. Fogalom volt 
és maradt Nagy István-osnak lenni.

Kovács András nekünk az útmutató, 
közösségépítő, nemzetmentő, népneve-
lő, a szó szoros és átvitt értelmében a 
faragász marad, mégpedig az emberfa-
ragász. Kovács András, a hites és hiteles 
pedagógus – aki hitt az ifjúság érdeklő-
désében és nevelhetőségében – a mun-
kájában boldog volt, de a közös éneklés 
élményével másokat is boldoggá tett.

Drága András bácsink! Ön előtt már 
biztosan „boldog mennyország ajtaja 
nyitul.” Ég áldja!

(Elhangzott 2018. november 17-én Ko-
lozsváron, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség ünnepi közgyűlésén.)
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Nagy Levente méltatása
Gergely János

Van egy százhúsz évet meg-
haladó, megszakítás nélküli 
tevékenységgel büszkélke-
dő fúvószenekar Erdélyben, 
melyen nem tudott kifogni 

az átélt idők viszontagsága, mely a vi-
lágégések és rendszerváltozások dacá-
ra mindig jelen volt a kisváros életé-
ben – legyen szó nemzeti vagy helyi 
jellegű ünnepekről, netán arról, hogy 
a helyi közösség veszteségeit kegyelet-
teljesebbé tegyék. Ennek a székelyke-
resztúri együttesnek a neve a Polgá-
ri Fúvószenekar 1895, és állíthatom, 
az egyik legszigorúbb alapszabályzat 
szerint szerveződött és működő együt-
tes ma is – én ennek tulajdonítom a 
megszakítatlan hosszú tevékenysé-
gét. Ez a szigorú rendbe szerveződött 

csapat kérte fel Nagy Leventét 2014 
őszén, hogy elvállalná-e a megürese-
dett karmesteri feladatkört összesí-
tő munkát, és ő igent mondott. Innen 
kezdődően egy igen látványos fejlődés 
útjára lépett az együttes. A létszám új, 
képzett tagokkal bővült, az alaptónust 
egy alapos szakmai munka adta meg. 
A tagok közti emberi viszony a barát-
ság és egymásra figyelés irányába 
mozdult el, a repertoárba egyre nehe-
zebb és egyre teljesebb képzést igény-
lő művek kerültek be, a célok meg-
valósításához szükséges módszeres 
munkára irányuló mozgósítás pedig 
a maximumot érte el. Merész célokat 
tűztek, ki és fáradságot nem ismerve, 
teljes összefogással dolgoztak megva-
lósításukért. Jelentkeztek a Magyar 

Fúvószenei és Mazsorett Szövetség ál-
tal meghirdetett minősítési hangver-
senyre, melyen két kategóriában is 
arany diplomát szereztek – koncert-
fúvós, valamint szórakoztató zene ka-
tegóriában –, az önálló hangverseny 
műsorát B fokozatnak megfelelő ne-
hézségű kötelező, illetve szabadon vá-
lasztott művek alkották.

Nagyon jó kapcsolatot tartanak fenn 
az erdélyi fúvószenekarokkal, fesz-
tiválokon és hangversenyeiken egy-
re igényesebb műveket mutatnak be, 
ugyanakkor az anyaországi fúvósokkal 
is rendszeres a kapcsolat. Ha ajkai, ta-
tai, dunakeszi vagy sárvári együttesek 
hívják meg a zenekart, akkor is tisztes 
helytállással képviselik az erdélyi fú-
vószenét. Ezek a tények is a karmester 
rátermettségét bizonyítják, mint ahogy 
az is, hogy a ma közkézen forgó tömér-
dek kottaanyagból csak értékes műve-
ket tanít be, és igényes műsorpolitiká-
jával az együttes fejlődését szolgálja.

A jövőt az utánpótlás-nevelés megol-
dása jelenti, ezen a téren is jó úton ha-
ladnak a keresztúriak, ugyanis a Mű-
vészeti Népiskola kihelyezett osztálya 
képzett szakemberek bevonásával szer-
vezett keretet biztosít a hangszeres ze-
nét tanulni vágyóknak.

Nagy Leventében egy gerinces, tiszte-
lettudó, tiszta lelkű és tiszta szívű ifjút 
ismertem meg, aki tudja, hogy az ígé-
ret mellé felelősség társul, és számára 
az adott szónak súlya van. Tudásvágya 
határtalan, minden adódó alkalmat 
megragad szakmai tudásának gyara-
pítására.

Eredményei, melyeket e rövid négy 
év alatt megvalósított együttesével, 
semmi kétséget nem hagytak a fúvós 
tagozat részéről, hogy rászolgált a díjra.

Továbbra is sok sikeres együttműkö-
désben eltöltött évet kívánok együttesé-
vel, és azt, hogy váljon valóra minden 
közös tervük. Gratulálok a kitünte-
téshez!

(Elhangzott 2018. november 17-én Ko-
lozsváron, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség ünnepi közgyűlésén.)

Nagy Levente (balról) és Köllő Ferenc



20 • www.muvelodes.net

Romániai Magyar Dalosszövetség • Zsizsmann Rezső Díj

Palocsay György méltatása
Angi István

Kezdődik a Szentmise bemutatá-
sa. Az introitusnál tartunk.
Magasba lendülő kar, kezében a 
még mindig búgó hangvillával 
éneklő imára szólítja a kicsinyek 

kórusát, és már zeng is ezüstős csillogás-
ban az ég felé csodaszép gregorián dal-
lamon a 27. zsoltár üzenete: „Az Úr az én 
fényem, / Kitől is félnék? / Életem oltal-
mazója, / Kitől rettegnék?”

Palocsay György karvezető karja ez a 
magasba emelt kar, aki éppen legma-
gasztosabb kántori szolgálatát teljesíti. 
Áldott tehetségével, vallásos művésze-
tével áhítatra ébreszt mindnyájunkat, 
és az énekelt ima fenséges örömében ré-
szesít. Mert együtt énekelhetjük a kicsik 
és nagyok kórusain felzengő Kyrie, Gló-
ria, Krédó, Sanctus és Agnus Dei dalok-
ban megsokszorozott üzeneteit, amelyek 
imigyen mindnyájunk bensőséges imá-
jaként szárnyalnak az Ég felé, és tudva 
hisszük, hogy el is jutnak Urunk Istenünk 
közvetlen közelébe.

Kántornak született 1971. június 10-
én, Úrnapján. Ám soha nem járt kánto-
riskolába. Háromévesen zeneóvodás lett 
Csala Márta keze alatt, hétéves korától 
hegedülni tanította Szabó Ammer Zsófia 
és Vas Attila a Zeniskolában, majd a Bát-
hory Líceum végzőseként érettségizett 
1990-ben. Ám zeneszeretete továbbra is 
vágyainak elsőrendű letéteményese ma-
radt. Mint ő mondotta, „báthorysként” 
hegedűversenyen vesz részt és szép díjat 
is nyer. Bizonyára nem veszi rossznéven, 
ha Gyurikának nevezem, mert jellemé-
nek vezérmotívumában, játékos tisztasá-
gában ő a mi Gyurikánk, aki ma is, már-
már félévszázadosan, gyermekkora első 
zenei élményeinek örök varázsában őrzi 
mosolygó, bizalomgerjesztő tekintetében 
az áhítat-élmény ezüstösen csillogó tisz-
taságát.

Még középiskolás volt, mikor felejthe-
tetlen emlékű plébánosunk, Kádár Ist-
ván, felfigyel egy misztériumjáték során 
Gyurika hangjára, zenei képzettségére, és 
a kolozsmonostori plébánia segédkántor-
sága, majd érettségije után teljes kántorá-
vá teszi. „Szerettem volna kántoriskolába 
járni – nyilatkozta egyszer –, de a szüle-
im és nagyanyám nem támogatta, mert 
akkoriban a fehérvári iskolában végzet-
tek 12 osztályát nem ismerték el, vagy-
is nem lett volna érettségi diplomám.” 
Mindig nagy szeretettel szólt otthoni in-
díttatásáról mind zenei, mind vallásos 

nevelkedése során. Valamint Angi Csö-
pi néniről, akivel korrepetálta a kántori 
énekrepertoárt, és így készült fel kántori 
vizsgáira. Pontosan és jól dokumentáltan 
le is tette őket sorjában Fehérváron.

A jellem örökségét védő gének mód-
jára alakította zeneszeretetét lelkében a 
Szűz Mária tisztelete. Nem véletlen, hogy 
énekkari repertoárja a Magnificat jegyé-
ben alakult ki, hiszen általa a monosto-
ri templomunk védőszentjét, a Fájdalmas 
Szűzanyát köszönthette énekkari műso-
rainak javarészével.

Ezüstösen csillogó-mosolygó tekinte-
te hegedűjén fogant hangszíneszményét 
tükrözi mindmáig. Ezt a hangeszményt 
váltja valóra énekkari művészetében. 
Belőle fakadnak művészi kifejező eszkö-
zei, és teszik érzékivé az áhítat, a tiszte-
let hangján az imádság zenéjét. Példák 
rá kedvenc kórus művei, mint: Beetho-
vennek az Isten dicsőségére, vagy Kodály 
Zoltánnak a Stabat Matere című műve. 
Énekkara gyakran vezeti be a szentleckét, 
például Halmos László Idők vezére, Krisz-
tusunk, vagy Tartini Stabat Mater című 
alkotások megszólaltatásával. Ez utóbbi a 
Fájdalmas Szűzanyának szentelt templo-
munk zenei vezér dallamává magasodott, 
először, teljes egészében nálunk hangzott 
el Kolozsváron.

Hasonlóan, áldozás alatt gyakran gyö-
nyörködhetünk Mozart: Ave verum corpus 
és Claudio Casciolini Panis angelicus című 
művekben.

A 96. zsoltár alapeszméje: „Énekel-
jen az egész világ, énekeljetek az Úrnak”, 
Kodály első számú biciniuma azt zengi, 
hogy „Örvendjen az egész világ”. Gyurika 
egész családját nagymamájától, édesa-
nyjától kezdve következetesen az úrnak 
éneklés öröme hatja át. Elég, ha csak azt 
említjük, hogy egész családja, felesége, 
Andrea, leányai, a majd tizenkilenc éves 
Johanna-Erzsébet és a tizenöt éves Iza-
bella-Bernadett, mindnyájan aktív tagjai 
énekkarának.

