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gaal gYÖRgY méltatásaSzékely István

Hölgyeim és uraim, a Kincses 
Kolozsvár Egyesület évzáró gá-
lájának kedves közönsége!

Megtisztelő feladatot bízott rám 
a Kincses Kolozsvár Egyesület kurató-
riuma: méltassam Gaal György urat 
a Kincses Kolozsvárért díj odaítélése 
alkalmával. Ennek örömmel teszek ele-
get, ugyanakkor e méltatás a szűkös 
időkeretben óhatatlanul csak torzóként 
teljesíthető. 

Az életrajzi adatok a laudáció egy-
szerűbb részét képezik. Székelyföldi fel-
menőkkel rendelkező magyar–angol 
szakos középiskolai tanár, a Protestáns 
Teológiai Intézet oktatója. Irodalom- 
és helytörténész, és ami a felsoroltak-
nál talán fontosabb: kolozsvári polgár, 
a szó legnemesebb értelmében.

Pedig polgárnak lenni, annak ma-
radni nem volt egyszerű a 20. század 
második felében. Felmenői orvosok, 
főtisztviselők, földbirtokosok. Család-
jának ezért államosítás és kényszer-
lakhely jutott osztályrészéül, apjának, 
a „pipás bárónak” szemeteskocsi veze-
tése. És mégis polgárként nőtt fel – nem 
annak „virilista”, legnagyobb adófi zetői 
értelmében. Nem is annak anyagi füg-
getlensége által meghatározva, hanem 
a polgárság értékrendje, gondolkozásá-
nak szabadsága által vezérelve.

Tanított Kolozsvár meghatározó kö-
zépiskoláiban, közben Kristóf György 
irodalomtörténész tevékenységét ku-
tatta, amiből megszerezte doktori foko-
zatát. A nyolcvanas évek elejétől nyug-
díjazásáig magyar irodalmat tanított 
a Protestáns Teológián. 

A Román Televízió magyar adása 
portréfi lmet készített róla, amelyben 
így vall: „Többet tudok tenni tollam-
mal, mint tanítással. Tanítani még so-
kan tudnak, de azt, amit én megírok, 

azt nem biztos, hogy más is meg tudja 
majd írni.”

A szélesebb olvasóközönség számá-
ra, így számomra is, az 1980-as Korunk 
évkönyvben megjelent Házsongárdi 
 Pantheon című tanulmányával vált is-
mertté. Valóságos reveláció volt akkor ez 
az írás, még úgy is, hogy a cenzúra vörös 
ceruzája alaposan megcsonkította. Azó-
ta a Tört kövön és porladó kereszten című 
könyve az ötödik kiadását éri meg. 

Az utolsó pillanatban tudományos 
igénnyel feltérképezte a lebontásra ítélt 
Külmagyar utca, az egykori Hóstát há-
zait. Ez a felmérés csak később, a for-
radalom után jelenhetett meg könyv 
formájában. Két olyan téma ez, ami-
vel érdeklődése meghatározó módon 
a helytörténet felé irányult.

Ha már több középiskolában is taní-
tott, megírta azok történetét, legrészle-
tesebben a Brassai Sámuel Gimnázium 
20. századát. A kolozsvári tudomány-
egyetem alapításának 125 évfordulójára 
megírta annak történetét, amely könyv 

alakban Egyetem a Farkas utcában cí-
men jelent meg.

Külön fontosságot tulajdonít Kolozs-
vár híres szülötteinek. Ez olyan téma, 
amely vezérfonalként végigkíséri írá-
sait, legyen az útikönyv, a Házsongár-
di temető ismertetője, vagy külön kö-
tet, amely Születtek Kolozsvárt címmel 
jelent meg. Helytörténeti ismereteivel 
több civil szervezet életében megha-
tározó módon van jelen, gondolok itt 
a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társa-
ságban, a Házsongárd Alapítványban, 
vagy az Erdélyi Múzeum-Egyesületben 
vállalt tisztségeire.

Személyében a Kolozsvári Magyar 
Napok egyik fontos szereplőjét tisztel-
jük. Tanácsai sokat segítenek a terve-
zésében, az általa vezetett város-, vagy 
temetőséták a rendezvény közkedvelt 
eseményei. Egyik meghatározó művét, 
a Kolozsvár a századok sodrában című 
várostörténeti kronológiát az egyesület 
adta ki. Szerteágazó tevékenysége mel-
lett ezért is döntött úgy a Kincses Ko-
lozsvár Egyesület kuratóriuma, hogy 
neki ítéli az idei egyik Kincses Kolozs-
várért Díjat.