Itt jegyezzük meg, hogy kántorunk ti-
zennégy éven át 2005-ig hitoktató is volt a 
monostori negyed öt iskolájában.

A jövőre nézve is tele van újabb elvá-
rásokkal, a repertoár gazdagítása újabb 
művek elsajátításával, az énekkar állan-
dó erősítése új tagokkal. Előbbire példa 
Philip Stopford, Ave Verumának mielőbbi 
megtanulása. Utóbbira, az énekkar sor-
sára vonatkozó elvárásai pedig szervesen 
összefüggnek, nagyon megszeretett jeleni 
plébánosunk, dr. Székely Dénes Fehérvári 
professzor, a mi Dénes atyánk terveivel. 
A lelkesítő hír a nemrégiben négyszáz szé-
kelyruhás zarándokunk szebbnél szebb 
élményekkel teli útjáról a Vatikánba, kö-
vetendő példaként énekkarunk jövőjére 
első alkalommal, mint az ihlet fuvallata, 
még játékos ábrándként hatott Dénes atya 
ajkán: meg sem állunk Rómáig! Ám köz-
tudott, hogy az ábránd, ha makacs, lassan 
eszménnyé válik, és az eszmény, mint táv-
lati cél, ha nem hagyjuk magunkat, való-
sággá válik. Hát már majdnem itt tartunk.

Kívánjuk, hogy e nemes veretű, or-
gona- és egyházművészetünk legszebb 
múltját megidéző Zsizsmann Rezső-díj és 
-diploma átadásakor laudációnk felhan-
gozzék az égi érdekeltek trónusáig.

Kérünk Urunk, hogy megadassék Pa-
locsay György kántorunk életének má-
sodik félévszázadára is a lehetőség arra, 
hogy teljes szívéből, lelkéből és elméjéből 
Fenségedet szolgálhassa, mennyei király, 
énekkarának élén.

A magasba emelt kar kezében a vib-
ráló hangvillával végül is enged a rövid-
ség ékességének, és a dallam gravitáció-
ja nyomán lefelé tart. Gyurika csendesen 
felénk fordul, ránk emeli tekintetét, mi 
pedig bizton tudjuk, hogy megérdemli a 
neki kijáró taps minden örömét.

(Elhangzott 2018. november 17-én Ko-
lozsváron, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség ünnepi közgyűlésén.)

Palocsay György
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Szabó Boglárka Katalin méltatása

Birtalan Beáta Erzsébet

Nagy megtiszteltetés szá-
momra az, hogy én méltat-
hatom a Romániai Magyar 
Dalosszövetség 2018-as év 
Márkos Albert-díjjal kitünte-

tett karnagyát, akit nemcsak jelenlegi 
karnagyomként tisztelek, hanem első 
zenetanáromként is, aki egyben uno-
katestvérem. Tehát bánata az én bána-
tom, öröme az én örömöm is. Így a mai 
nap mindkettőnk áldásos örömnapja.

Szabó Boglárka Katalinra tökéletesen 
jellemzőek Kodály Zoltán szavai. Zenei 
nevelése már kilenc hónappal édesany-
ja születése előtt elkezdődött, hiszen 
egy olyan családba született, ahol az 
együtt éneklés, a zenélés a mindenna-
pi betevővel együtt kötelező része volt 
az életük napjainak. Különlegesen szép 
csengő hangjával, már kisgyermek-
ként is elismerően jegyezték meg róla, 
„hogy nem hiába a Birtalan család tag-
ja, mert ott mindenki jó füllel és hang-
gal van megáldva!” Az áldás az ő eseté-
ben is kötelezettségeket követelt tőle! 
Nem hagyta elveszni talentumát, s jó 
sáfárként arra használta, hogy kama-
toztassa és segítse vele a környezetében 
élőket, gazdagabbá tegye őket. Kisisko-
lás korában elsajátította a mandolinon 
való játszás technikáját, és 1984-ben a 
Szilágybagosi Református Egyház man-
dolinzenekarának alapító tagja lett. 
1987-től mind e mai napig lelkes és ön-
feláldozó vezetője a zenekarnak, melyet 
gitárkísérettel egészít ki. A mandolin-
zenekar immár lassan a 35. évébe lép, 
és mára olyan különleges közösségé 
nőtte ki magát, hogy a szülők és gye-
rekeik együtt zenélhetnek, illetve ma-
gasztalhatják teremtő Istenüket. Meg-
határozatlan időszakonként csoportos 
mandolinoktatást szervez és tart a ze-
nekarba belépni vágyóknak. A mando-
linon való játszás elsajátításával pár-
huzamosan a gyerekeket egy bizonyos 
szintű zeneelmélettel is megismerteti, 
ami a további zenei tevékenységük erős 
fundamentuma marad.

Boglárka 1993-tól az egyház ifjúsági 
énekkarának is élére állt, mely ének-
kar a közkedvelt ifjúsági énekek mellett 

olyan három- és négyszólamú kórus-
műveket is megszólaltatott, amelyeket 
a tavaly elhunyt zeneszerző, Birtalan 
József kifejezetten erre az énekkarra 
harmonizált.

Az orgonán való játék fortélyait Bir-
talan Judit segítségével sajátította el 
nagyon rövid idő alatt, és 1993 novem-
berétől kezdődően Szabó Boglárka Kata-
lin a Szilágybagosi Református Egyház 
kántori szolgálatát is átvette. Szolgálat-
ba lépése után részt vett Szilágysom-
lyón, a Báthory István Alapítvány által 
megszervezett szilágy megyei kánto-
rok továbbképzésén, ahol nagytiszte-
letre méltó zenei egyéniségek oktatták 
és látták el jó tanácsokkal a résztvevő 
kántorokat.

Az említett szolgálatok mellett 2010-
ben a szilágybagosi református felnőtt 
énekkarának is a karnagya lett. Kar-
nagyi és kántori tevékenységei mellett 
sok energiát fektetett abba, hogy a kó-
rus is megújuljon, és az ifjúsági ének-
karból kirepülő tagok ne hagyják abba 

az éneklést, hanem lelkes tagjai legye-
nek a felnőtt énekkarnak is. Tovább kö-
veti Kodály utasításait: „Mit nektek he-
gedű, zongora! Van a gégétekben olyan 
hangszer, hogy szebben szól a világ 
minden hegedűjénél, csak legyen, aki 
megszólaltassa! Ezzel a hangszerrel el-
juthattok a legnagyobb zenei géniuszok 
éltető közelségébe, csak legyen, aki 
vezet!”

Boglárka kitűnő vezetőnek bizonyul, 
keze alatt az énekkar olyan tisztán in-
tonál és érthetően énekel, hogy kima-
gaslik a környék egyházi kórusai közül, 
valamint a „kórustagok nemcsak sze-
retnek énekelni, hanem még élvezik is” 
– jegyezte meg egy fellépés után a bago-
si lelkipásztor.

Az idei év október 23-án az énekkar 
felvette a Birtalan József Református 
Énekkar nevet, ezzel is kifejezve azt, 
hogy mennyire tiszteljük falunk nagy 
szülöttjét. A névfelvétel további köte-
lezettséget ró a karnagyra, hiszen így 
már elhivatottsága mellett a névnek 
is meg kell felelnie, ami nem lesz min-
dig könnyű, de a mi csodálatos karna-
gyunk e feladattól se torpan meg. Sőt, 
az új kihívás szinte új szárnyakat ad 
neki, s meggyőződésem, hogy legjobb 
tudása szerint fog teljesíteni minden 
területen, mint ahogy teszi ezt évtize-
dek hosszú sora óta. Rátermettségéről 
és megbecsült munkájáról ad számot 
a Romániai Magyar Dalosszövetség, 
mely Márkos Albert-díjjal jutalmazta 
eddigi munkásságáért, önfeláldozásá-
ért. Biztosan tudom, hogy ezzel a kitün-
tetéssel Szabó Boglárka nemcsak szak-
mai elismerést kap, hanem olyan lelki 
erőt is, ami hozzájárul további áldásos 
és gyümölcsöző munkájához, hogy az 
egyháznak és az Úr által rábízatott em-
bertársinak minél nagyobb hasznára 
lehessen.

Isten áldása kísérje élete minden 
húrjának rezdülését az elkövetkezők-
ben is!

(Elhangzott 2018. november 17-én Ko-
lozsváron, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség ünnepi közgyűlésén.)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Márkos Albert Díj

Szabó Boglárka Katalin (balról) és Nagy An-
na-Mária. A Romániai Magyar Dalosszövetség 
díjazottairól készült képek Tóth G. Elemér 
felvételei. 
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Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Díj

Makay Dorottya méltatása
Hegedüs Csilla

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Azt hiszem, hogy mindany-
nyian jártunk már a Farkas 
utcában, és megcsodáltuk 
Kolozsvár legszebb felújított 

templomát. Nagyon ritkán látjuk azt, 
hogy az épület mögött egy ember, egy 
csapat van, akik ezt a munkát elvégez-
ték, és el kell mondjam: nagyon-nagyon 
büszke vagyok arra, hogy valamilyen 
közöm van azokhoz, akik ezt a csodát 
létrehozták – emellett pedig sok más 
csodát is. Amíg vezettem haza Váradról, 
ahol ugyancsak voltak közös projektje-
ink, azon gondolkoztam, hogy mit ho-
zott ez a húsz év, mert azt hiszem, hogy 
kereken húsz év, amióta én Makay Do-
rottyát – és innen tovább Dórit – isme-
rem. És azt kell mondanom, hogy a be-
teljesülést hozta, mert az az ember, akit 
én megismertem ezelőtt húsz évvel, egy 
fiatal mérnök volt, aki felé mindenki vá-
rakozással tekintett. Azt mondtuk, hogy 
igen, vannak jó megoldásai, vannak jó 
ötletei. Azt az embert viszont, akit ma itt 
látunk, és akit megtiszteltetés számom-
ra laudálni, ma az erdélyi magyar kö-
zösség nemcsak az egyik legjobb, hanem 
a legjobb épített örökséget védő, ápoló és 
felújító mérnöknek tartja. Nem véletlen 
az, hogy az Országos Műemlékvédelmi 
Bizottságba javasoltuk, nem véletlen az, 
hogy a regionális bizottságoknak a tagja, 
nem véletlen az, hogy talán az egyik leg-
fiatalabb, ha nem a legfiatalabb, aki egy 
olyan munkát hozott létre, ami Europa 
Nostra-díjat kapott. Méghozzá mindezt 
azokban az időkben, amikor még nem 
osztogatták sűrűn az Europa Nostra-dí-
jakat az országban; sőt, amikor nem úgy 
osztották a díjakat, hogy „ennek nincs, 
és akkor neki se legyen”, hanem akkor, 
amikor nagyon komolyan meg kellett 
dolgozni érte.

És akkor következzenek a munkák, 
a könnyebbek és nehezebbek. Dóri soha 
nem a könnyebbik végét fogta meg a dol-
goknak. Az, hogy Erdély egyik legszebb 
iskolája ma a Bethlen Gábor Kollégium, 
az ugyancsak közel húsz éves munká-
jának köszönhető. Az, hogy ma min-
den versenyt ott szerveznek, mert ott 
érdemes, mert ott szép és ott jó, és ott 
egyszerűen nyílik az ajtó, és van lépcső, 

és az épület áll, az neki is köszönhető. 
Ugye elmondtam a csodát, a Farkas ut-
cai templomot, amire – gondolom – 
mindannyian kolozsváriként büszkék 
vagyunk… De hadd mondjam el azt a 
munkát, amit talán nagyon nehéz volt 
megcsinálni, de amit bravúrosan befe-
jeztek: az a széki templom. Az az ember, 
aki valaha dolgozott széki mesterekkel, 
az pontosan tudja, hogy miről beszélek, 
mert mindig mindenkinél mindent job-
ban tudnak: jobban a mérnöknél, jobban 
az építésznél, jobban a kivitelezőnél, job-
ban mindenkinél… és nagyon sok eset-
ben nagyon rosszul tudják. Dórinak és 
az általa vezetett csapatnak köszönhe-
tő az, hogy az a templom nem költözött 
még 100 métert lefele, hanem megállt a 
domboldalban. Minden tisztelet azért, 
hogy kritikusan viszonyult Kós Károly 
munkájához, merte azt mondani, hogy 
van, ahol nem volt helyes a beavatkozás, 
és létrejött egy olyan produktum, ami 
100 év múlva is állni fog a lábán.

Nem vagyok a hosszú laudációk híve, 
de azért muszáj egy olyan dologról be-
szélnem Önöknek, ami azt hiszem, 
hogy az egyik legfontosabb közös befek-
tetésünk: egy olyan projekt elkezdése – 
itt megint muszáj körülnéznem, hiszen 

nem csak Dóriról van szó –, amely 27 or-
szágból 2500 fiatalt indított el az örök-
ségvédelem útján, és amely Erdély leg-
nagyobb kastélyának a megújulását, 
a megőrzését jelentette. Maksay Ádám 
és Dóri, ketten és jómagam, 19 évvel ez-
előtt elvonultunk Angliába megtanul-
ni a szakemberektől azt, hogy hogyan 
is kell egy műemléket felújítani. Mai 
napig emlékszem arra, hogy milyen 
naivak voltunk és mennyire nem be-
széltünk angolul, és mennyire furcsán 
néztük az angolokat, ezt az új „állatfaj-
tát”, mert nem értettük őket, mert szak-
mailag teljesen más nyelvet beszéltünk. 
És az, hogy ma a szakmában kezdünk 
ugyanazon a nyelven beszélni, az Dóri-
nak is köszönhető. Nem hagyta, hogy 
a romániai szakma nagy öregjei oda-
kényszerítsék, hogy olyan dolgokat csi-
náljon, amiket ő szakmailag nem tud 
vállalni. Nem érdekelte az, hogy Romá-
niában mindenki mindent bebetonoz, őt 
az érdekelte, hogy az épületet meg kell 
menteni. Hogy milyen empátiával, tu-
dással áll ezen épületek mellé, azt a már 
említett épületek – és még nagyon sok 
más – megmutatja és bemutatja Önök-
nek. Legnagyobb örömömre Bonchidán 
is folytatja ez irányú munkásságát.

Egy olyan embert kell laudálnom, aki 
érti, érzi, szereti az épített örökséget, és 
akinek köszönhetően kihúzhatjuk ma-
gunkat, és azt mondhatjuk: biztos kezek-
ben van az, amit az őseink itt az elmúlt 
ezer évben teremtettek, és remélhet-
jük, hogy még a következő ezer évben is 
együtt örülhetünk megmaradásuknak.

Külön szeretném megköszönni a Ke-
lemen Lajos Műemlékvédő Társaság-
nak azt, hogy felhívja a figyelmet arra, 
hogy emberek vannak az épületek mö-
gött, emberek vannak a csodák mögött, 
amiket mindenki lájkol a Facebookon, 
amiket nap mint nap bemutatnak a tu-
ristáknak, és amiket mindenki megcso-
dál. Így tulajdonképpen általuk tudjuk 
megköszönni azt a munkát, amit húsz 
éve végez Dóri az erdélyi magyar épített 
örökség védelmében, és végzi akkor is, 
amikor innen, onnan, amonnan kipo-
foznak minket, és végzi akkor is, amikor 
esetleg – vagy nagyon gyakran – nem 
fizetik meg ezt a munkát, mert azért 

Makay Dorottya
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azt kell tudni, hogy a műemlékvédők 
soha sem a világ leggazdagabb emberei, 
még csak nem is a világ legnyugodtabb 

emberei, de ha visszanéznek, akkor azt 
hiszem, hogy a világ elégedett emberei.

Köszönjük szépen, Dóri!

(Elhangzott 2018. május 11-én a Ma-
gyarország Kolozsvári Főkonzulátusán 
szervezett díjátadó gálán.)

Benczédi Sándor Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Díj

Furu Árpád méltatása

Nem tudom, hogy ki izgul job-
ban: Árpi vagy én. Megadatott 
nekem, hogy az elsők között 
legyek, aki megkapta a Kele-
men Lajos Műemlékvédő Tár-

saság Díjat – akkor más státuszban vol-
tam: Árpi laudált engem. Most én vagyok 
soron: enyhén szólva humoros ez a hely-
zet, de hozzátartozik az élethez… Meg-
próbálok én is rövid lenni.

Ne ijedjenek meg attól, hogy 1992-
ben kezdem: ekkor volt az első találko-
zó Tusnádon, amikor még nem konfe-
rencia volt, hanem oktatás, háromszor 
egyhetes intenzív műemlékvédelmi 
kurzus. Amikor Guttmann Szabolccsal 
– első két erdélyiként, akik Budapesten 
elvégezték a szakmérnökit – hazaérkez-
tünk, rájöttünk, hogy nem mindenki 
mehet oda tovább tanulni. Akkor arra 
gondoltunk, hogy azt a világot kéne ide 
hozzuk, minél nagyobb rétegben szét-
szórni azt a gondolkodást, amivel ne-
künk kisebbségi sorsunkban borzasztó 
fontos feladatunk van: azt a kulturális 

értéket megmenteni, ami tulajdonkép-
pen tárgyi bizonyítéka, hogy itt ezer év 
alatt kultúrát teremtettünk, és ezt mél-
tó módon kell megvédeni. Igaz, hogy 
ehhez nemcsak a szakembereknek, 
hanem a társadalomnak is hozzá kell 
járulnia, méghozzá sokkal nagyobb 
empátiával. Azért kezdtem az 1992-es 
évvel, mert már közelgő negyvenes vol-
tam, egy bizonyos szakmai posztgra-
duális képzéssel, közel húszévnyi nép-
építészeti kutatással a hátam mögött. 
És akkor megjelent egy csoport fiatal: 
Makay Dóri, Maksay Ádám, Furu Árpi, 
Kirizsán Imola, Márton Juti, sőt még 
Magyarországról Horváth Ildikó is, és 
éreztem, hogy az a minimum tizenöt 
év korkülönbség milyen esélyt ad ezek-
nek az embereknek, hozzám képest. Ké-
sői vonatra szálltam én fel, mert nekik 
megadatott, hogy egyetem végzésekor 
– már, aki majd ezt a szakmát választ-
ja –, teljes bedobással és vállszélességgel 
tudja szolgálni e nem mindennapi fela-
datot. Őszintén követtem őket, remény-
kedtem szakmai fejlődésükben, és nagy 
örömömre mondhatom, hogy minde-
gyikük beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyemet. De hát itt tulajdonképpen nem 
egy nemzedéket laudálok, hanem Furu 
Árpádot, aki nemrég, a Gaal György pro-
fesszor úr által is említett doktori disz-
szertációjának a tiszteletpéldányába ezt 
írta: „…akitől nem mellékesen diákko-
romban az első népi építészeti előadást 
hallottam”. Nagyon meghatott ez a do-
log, főleg mikor ráébredtem, hogy ez az 
ember méltón vitte tovább a feladatot és 
emelte egy olyan magas szakmai szint-
re, amit a népi építészetben, ma Erdély-
ben másnak még nem sikerült.

Elkértem az önéletrajzát, hogy ké-
szüljek a laudációra. Megérkezett nyolc 
vagy tíz oldal, és a fontosabb dolgokat ki-
jegyzeteltem: a könyvei számát, a több 
mint hatvan megjelent tudományos 

dolgozatát, a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem posztgraduális képzésén, 
a néprajzi tanszéken, a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen tartott vendégtanári 
előadásait. Pillanatnyilag kulcspozí-
cióba került. Most már tíz éve vagyok 
az egyházak építészeti és kulturális 
tanácsadója, és elgondolkoztam, hogy 
abból a hat-hét emberből, akik fiatal di-
ákként Tusnádon szívták magukba azt 
a teljesen újszerű tudományt, amit mű-
emlékvédelemnek nevezünk, a magyar 
történelmi egyházak majdnem mind-
egyikébe került egy. A történelmi egy-
házakat tekinthetjük a legelső intézmé-
nyes rendszereknek, és nagyon fontos, 
hogy ezt éltessük – ezért is különleges, 
hogy pont ide sikerült ezeknek a szak-
embereknek beharcolni magukat, ahol 
ezt a hatalmas kultúrörökséget kézbe 
tudják venni és valamilyen szinten tar-
tani. Úgy érzem, hogy egy keveset mi is 
– akik elkezdtük ezt az egész oktatást, 
konferenciát – hozzájárultunk ehhez.