A számba vehető, mérhető tevékeny-
ségen túl azért ott van az ember. A ko-
lozsvári rendezvények állandó részve-
vője, megfontolt, pedáns gondolataival, 
tárgyi tudásával, kifogástalan megjele-
nésével. Többen az általa oly sokat ku-
tatott, letűnt kor egyik utolsó képvise-
lőjének tartják, pedig meggyeződésem, 
hogy ő Kolozsvár polgári jövőjének elő-
hírnöke. És ahhoz, hogy ez a korszak 
valamikor valóban eljöjjön, ő nagyon 
sokat tett, és tehet az elkövetkezők-
ben is.

(Elhangzott a Kincses Kolozsvár Egye-
sület évzáró gáláján, Kolozsváron, 2019. 
december 8-án.)

Kincses Kolozsvár Egyesület • Kincses Kolozsvárért-díj

Gaal György. Horváth László felvétele.
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Megtiszteltetés a Kincses 
Kolozsvár Egyesület ku-
ratóriuma és a Kolozs-
vári Magyar Napok szer-
vezői számára, hogy 

Balog Zoltán lelkipásztor, miniszteri 
biztos elfogadta meghívásunkat, és 
a mai napon átadhatjuk neki a Kin-
cses Kolozsvárért-díjat! Megtiszteltetés 
ugyanakkor az is, hogy Balog Zoltán 
méltatásával engem bíztak meg, bár 
bevallom, a felkérést némi aggodalom-
mal fogadtam.

Hogyan is méltathatnám Balog Zol-
tánt, a Hold utcai gyülekezet lelkipász-
torát, teológiai tanárt, miniszterelnöki 
főtanácsadót, alapítványi elnököt, volt 
országgyűlési képviselőt, államtitkárt 
vagy minisztert, amikor a felsoroltak 
közül jómagam egyik tisztséggel sem 
tudok azonosulni?

Éppen ezért abból a biztos pontból in-
dítok, amely meghatározója nemcsak 
a saját, hanem a folyamatosan táguló 
közösségünk életének is. Kolozsvártól 
és a Kolozsvári Magyar Napoktól kiin-
dulva próbálom felépíteni Balog Zoltán 
méltatását!

Nekünk – erdélyi és kolozsvári ma-
gyaroknak – szerencsénk van, mert 
még idejében feleszméltünk és belát-
tuk: ha hosszú évtizedekig elzárnak 
minket tereink szabad használatától, 
és ha e méltatlan helyzet ellen nem te-
szünk, közösségünk és kultúránk egé-
sze látja kárát. A Kolozsvári Magyar 
Napok révén, nem kizárólagosan, de 
sikerült újra belaknunk és visszaven-
nünk tereinket. De mit is jelent egy 
nemzeti közösség életében a tér? Mit 
jelent számunkra Kolozsvár Főtere? 
Azt, amit egy család számára a ház. 
A közösségnek a köztér az otthona. Ha 
egy közösséget megfosztanak tereitől – 
akár egy hajlék nélkül maradt család –, 
előbb-utóbb szétesik. Kolozsvár főterét 
sokan a teljes erdélyi magyar közösség 
szimbolikus főterének is tekintik, ezért 
kiemelt jelentőséggel bír.

Egy lépéssel tovább merészkedve, 
egy lokálpatrióta elfogultságával arra 
ragadtatom magam, hogy a kolozsvári 

Mátyás teret – a Kossuth tér és a Hősök 
tere mellett – az összmagyarság főte-
rének lássam és láttassam. S bár nem 
szorul különösebb magyarázatra, hogy 
mindhárom terünk kiemelkedő helyen 
szerepel a nemzet szimbolikus térké-
pén, külön-külön egyik sem képviseli 
a teljes egészet. Mindhárom tér egy-egy 
központi eleme jeleníti meg a hagyo-
mányos főterek egy-egy meghatározó 
attribútumát. A Kossuth teret az Or-
szágház uralja, amely a Szent Korona és 
a magyar törvényhozás otthona. A Hő-
sök terét a millenniumi emlékmű és 
Zala György monumentális szobrai ha-
tározzák meg, melyek a hagyományt, 
az ezeréves magyar államiságot szim-
bolizálják. Kolozsvár Főterének közpon-
ti eleme az Isten háza, a kereszténység 
és a keresztény kultúra évszázadokat 
kiállt bástyája, a Szent Mihály-temp-
lom. A törvény, a hagyomány és a hit 
csodálatos jelképei, épített szimbólu-
mai, a nemzet főterein: bár külön-kü-
lön is meghatározók, monumentálisak, 
de igazi összhangot mégis egy képzelet-
beli egységben alkotnak.