Nem is tudom, hogy mit említsek 
meg még Árpádról… díjait, könyveit…. 
Őszintén mondva kicsit megdöbbentett 
tömény életrajza. Rájöttem, hogy tu-
lajdonképpen mindazt, amit leírt, tud-
tam róla. De így, összesűrítve kicsit fe-
lülmúltnak éreztem magam. Nagyon 
pozitív és jóérzés, mikor valamilyen 
szinten a diákok túlnövik a tanárt. En-
nél nagyobb köszönet nincs. Mindezt a 
nem hétköznapi tevékenységet, és amit 
’92 óta felmutatott, porverés nélkül tet-
te, szerényen, makacs hozzáállással tö-
rekedve arra, hogy ne hagyjon űröket 
maga után. Annyit el tudok mondani, 
hogy ez a szerénység és kitartás nem-
csak a tevékenységét, szakmai tevé-
kenységét, hanem egész életét jellemzi.

Köszönjük szépen, Árpi!
(Elhangzott 2018. május 11-én a Ma-

gyarország Kolozsvári Főkonzulátusán 
szervezett díjátadó gálán.)

Furu Árpád
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Katona György méltatása
Szabó Attila

Katona György a magyar piktúrá-
nak huszadik századi avangárd 
hagyatékát (ebből is a figurati-
vitás keretein belül maradó exp-
resszionizmust és fauvizmust) 

termékenyen elsajátító alkotóművész. 
Erdélyi alkat, a nagybányai színkezelés 
iskolája és a székely művészet erősen vo-
nalcentrikus karaktere feszül egymásnak 

alkotásaiban. Festő alapvetően, de szá-
mos művében festészeti-technikai kör-
nyezetben a huszadik századi magyar 
grafika vívmányait követő eljárások ural-
ják a teret. Emberi alak, táj, figurális kom-
pozíció, de ugyanakkor az absztrakció tág 
keretei között egyszerre lüktet e művek-
ben századfordulós mágikus realizmus, 
szimbolizmus és dekadencia. Kétségtelen 
ugyanakkor a határozott humanizmus és 
szakralitás, mely a tradícióhoz kapcsol-
ja életművét, melyben olykor szürrealis-
ta vagy teljesen absztrakt módon üt át az 
a tipikus metafizikus töltet, ami Katona 
György művészetének sajátja. Mindez a 
lehető legmagasabb művészeti-esztétikai 
fokon.

Kolozsváron végezte felsőfokú kép-
zőművészeti tanulmányait, és noha 
Nagyváradon született, mi szilágyságinak 
tartjuk őt, hisz Sarmasághoz kötik gyöke-
rei. Minthogy az erdélyi művészeti-szelle-
mi iskola vonzáskörében indult pályája, 
hangsúlyos életművében, sőt, meghatá-
rozó a föld és ég kapcsolata. A szülőföld 
(tágabb értelemben Erdély) szelleme nem-
csak motívumok szintjén él művészetében 
– mint például Kós Károly-portrék, tájak, 
templomok, kalotaszegi inspirációjú kom-
pozíciók –, hanem a képeken átütő em-
berszeretetben is megmutatkozik. Olykor 
szűkszavúan, máskor (talán legtöbbször) 
bőséges vizuális-plasztikai információs 

áradatban mondja el – azaz festi meg – 
választott témáit. Drámai érzékenység, 
érzelmi telítettség jellemzi alkotásait, 
a téma, illetve az anyag egyszerre filozofi-
kusan és érzékien fontos számára. Fest-
ményei meggyőzőek, magukkal ragadó-
ak, igazak. Hitelesek és őszinték.

Katona György alkotó-teremtő ember, 
tanár és mentor is egyszerre. Rajzot és fes-
tészetet oktat, művészeket indít el. Erdélyi 
– akár kalotaszegi, székelyföldi, akár me-
zőségi vagy a bányavidéki – alkotótábo-
rokban az igazi mestereket jellemző tisz-
telettel és figyelemmel, jó tanáccsal vesz 
részt a kollégáival együtt folytatott alkotói 
tevékenységben, és az igazán nagy meste-
rek szerénységével, de csorbítatlan szak-
mai tekintélyével nyeri meg a fiatalabbak 
és a kortársak bizalmát, csodálatát. Alá-
zat és hatalmas alkotói szenvedély, művé-
szi bölcsesség övezte életművével méltán 
foglalja el helyét a kortárs magyar festé-
szet kiváló alkotói között.

Szakmai elismerései, számos egyéni 
és csoportos kiállítása, Kárpát-medencei 
magyar közösségünk szolgálatában ek-
képpen nyert érdemei méltóvá teszik Ka-
tona György festőművészt a Szilágysági 
Magyarok kitüntetésre.

(Elhangzott 2018. szeptember 28-án Szil-
ágysomlyón, a Szilágysági Magyarok díjá-
tadó ünnepségén.)

Csiszár Zsuzsa méltatása

Józsa László

Katona György
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Csiszár Zsuzsa az általunk 
ismert egyik legnagyobb 
hatású pedagógus volt 
Szilágy megyében. 1976-
ban, az egyetem elvégzése 

után a zilahi Armatura szaklíceumába he-
lyezte ki az akkori rendszer, eleinte német 
katedrára, de rövid idő alatt átvette a ma-
gyar katedrát. Természetszerűen többnyi-
re ipari szaklíceumi osztályokat kapott. 
Pedagógusi tehetségének köszönhetően 

volt diákjai közül többen is az értelmiség 
jelentős képviselőivé váltak.

Magára vállalta osztályának rendsze-
res nyári kirándulásait, a Duna-deltától 
a Nyugati-havasokig. Többen ekkor sze-
rették meg a hegyvidéket, a hegyek, a ter-
mészet szerelmesei lettek, a mai napig is 
visszajárnak sátorozni.

További munkássága a zilahi tanító-
képzőhöz kapcsolódik. Óvónők, tanító-
nők nemzedékei köszönhetik sikereiket 

felkészültségének. Folyamatosan képez-
te magát, minden új feladatnak meg tu-
dott felelni. Diákjai rendszeresen nyertek 
díjakat a hazai, illetve nemzetközi tan-
tárgy- és versmondó versenyeken, hiszen 
nagyon sok tanterven kívüli tevékenység 
mozgatórugója volt. Igaz, erre azt mond-
hatná, hogy ez nem az ő, hanem a diákok 
tehetségének és szorgalmának köszönhe-
tő. Ez így van, de ő volt az, aki ezt kicsalo-
gatta belőlük.
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Nemcsak a tantárgyát tanította, ha-
nem igazi közösséget épített ki osztályai-
ban. Gyakran szervezett színházlátogatást 
Kolozsvárra. Tevékenységének és hozzá-
értésének köszönhetően a magyar nyelv- 
és irodalomtanárok módszertani irányí-
tójává nevezték ki, ebben a minőségében 

nagyban hozzájárult a magyartanárok 
oktatási módszereinek csiszolásához.

Minden feladatot elvállalt, ahol szük-
ség volt rá – többször akár két katedrája is 
volt, ha időlegesen hiányzott valamelyik 
zilahi iskolából a magyartanár. Tanított 
Zilah minden líceumának magyar osztá-
lyaiban, ha erre szükség volt. Sok jelenle-
gi magyartanár és református lelkész volt 
tanítványa. Néhány évvel ezelőtt a Szat-
márnémetiben megrendezett Mikes Ke-
lemen magyar nyelv és irodalom tantár-
gyversenyen a javító tanárokat kirándulni 
vitték Ákosra, az Árpád-kori református 
templom látogatására. A helyi lelkész is-
mertette a templom történetét, és a padok-
ban ülő tanároknak elmondta: „az, hogy 
én most itt állok, két dolognak köszönhe-
tem: az egyedüli Istennek, és Csiszár Zsu-
zsa tanárnőnek”. Ezt több magyartanár és 
református lelkész elmondhatná.

A magyar nyelv- és irodalomtanárok 
módszertani irányítójaként minden eset-
ben a fejlődést, a hibák kiküszöbölését tar-
totta szem előtt. Minden szándéka, javas-
lata, útmutatása a javítást szolgálta, soha 
nem érzékeltette, hogy valaki esetleg nem 
erre a pályára való. Mentori tevékenysége 

nyomán a kezdő tanárok kitűnő oktatókká 
váltak. Nyugdíjasként is, betegen, minden 
oktatási feladatot elvállalt. A megyében 
nemcsak Zilahon, hanem bárhol vállalt 
helyettesítést Szilágycsehtől Szilágysom-
lyóig, Sarmaságig, ahol erre szükség volt.

Külön meg kell említeni roppant sze-
rénységét, a nagy nyilvánosságtól való 
tartózkodását. A Wesselényi-díj odaítélé-
séről csak utólag, betegágyán vett tudo-
mást, ekkor már nem utasíthatta vissza. 
Halála után Petri Mór-díjban részesült.

Nagyon szerettük és tiszteltük mind-
annyian, mert szép és nemes lelke, határ-
talan jósága, tekintetéből áradó szelídsége, 
empátiája kivételes pedagógusi mivoltáról 
tanúskodott. Kiváló pedagógus volt, aki-
nek műveltsége és embersége mély be-
nyomást tett ránk minden alkalommal. 
Diákok nemzedékei hálásak ezért. Példa-
értékű pedagógus volt, akitől mindany-
nyian tanultunk, elsősorban nagybetűs 
Emberséget. Tökéletes szellemi és erkölcsi 
tartású tanár és Ember volt.

Emléke legyen áldott!
(Elhangzott 2018. szeptember 28-án Szil-

ágysomlyón, a Szilágysági Magyarok díjá-
tadó ünnepségén.)

Csiszár Zsuzsa

Thököly Vajk méltatása

Kiss Miklós

Szilágyzoványi pedagógus 
családba született a Bihar 
megyei Margittán 1978. 
december 11-én, de csecse-
mőkorától kezdve Szilágy-

zoványon él. Itt ismerte és szerette meg 
a hepehupás, vén Szilágyságot. Szilágy-
zoványban járt általános iskolába, majd 
Szilágysomlyón folytatta középiskolai ta-
nulmányait. 1998-ban Kolozsvárra felvéte-
lizett, és ott végezte el felsőfokú tanulmá-
nyait. 2002-ben sikeresen államvizsgázott, 
és még ebben az évben a tanügyben foglalt 
helyet Kémeren. Mint pedagógus követte 
édesapja nyomdokait. Bár testnevelő ta-
nárként ismertük meg, de már nagyon 
korán megjelentek versei, novellái, me-
séi, számos antológiában itt a szülőföldön 
és az anyaországban is. Első verse nyom-
tatásban 2002-ben látott napvilágot. Ek-
kor még nagyon fiatal volt, alig 22 éves. 
A Gyertyaláng szerkesztői hamar felismer-
ték, hogy verseiből kicsendül az Isten sze-
retete, a szülőföldhöz és a Szilágysághoz 
való ragaszkodás. A mai napig három ön-
álló kötete jelent meg. Első verses kötetét 
A közületek való címmel 2010-ben adták 
ki Sopronban, a Novum gondozásában. 

A második verses kötete Ráncok a remény-
hez címen jelent meg 2017-ben, Zilahon, 
a Caiete Silvane gondozásában.

Harmadik könyve novelláit és elbeszé-
léseit mutatja be, melynek címe Erdélyből 
fúj a szél, és a Kárpát-medencei Magyarok 
Kulturális Egyesülete gondozásában jelent 
meg 2018-ban, Budapesten.

Verseit, munkáit több mint harminc 
előadóművész, zenekar vette lemezre, vit-
te színpadra, és a világ a zene szárnyain 
keresztül még jobban megismerhette a 
Szilágyságot és a szilágysági embereket. 
Gondolatait, verseit, dalszövegeit a Kár-
pát-medence színpadaitól Los Angelesig, 
a Fölszállott a páva előadóitól kezdve a ma-
gyar rockzene elismert előadóiig megéne-
kelték.

Verseiben egy Istent, szerelmet, re-
ményt, megértést kereső lélek tárulko-
zik ki előttünk. Munkái olyan lemezeken 
csendültek fel, melyek a MAHASZ (Magyar 
Hanglemez Szövetség) országos nagylistá-
ján előkelő, vagy akár első helyen szere-
peltek. 2012-ben a Magyar Országos Mese-
fesztivál különdíjasa lett, 2013-ban pedig 
díjazottja. 2016-ban Debrecen városában a 
Héttorony irodalmi kör Verő László-díjjal 

Thököly Vajk
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Kovács Irén Erzsébet méltatása
Bara Erzsébet

Kovács Irén Erzsébet 1966. április 
16-án született Szilágy megyé-
ben, a Wesselényiek jól ismert 
birtokán, Zsibón. Édesapja a hí-
res Wesselényi Miklós báró fő-

gondnokának, Daróczi Mártonnak uno-
kája, Daróczi József volt, édesanyja pedig 
Bonczidai Ágnes. Középiskolai tanulmá-
nyait Zsibón végezte.

Gyermekkorától kezdve életét két fon-
tos dolog határozta meg: a természet és 
az emberek iránt érzett mérhetetlen sze-
retete. Pályaválasztását is ezen kötődé-
sek határozták meg. 1984 és 1989 között 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bio-
lógia, Földrajz és Geológia Karának hall-
gatója volt, itt szerzett tanári diplomát 
1989-ben.

1989 és 2004 között biológia szakos 
tanárként végezte pedagógusi szolgála-
tát előbb Konstancán, majd Szilágy me-
gyében. Címzetes tanára lett a Zilahi 

Református Wesselényi Kollégiumnak és 
a Pedagógiai Líceumnak, ahol jól felké-
szült biológia szakos tanárként és kiváló 
pedagógiai érzékkel rendelkező osztály-
főnökként sok tehetséges tanítványnak 
adott lendületet, és indította el őket a to-
vábbtanulás útján.

Határozott, következetes, céltudatos, 
empatikus személyisége hamarosan ki-
vívta diákjai és tanártársai tiszteletét 
és szeretetét. A nagy múltú Református 
Kollégium tanár-tudósainak hagyomá-
nyait folytatva mindig nyitott az újra, 
korszerűen oktatott, és a személyiségre 
figyelve nevelt. Tudatában volt annak, 
hogy a megújulás képességének hátteré-
ben a folyamatos önképzés és továbbta-
nulás áll.

2005-ben mesteri fokozatot szerzett 
oktatási menedzsmentből, 2010-ben pe-
dig doktori címet nyer a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetemen.

2012-ben angol nyelv és irodalom te-
rén szerzett diplomát ugyancsak a Ba-
beş–Bolyai Tudományegyetemen.

2004 és 2013 között a Zilahi Reformá-
tus Wesselényi Kollégium megválasztott 
igazgatója volt. Igazgatósága alatt elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett a neve-
lői-oktatói munkában és az intézmény-
építésben egyaránt. Ebben az időszakban 
sikerült elemi osztályokkal, óvodai cso-
portokkal és esti tagozattal is bővíteni a 
Kollégium kínálatát, ezzel is hozzájárul-
va a református oktatás kiteljesítéséhez. 
Kemény áldozatkészségének köszönhe-
tően az iskola bekerül a köztudatba és a 
megye keresett iskolájává vált.

Kiemelkedően eredményes tanári és 
igazgatói munkáját az elnyert díjak, ki-
tüntetések és elismerések is igazolják: 
2005-ben első díjat és aranyérmet nyert 

a Nemzetközi Környezetvédelmi Olim-
pián, Isztambulban, és bronzérmet a 
Mostratec Nemzetközi Tudományos Ver-
senyen Brazíliában; a Román Oktatási 
Minisztérium és a Szilágy megyei tanfe-
lügyelőség többször is díszoklevélben ré-
szesítette; 2007-ben Gheorghe Lazăr-ki-
tüntetést kapott, ami a legnagyobb 
román tanügyi kitüntetésnek számít.

2007-től egyetemi adjunktus volt a Va-
sile Goldiș Egyetem Ökológia és Környe-
zetvédelem karán, az évek alatt számos 
publikációja és könyve jelent meg.

Dr. Kovács Irén Erzsébet szakmai és 
szervezői téren is kiemelkedő személyi-
sége az erdélyi és szilágysági tanártár-
sadalomnak. 2013 és 2017 között Szilágy 
megye főtanfelügyelő-helyettese volt, 
2017 júniusától pedig tanügyi államtit-
kári minőségében immár magasabb 
szinteken védi és képviseli az erdélyi 
magyar oktatás érdekeit. Tanügyi ál-
lamtitkári feladatainak elvégzésében is 
példaértékű munkát fejt ki, aki akadá-
lyokat nem ismer, nehézségektől nem 
hátrál, lelkesedésben nem lankad, mun-
kabírásban mindannyiunk előtt példa-
ként jár, a közösségépítésre mindig oda-
figyel, mert ebben a magas beosztásban 
is felelősséggel és szívből szolgál.

Egy népet szolgálni, kultúráját meg-
őrizni, hitbéli értékeit megjeleníteni 
csak szívvel-lélekkel szabad és „érde-
mes” – vallja a történelmi nagyok hitval-
lásával.

Dr. Kovács Irén Erzsébet mögött ilyen 
lelkület és életpálya áll, ezért jó szívvel 
ajánlom a Szilágysági Magyarok Díszok-
levél elnyerésére.

(Elhangzott 2018. szeptember 28-án 
Szilágysomlyón, a Szilágysági Magyarok 
díjátadó ünnepségén.)

Kovács Irén Erzsébet

jutalmazta. 2018. szeptember 15-én Buda-
pesten az Irodalmi Rádió megválasztotta 
2018 legjobb pedagógus-költőjének.

Verseiben, írásaiban, könyveiben gyak-
ran fellelhető a Szilágysághoz való ra-
gaszkodás, a szülőföldhöz való kötődés 
fontossága. Vallomásai szerint azok a da-
lok, melyek az ő versei után íródtak a Szil-
ágyságról, valahol hiánypótlóak, mert így 
ezeken keresztül a hepehupák hírnevét 
olyan helyeken is emlegetik, ahol eddig 
nem sokat tudtak róla. Itt megemlíthetjük 

a megzenésített versek közül a Hungari-
ca zenekar dalát Szülőföldemen címmel, 
mely magyar és lengyel nyelven is meg-
jelent, Benkő Fruzsina Borbála című szer-
zeményét a Fölszállott a páva színpadáról, 
melynek címe Szilágysági kismadárka, 
vagy akár Légrádi Gábor színművész dalát 
Ahonnan a szívem ered címmel.

A felsoroltak méltóvá teszik Thököly 
Vajkot, mint költőt, írót, dalszövegírót, 
hogy megkaphassa a Szilágysági Magya-
rok Díszoklevelet.

Úgy gondolom, hogy méltán vívta ki 
külföldön irodalmi tevékenységével az el-
ismerést, a hírnevet. Épp itt volt az ideje, 
hogy itt Erdélyben, pontosabban a Szilágy-
ságban is megkapja méltó helyét a többi 
kitüntetett mellett. Biztosíthatom, hogy 
Thököly Vajk a jövőben irodalmi munká-
jával tovább öregbíti a szilágyságiak hír-
nevét.

(Elhangzott 2018. szeptember 28-án Szi-
lágysomlyón, a Szilágysági Magyarok díjá-
tadó ünnepségén.)
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Szabó K. István méltatása
Kürti Ilona

Megtisztelő számomra 
méltatni egy olyan em-
bert, akit gyerekkora óta 
ismerek, de egyben ne-
héz feladat, hisz keveset 

tudok szakmai tevékenységéről. Szabó 
K. István életpályája Zsibóról indult, 
majd Zilahon, Marosvásárhelyen ke-
resztül Erdély, később Magyarország 
számos városát érintve az óceánon is 
átível. Szabó K. István Zsibón született 
1977. június 21-én. Az általános iskolát 
szülővárosában végezte el, a középisko-
lát a zilahi Gheorghe Şincai Pedagógi-
ai Líceum tanítóképző szakán. Egy évig 
tanított, majd sikeresen felvételizett a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
rendező karára, ahol 2000-ben dip-
lomázott. Ekkor került a székelyud-
varhelyi Tomcsa Sándor Színházhoz, 
mint főrendező, majd művészeti veze-
tő, 2004-től pedig igazgató. 2005-től a 
temesvári Csiky Gergely Színház főre-
ndezője, 2007-től pedig az ARCA függet-
len színház vezetője lett Bukarestben. 
2009 és 2011 között a karácsonkői (Piat-
ra Neamţ) Ifjúsági Színház főrendező-
je lett. 2011-től a nagyváradi Szigligeti 
Színház főrendezője, művészeti igaz-
gatója lett. Rendezett Sepsiszentgyör-
gyön, Nagyszebenben, Brajlán (Brăila), 

Ploieşti-en. 2015 óta Budapesten él, sza-
badúszó művészként határozza meg 
rendezői státusát.

A színházzal már középiskolás évei 
alatt kacérkodott, nemcsak mint lel-
kes színházlátogató, de egy barátjával 
közösen színpadra rendezték Marin So-
rescu Jónás című darabját, 1996-ban. Zi-
lahon Kortárs szilágysági költők címmel 
létrehozta az első kétnyelvű (román–
magyar) irodalmi antológiát, melyet 
műfordítóként jegyez. Rendezői pálya-
futása alatt számos díjat érdemelt ki.

Váradon, egy iskolaprogram kere-
tében rendezte a Csongor és Tündét, 
nyolcvannégy fiatallal és tíz színésszel. 
Ebben, a rendhagyó előadás mellett a 
„kreatív energiák felszabadítása” ke-
rült előtérbe (Szigligeti-kiadvány, 2012 
márciusa). Újat hozott a váradi színház 
életébe. Az itt töltött éveket az újrakez-
dés, motiváció, társulatépítés jellemzi. 
Vallotta, hogy a nézők igényeihez alkal-
mazkodni, azt mégis formálni nem kis 
feladat. Valódi élményt kell nyújtani, 
igényesen szórakoztatni, a színészeket 
motiválni, hogy energiáik felfrissülje-
nek – ezeket a szempontokat tartotta 
irányelvének.

Feladatának tartotta újragondolni a 
váradi színházat a jelen kornak megfe-
lelően, értékteremtő, értékhordozó pó-
diumként. Nem könnyű, de szép mun-
kának tartotta a váradi tevékenységét 
(Szempont, XI. évfolyam, 52.szám). Két-
szer rendezett az Amerikai Egyesült 
Államokban, Chicagóban, mindkét 
alkalommal Matei Vişniec-darabot: 
2011-ben az Anyám ajkáról a fejlődés szó 
hamisan hangzik, 2017-ben a Nyugati 
Expressz című darabot. Mindkettővel 
hatalmas sikert aratott.

Meggyőződése szerint nem rende-
li alá a színházat a politikának, nem 
kötelezi el magát politikai irányzatok 
mellett. 2017 januárjában, Visky András 
Júlia – párbeszéd a szerelemről című da-
rabjának bemutatása után ezt mond-
ta: „mindennél fontosabb indulatmen-
tesen, tiszta fejjel felmérni egyéni és 
közösségi állapotunkat, szabadságunk 
minőségét”. „Az átjárás (a művészet és 
a politika között): a megértéshez vezető 

út. A híd: az empátia, az áldozatválla-
lás szerepének személyes értelmezése” 
(Magyar Színház, 2017. január 18., szer-
ző: Vasvári Judit).

Szívesen van új helyen, új emberek-
kel, szívesen vállalja a kihívásokat. 
Igyekszik egyeztetni belső igényeit, ér-
ték- és érvrendszerét az őt megszólító 
lehetőségekkel. Kihasználja azt, hogy 
két nyelvben mozog otthonosan: „több-
letként éltem meg azt, hogy kulturáli-
san kétlaki vagyok” (szinház.org, 2017. 
április 7.).

2017-ben rendezte Tömöry Péter Eu-
rópa, édes hazám című darabját, a szé-
kesfehérvári Vörösmarty Színház és 
az Aradi Kamaraszínház együttmű-
ködésében. A rendezőt ebben a da-
rabban leginkább a szereplők álmai 
érdeklik: „Ez a darab egy átmeneti ál-
lapot érzékeny látlelete: az otthon ke-
reséséről szól, egy olyan időszakban, 
amikor a mesterségesen szétszab-
dalt Európa árvái visszakérezkednek 
a szülői házba. Akiket felvásárolt az 
anyaország, azok bízhattak az újra-
kezdés lehetőségében. Akikért nem fi-
zettek fejkvótát… ők, az Európa, édes 
hazám hősei, egy német menekült-
táborban összezárva, karácsonykor, 
várják a megváltást.” A darab témája 
ma is időszerű. Meggyőződése szerint 
„a színház a jelen művészete, és addig 
van értelme, míg képes tükröt tartani 
saját korának”.

Eddigi munkásságát számos díjjal és 
kitüntetéssel jutalmazták, ezeket, vala-
mint az általa színpadra vitt darabokat 
nehéz lenne felsorolni. A teljesség igé-
nye nélkül, laikusként méltatom Szabó 
K. István eddigi rendezői munkásságát. 
A fent említettek alapján úgy ítélem 
meg, hogy érdemes a Szilágysági Ma-
gyarok Díszoklevélre. Kívánom, hogy 
pályája ezután is töretlenül íveljen fel-
felé, hogy még sok színházlátogatót 
tudjon tartalmasan szórakoztatni és 
elgondolkodtatni az általa rendezett 
darabokkal.

(Elhangzott 2018. szeptember 28-án 
Szilágysomlyón, a Szilágysági Magyarok 
díjátadó ünnepségén.)

Báthory István Alapítvány • Szilágysági Magyarok Díszoklevél

Szabó K. István
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Olyan ember laudálására vál-
lalkoztam, akiről azt hit-
tem, hogy mindent – na jó, 
sok mindent – tudok. Persze 
szigorúan szakmai értelem-

ben, egyéb aligha is tartozna rám. Feli-
déztem magamban a múlt század utolsó 
évtizedét, azokat az éveket, amikor úgy 
ismertük egymást, hogy közben alig ta-
lálkoztunk. Mindketten kerestük a ma-
gunk útját abban a szép új világban. Mi 
tagadás, kellett egy jó adag bátorság ah-
hoz, hogy a kínálkozó lehetőségek ígé-
retes, egyben rémisztő kavalkádjában 
meglépjük azt a soha vissza nem for-
dítható lépést, amellyel olyan világba 
jutottunk, amelyről korábban csak ál-
modtunk. Azt viszont rendíthetetlenül. 
Akárcsak az Erdővidék Kultúrájáért Díj 
idei kitüntetettje, Benkő Levente, aki a 
bányászvidék akkor még biztonságos-
nak tűnő, ugyanakkor nehezen elenge-
dő közegében rúgta fel addigi teljes éle-
tét, és hitte el, hogy mindenkori álma, 
a betű közeli lét, az újságírás hatalmas 
felelősséget hordozó hivatása igenis va-
lósággá válhat.

Anélkül, hogy egyetlen pillanatra is 
megtagadná a gyökereit, Benkő Leven-
te ma úgy tekinthet vissza a korábbi, 
1990-et megelőző életére, mint egy má-
sik ember életéről szóló filmre. Sokkal 
inkább egy szerencsés, mintsem áldo-
zatinak tekinthető nemzedék tagja ő. 
Elsősorban azért, mert az emberi élet 
olyan pillanatában jutott a fényre lé-
pés lehetőségéhez, amikor az ereje és 
teljesítőképessége teljében lévő férfire 
már veretes tapasztalatot is pakoltak 
az évek, amikor a múltra, a hagyomá-
nyok felismert értékére alapozva tudta 
előbányászni magából mindazokat a 
mondanivalókat, amelyeket – ha nem 
is feltétlen tudatossággal – folyamato-
san elraktározott magában. Másképp 
nem születhettek volna meg azok az 
írások, riportok, amelyekkel pályája 

első szakaszában a Háromszék című 
napilapnak is frissességet kölcsönzött, 
általa Erdővidék elnyerte a térségben őt 
is mindig is megillető rangot és helyet.  
Emberi érettségét jelzi, hogy idejekorán 
felismerte: az újságírás nemcsak átla-
gon felüli íráskészséget feltételez, de 
szakmai tudást is, amelyhez az elmé-
leti alapokat a nagyváradi Ady Endre 
Sajtókollégiumban szerezte meg. A töb-
biről már az élet, a szakmai felelősség, 
az inspiráló közeg tehet.

Amikor a Krónika című napilap szak-
mai irányítójaként 2003 elején Kolozs-
várra csábítottam, Benkó Levente révén 
már érett, meghatározó munkatárs ér-
kezett a szerkesztőségbe. Ugyanakkor 
olyan ember, aki képes volt a korábbitól 
eltérő újságírói-szerkesztői nézeteket is 
befogadni, érvényesíteni. Miközben ra-
gaszkodott saját világlátásához, a Kró-
nika egy csapásra megkerülhetetlen 
személyiségévé vált.

Akkor már egy másik dimenzió is 
erősen foglalkoztatta, hiszen 2002-ben 
elkezdte tanulmányait a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem történelem és filo-
zófia karán, 2006 óta pedig a jelenko-
rász történészt is tisztelhetjük benne. 
Hogy a tyúk volt-e korábban, vagy a to-
jás, arra talán magas sem tudja a pon-
tos választ, én azonban hajlok arra, 
hogy az újságíróként felfedezett törté-
nelmi témák feldolgozása során ébredt 
rá a történész szaktudás megszerzé-
sének elengedhetetlenségére. Mert ér-
deklődése már évek óta nem merült ki 
az újságírói munkavégzésben, hiszen 
Erdővidék bőven szolgált olyan mo-
mentumokkal, amelyek emberi sorsok 
mentén rajzolták ki a térség huszadik 
századi történelmét. Olyan történe-
tekkel, amelyeket már gyerekként is 
hallott a felnőttek bensőséges beszél-
getései során, a többnyire drámai ki-
menetelű embermeséket pedig külö-
nös misztikummal lengték körül a kor 

tiltásai. S ahogy arra lehetőség nyílt, el 
is indult megkeresni és megszólaltatni 
mindazokat, akik még elmondhatták, 
mi történt a világháborúk lövészár-
kaiban, az azt követő fogság éveiben, 
a Maniu-gárdák szárazajtai vérengzé-
se során, Barcaföldvár barakkjaiban, 
az 1956-os magyar forradalom erdélyi 
követőivel. Az újabb kutatások révén 
egyre bővülő kötetek, illetve az új té-
mamegközelítések olyan nyomai a 
múló időnek és a székelység történel-
mének, amelyeket a jelek szerint csak 
ő hagyhatott maga után.

Gratulálok a díjkiosztóknak, hogy 
méltó jelöltet találtak az idei Erdővidék 
Kultúrájáért Díjra, gratulálok az elis-
meréshez Benkő Levente történésznek, 
a Művelődés című havilap vezető szer-
kesztőjének. Abban a biztos tudatban, 
hogy messze még a vége…

(Elhangzott 2018. november 20-án, 
a Baróti Művelődési Házban.)

Benkő Levente méltatása
Csinta Samu

Gaál Mózes Közművelődési Egyesület • Erdővidék Kultúrájáért Díj

Benkő Levente. Hoffmann Edit felvétele
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Makai Zoltán

Szabó József méltatása

Bár csak pár éve ismerjük egy-
mást, abban a megtisztel-
tetésben van részem, hogy 
méltassam egy kiváló or-
vos-helytörténész pályafutá-

sát. Dr. Szabó József 1974. október 9-én 
született Bihardiószegen. Mindkét szü-
lői ágon szorgalmas gazdálkodó pa-
raszti családból származik. Elemi és 
általános iskoláit Diószegen végezte. 11 
éves korában édesapja meghalt, és így 
korán bekapcsolódott a családi és házi 
munkába. Ekkor tanulta meg, mit je-
lent a szorgalom és a családi hagyo-
mányok ápolása. Több éven keresztül 
ápolta beteg nagyapját. A középiskolát 
az Ady Endre Líceumban végezte Nagy-
váradon. 1993-ban kiváló eredmény-
nyel érettségizett. 1993-ban sikeresen 
felvételizett a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem Általános 
orvosi szakára. 1999-ben államvizsgá-
zott. 2006-ban elvégezte Kolozsváron 
az újszülött-gyógyászati szakosítást. 
2007-ben elcsábították a margittai Dr. 
Pop Mircea Városi Kórházba, ahol a mai 
napig is dolgozik. Közben letette a főor-
vosi vizsgát is.

Szabó doktort a család és a szülőföld 
közelsége kötötte össze Margittával. 
Ez év augusztusában családot alapított, 
házasságot kötött Füzesi Laura tanár-
nővel. Rengeteget tesz az újszülött osz-
tály fejlődésért. Nagyon sok külföldi tá-
mogatást szerzett. Sikerült egy nagyon 
jó csapatot összekovácsolni az osztá-
lyán. Jelszava: egy jó asszisztens felér 
egy fél diagnózissal. Szereti a gyerme-
keket és szeret velük foglalkozni. Szám-
talan orvosi egyesület tagja, dolgozatai 
konferenciákon és szaklapokban jelen-
nek meg.

Hogyan is lett Szabó doktor helytör-
ténész? Erről így vall: „Ez a hobbi még 
a gyermekkorhoz, majd a középisko-
lában hallott és tanult történelemhez 
kötődik. Sokat köszönhetek a diószegi 
id. Ördög János történelem tanárnak. 
Ekkor fordult figyelmem Diószeg tör-
ténelméhez, és sikerült is elkészíteni 
Bihardiószeg fejlődéstörténetét, amely 

2003-ban jelent meg.” Szabó doktorra 
Wanek Ferencz tanár úr 2003–2004-
ben figyelt fel, amikor részt vett az 
EME egyik ülésén, Kolozsváron. Kap-
csolatuk azóta igaz barátsággá alakult. 
A következő időszakban vetítettképes 
előadások keretében ismertette kuta-
tásait. Szorgalmasan kezdett kutatni a 
levéltárakban és a könyvtárakban. Bor-
bély Gábor munkásságából inspirálva, 
de azt tovább fejlesztve, főleg szőlésze-
ti-borászati történeti témákkal kezdett 
foglalkozni. Ebben a témában egyesüle-
tünk 2017. szeptemberi konferenciáján 
Az Érmellék szőlészetének és borászatá-
nak apostolai címmel remek előadást 
tartott. Ez a dolgozat megjelent a Hegy-
közi blogján Szabó József: Szőlészet–bo-
rászat régen és ma címen, és a Partium 
lap 2018 /1. számában.

Bacsó László egykori polgármes-
ter felkérésére 2011-ben román nyelvű 
szakmai anyagot készített a diószegi 
Zichy-kastély és uradalom történeté-
ről. Ezt a kastély felújítási pályázatához 

készítette. 2013-ban, Mados Attila pol-
gármester felkérésére elkészített, kö-
zösen Füzesi Laurával egy többnyelvű, 
Bihardiószeget népszerűsítő füzetet. 
Ezt később kiegészítették a Zichy- kas-
télyban található Érmellék Ökológi-
ai Múzeum ismertetésével. Az utóbbi 
években lassan kiterjesztette kutatási 
területét az egész Érmellékre. A Mű-
velődés közművelődési havilap 2017/1. 
száma Érmellék mellékletet jelentetett 
meg, amelyben Szabó doktornak fon-
tos szerepe volt. A Művelődés továbbra 
is közli cikkeit. A Nagyváradon megje-
lenő Biharország folyóirat is rendszere-
sen közli Érmellékről szóló cikkeit. Elő-
készületben van Az Érmellék szőlészete 
és borászata a reformkortól a dualizmus 
végéig című munkája. Ebből már elké-
szült 955 oldal. A bakator bor népszerű-
sítésére több előadást is tartott. Komoly 
energiát fektetett a Szent Korona érmel-
léki kalandos sorsának a kiderítésére 
is. Ebben a témakörben egy igen értékes 
összeállítása jelent meg.

Kutatásai legfontosabb eredményé-
nek tartom az Irinyiekre vonatkozó 
anyakönyvi bejegyzéseknek megtalá-
lását és az információk közfigyelembe 
való emelését. Komoly munkát végzett 
és komoly szerepe volt az Irinyi János-
ról készített életrajzi filmek elkészí-
tésében. 2017 májusában emlékülést 
szervezett Albison és Bihardiószegen 
a 200 éve született Irinyi János em-
lékére.

Eddigi közös munkánk meggyőzött 
arról, hogy elkötelezettje családjának, 
az orvosi hivatásnak, az Érmelléknek 
és a honismeretek terjesztésének. Óriá-
si a munkaereje, élmény vele dolgozni. 
Diószegen és Margittán is ismert, nép-
szerű ember és a közösség is nagyra ér-
tékeli magas szintű helytörténeti tevé-
kenységét. Értékelem sokirányú gazdag 
tevékenységét és szívből gratulálok a 
Fényes Elek-díjhoz. Jó egészséget és to-
vábbi sikeres munkát kívánok!

(Elhangzott Érsemjénben 2018. au-
gusztus 31-én a díj átadó ünnepségén.)

Dr. Szabó József
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Széphegyi László

Ráday Mihály méltatása

Budapesten született 1942-ben. 
Édesapja, Ráday Imre ismert 
színművész, színházi rendező, 
főiskolai tanár, rádiós műsor-
vezető. Édesanyja, Ferda Er-

zsébet Magdolna divatszalont vezetett a 
fővárosban. Az ELTE magyar–művészet-
történet szakán végzett először, azt köve-
tően a Színház- és Filmművészeti Főis-
kolán rendezői, majd operatőri oklevelet 
szerzett. 1968–2010-ig a Magyar Televízi-
óban dolgozott számos nagysikerű film, 
tévéjáték, gyermekműsor vezető ope-
ratőreként, rendezőjeként. Munkái közül 
néhány: 1975 – Csontváry, 1978 – Kemény-
kalap és krumpliorr, 1978 – Mednyánszky, 
1987 – Bánk Bán…

Még az ELTE művészettörténet szakán 
Dercsényi Dezső professzor, a magyar 
műemlékvédelem legendás nagysága ol-
totta bele az építészet, az épített környe-
zet szeretetét, védelmének fontosságát, 
aktualitását. 1980-ban indult az Uno-
káink sem fogják látni című városvédő 
műsora, amely hihetetlenül gyorsan lett 
népszerű, mind az idősebbek, mind a fi-
atalok között. Közel kétmillió néző várta 
havonta, hogy Ráday bemutassa nekik 
az ország szépségeit, rávilágítson a nem-
törődömség, gazdátlanság (tudatlanság) 
következményeire, pusztuló épített kör-
nyezetünkre, függetlenül a tulajdonosi 
viszonyoktól: az eldugott falusi kúriák-
tól az ismert, romokban álló kastélyokig, 
a hatalom és az örökséggel nem törődő 
tervezők, „fejlesztők” által bontandónak 
ítélt járdaszegélytől az eklektikus kan-
deláberekig, liftházakig, a hagyomá-
nyos postaládákig. Igazi népművelőként 
nem csak a pusztuló emlékek megma-
radásáért, helyreállításáért szállt síkra, 
hanem az értékek, hibák bemutatása 
mellett a használat, az esetleges más 
funkció lehetőségét is felvetette, gondol-
kodásra inspirálva (kényszerítve) a né-
zőt, tulajdonost, az állami szerveket egy-
aránt. Végül a hatalom úgy ítélte: elég… 
2010 közepén megszüntették a sorozatot. 
Ezt követően aláírásgyűjtés indult a foly-
tatásért. Közel 17000 aláírás gyűlt össze. 
A válasz ismert.

Amikor 1998-ban az Európa Nostra Be-
csület Érdemrendet átvette Nápolyban 
hangsúlyozták, hogy ez a fajta ismeret-
terjesztő műsor egyedülálló Európában.

Ráday Mihály sok száz újságcikk, ta-
nulmány, örökségvédelemmel foglalko-
zó kiadvány szerzője. Könyvei közül a 
Városvédőbeszédek 1–2., az Új városvédő-
beszédek tekintélyes terjedelmű kötetei 
mellett, megszállott szabadságharc-ku-
tatóként, Katona Tamással közösen írt 
Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc emlékhelyei című kötetet kell ki-
emelni.

1990 és 1994 között országgyűlési kép-
viselő. 1985–2012-ig tagja a Fővárosi Köz-
gyűlésnek. 2010-től két évig Tarlós István 
főpolgármester tanácsadója. Meghatáro-
zó szerepet vállalt a főváros helyi érték-
védelmi rendeletének, a város műemléki 
alapjának, a helyreállításokat támogató 
pályázati rendszerének kidolgozásában

Számos kitüntetéssel, díjjal ismerték 
el tevékenységét. Többek közt: Magyar-
országon, 1996-ban Kossuth-díjjal, 2005-
ben Táncsics Mihály díjjal, 2009-ben 
a Magyar Köztársaság Érdemrend kö-
zépkeresztjével, Nápolyban 1988-ban az 
Európa Nostra Becsület Érdemrenddel, 
Nagyváradon 2013-ban Rimanóczy-díjjal 
tüntették ki.

Televíziós munkája mellett „civilben”, 
leküzdve a kor ellenállását, az 1970-es 
években lombosodó városvédő, szépí-
tő mozgalomban teljesedett ki szervező, 
mozgósító, a városvédelemben lehetet-
lent nem ismerő egyénisége. Alapító el-
nöke lett az 1983-ban alakult Budapesti 
Városszépítő Egyesületnek. 1986-ban, 
kezdeményezésére alakult meg a Hunga-
ria Nostra, a Város- és Faluvédők Szövet-
sége, amelynek később elnöke lett. Döntő 
részt vállalt a Nemzeti Panteon Alapít-
vány 1992-ben történt létrehozásában, 
amelynek elnöke lett. A Szövetség azóta 
is sikeresen működik. Az alapító egyesü-
letek 1981-es szombathelyi találkozójára 
emlékezve, nagy érdeklődés mellett ren-
dezték meg idén – szintén Szombathe-
lyen – a XXXVII. Országos Találkozót és 
Szakmai Konferenciát.

A szövetség egyik legfontosabb fel-
adatának tekinti a fiatalok bevonását az 
épített környezet megvédésébe. 1991-ben 
jelentették meg először a Fiatalok az épí-
tett és természeti környezetért pályáza-
tot, amely azóta is sikeresen mozgósítja 
az „utánpótlást”. A pályázatokon díjazott 
írásművek, képzőművészeti alkotások 

szerzői lehetőséget kapnak arra, hogy 
térítésmentesen egyhetes nyári város-
védő táborban vegyenek részt, ahol meg-
ismerkedhetnek az adott településsel, 
környezetével, de elsősorban dolgoznak: 
értékmentő, városszépítő munkát vé-
geznek.

Töretlen munkabírással, napjaink-
ban is ott van mindenütt, ahol tenni kell, 
lehet az épített és természeti örökség vé-
delméért, küzdeni kell az oktalan rom-
bolás, a kivagyiságtól, üzleti érdekektől 
vezérelt, indokolatlan rekonstrukciók 
ellen. Szakmai és civil szervezeti ren-
dezvényeken, tervtanácsokon egyaránt 
hallatja hangját, legyen az a Városliget 
beépítése, a Várnegyed „rekonstrukci-
ója”, a városközpont köré tervezett ma-
gasházak engedélyezése, vagy az örök-
ségvédelmi, műemlékvédelmi szervezet, 
jogszabályok folyamatos átalakítása, 
módosítása.

Partiumi, nagyváradi tevékenysé-
géről, ismertségéről, elismertségéről 
Péter I. Zoltán helytörténeti kutató, író 
sorait idézem: „Ráday Mihály az 1990-
es éveket követően behatóbban meg-
ismerkedett Nagyváraddal is, azzal a 
várossal, amelyet megszeretett, ma-
gáénak vallott és többször forgatott itt, 
Ady Endre nyomát követve, a nagykö-
zönség számára. Váradi munkássága 

Ráday Mihály
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nyomán a televízió képernyőjéről is-
mert művészettörténész operatőrt még 
inkább szívükbe zárták a váradiak, sok 
barátot, segítőtársat találva a hely-
beliek között. Első, Váradhoz kötődő 
munkája a Katona Tamással közösen 
forgatott, Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc emlékhelyei volt, amely 
később hasonló néven megjelent könyv 
formában is. Ebből az alkalomból az 
1990-es években járt Nagyváradon is 
a forradalom emlékhelyeit, itteni jele-
sebb résztvevőit kutatva. Többek között 
megfordult a Rulikowski temetőben és 
a barátok templomának kriptájában is. 
Ekkor csodálkozott rá jobban a városra. 

Ezt követően egy-egy rövid építészeti 
ismertető erejéig többször is visszatért 
Nagyváradra. Ezeket, a rövid filmeket 
a városvédő sorozatában mutatta be. 
Legjelentősebb Váradot és Ady Endrét 
felidéző alkotása, amelyet rendezőként 
jegyzett a két részes A tegnap városa volt 
(Péter I. Zoltán szakértői közreműködé-
sével), amelyet 2004-ben mutattak be a 
Magyar Televízióban. Öt évvel később, 
az Unokáink sem fogják látni sorozat-
ban egy nagyobb lélegzetű alkotásként 
a nagyváradi zsidó temetőket mutatta 
be. Íróként is több cikket szánt a főváro-
si lapokban Nagyvárad épített állomá-
nyának a bemutatására.”

Természetesen ez az érdeklődés, sze-
retet kétoldalú volt. A Partiumi és Bán-
sági Műemlékvédő és Emlékhely Társa-
ság vezetőségével is jó kapcsolatot ápol, 
az őszi konferenciákon mindig részt 
vesz, és bölcs tanácsaival támogatja a 
Társaság munkáját. Emiatt is döntött 
úgy a PBMET, hogy a Fényes Elek-díjjal 
köszöni meg a neves város- és műemlék-
védő eddigi, Nagyváradhoz is szorosan 
kötődő munkásságát, amelynek folyta-
tásához további sikereket és jó egészsé-
get kívánunk.

(Elhangzott Érsemjénben 2018. augusz-
tus 31-én a díj átadó ünnepségén.)

Mihálka Nándor méltatása
Pásztai Ottó

Mihálka Nándor Bukarest-
ben született 1980. szep-
tember 8-án. Tanulmá-
nyait a bukaresti 33 sz. 
Ipari iskolában 1987–1990-

ig, majd Nagyváradon a 9 sz. Általános 
Iskolában végezte 1990–1995-ig, végül 
a Lorántffy Zsuzsanna Református Lí-
ceumban 1999-ban tett sikeres érett-
ségi vizsgát. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Történelem–Filozófia szakán 
végezte és szerzett oklevelet 2004-ben. 
A mesteri fokozatot a Történelem, Poli-
tológia, Külkapcsolat és Kommunikáció 
szakon, a Nagyváradi Egyetemen sze-
rezte meg 2018-ban.

A történelem iránti szeretetét szülei-
től örökölte és már középiskolás korában 
bekapcsolódott először az Erdélyi Kárpát 
Egyesület, majd a Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 
tevékenységeibe, több alkalommal vé-
gezve dobogós helyen a különböző törté-
nelmi pályázatokon.

2006-tól történészként dolgozik a Bi-
har megyei Műemlékvédő Alapítvány 
szakembereként a váradi vár régésze-
ti kutatásában. 2016-ban archeológus- 
muzeológusként nyert alkalmazást a 
frissen létrehozott Nagyváradi Várostör-
téneti Múzeumba.

Munkahelyén lelkiismeretes, gyakor-
latias, pontos, széles látókörű, szavahi-

hető szakemberként szerzett rövid idő 
alatt megbecsülést. Célratörő, szorgal-
mas, találékony, gyors felfogású, segí-
tőkész. Sokat jelent a mindennapok te-
vékenységeiben a megoldásokat kereső 
józan gondolkodás, az igényesség. Kitű-
nő szervezőkészséggel irányít, ezért él-
vezi a csapat, a munkatársak bizalmát. 
Jó kommunikációs készséggel rendelke-
zik, deduktív. Mindenkor vállalja a fele-
lősséget kényes ügyekben is.

Mihálka Nándor 2006 óta vesz részt 
a várban zajló régészeti feltárásokban, 
s emellett a megyében zajló több régé-
szeti kutatóprojektnek is részese. Mivel 
a vár évtizedekig csak rongálódott, igen 
sok irányban szükséges a restaurálása. 
Ilyenkor kellemes meglepetések is gyak-
ran adódtak. Kutatási szakterülete a 
középkori régészet, műemlékek, várak, 
templomok, temetők.

A román és a magyar nyelv mellett 
igyekezik tökéletesíteni angol és német 
szókincsét. Állandó résztvevője a külön-
böző szak- és ismeretterjesztő konferen-
ciáknak, ahol tudományos eredményeit 
mutatja be. A városi múzeum középkori 
vártörténeti állandó kiállításának ötlet-
gazdája, s emellett a múzeumba látoga-
tók kalauzolása is a feladata.

Tudományos közleményei folyama-
tosan jelennek meg szakkönyvekben, fo-
lyóiratokban és ismeretterjesztő lapok-
ban magyar, román és angol nyelven.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő 
és Emlékhely Társaság természetesen 
figyelemmel kíséri Mihálka Nándor te-
vékenységeit, s összegezve sokoldalú 
tevékenységeit, a közösségért kifejtett 
munkálkodását, méltán javasolja a Fé-
nyes Elek-díjra, amelyet szeretettel és 
nagyrabecsüléssel nyújtunk át. További 
jó egészséget és eredményes munkálko-
dást kívánva.

(Elhangzott Érsemjénben 2018. au-
gusztus 31-én a díj átadó ünnepségén.)

Mihálka Nándor
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