Vallom, hogy az ember – természe-
téből fakadóan – mindig a harmóniára 

törekszik, amelynek megteremtése ké-
nyes egyensúlyérzéket igényel. A há-
rom tér egymást kiegészítő jellege 
vezetett rá arra, hogy megértsem Ba-
log Zoltán személyiségének lényegét. 
Ő azon ritka közéleti személyiségek 
egyike, akiben az említett egységre és 
harmóniára való törekvés pontosan 
érzékelhető. Évtizedek óta hűséges és 
kitartó szolgája közösségének úgy, hogy 
lelkészi hivatásából eredően a pragma-
tikus világi szempontrendszer mellett 
egy magasabb rendű értékrendnek is 
következetesen megfelel. Országház és 
templom: a világi hatalom és a terem-
tő Isten embere egy személyben. Nem 
kis kihívás ennek a két elvárásnak egy-
szerre megfelelni, és ebből fakadóan 
vállalni a kétszeres felelősséget is. Ba-
log Zoltán ezt a kettős szolgálatot példá-
san végezte és végzi.

Személyében válik valósággá a há-
rom érték harmóniája, amelyekről te-
reink esetében szóltam. Ez teszi őt töb-
bé egy hiteles politikusnál, ettől lett ő 
számomra az eszményi közösségi em-
ber példája. Politikai ellenfelei elősze-
retettel becézték emberminiszternek. 
Meglehet, hogy ennél találóbb névvel 
nem is illethették volna! A latin minis-
ter szó ugyanis nem urat, hanem szol-
gát jelent. Balog Zoltán egy személyben 
Isten és világi közösségünk hiteles szol-
gálója.

Számomra Ő az örökös miniszter, 
aki megbízhatóan és alázattal mindig 
ott tevékenykedik a téren, a fórumon, 
az emberek között. Mérlegel és irányt 
mutat. Ahol Balog Zoltán áll, ott a ko-
rábban említett három érték – törvény, 
hagyomány és hit – mindig összeér.

 
Tisztelt Miniszter úr!
A kolozsvári magyar közösség nevé-

ben köszönöm Önnek és mindazoknak, 
akiket Ön képvisel, az odafigyelést és 
gondoskodást, és ami talán még ennél 
is fontosabb: köszönjük a jó példát!

(Elhangzott a Kincses Kolozsvár Egye-
sület évzáró gáláján, Kolozsváron, 2019. 
december 8-án.)

Balog Zoltán. Thaler Tamás felvétele. 
Forrás: Wikipédia

Balog Zoltán méltatásaGergely Balázs

Kincses Kolozsvár Egyesület • Kincses Kolozsvárért-díj
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Balázs-Bécsi attila méltatásaSzéman Péter

Ha csak egy-két szóval kellene 
jellemeznem Balázs-Bécsi At-
tilát, akkor azt mondanám: 
közösségek építője. Miköz-
ben megpróbáltam a mél-

tatásával kapcsolatos gondolataimat 
papírra vetni, az jutott eszembe, hogy 
talán nem is volna szükséges felolvas-
ni a laudációját, elég lenne, ha a Műve-
lődés folyóirat idei áprilisi számát ad-
nánk minden jelenlevő és online néző 
kezébe, mert szebben, átfogóbban, tevé-
kenységének minden részletére kiterje-
dőbben nem is jellemezhetném kitün-
tetettünket, mint ahogyan azt az EMKE 
által megvalósított Hétköznapi Hőseink 
– írjunk történelmet elnevezésű prog-
ram diák tanulmányírói tették.

Nem ez az első díja Attilának: te-
vékenységének legelső elismerését, 
a Könczei Ádám Díjat is az EMKE-től 
kapta 1997-ben, mégpedig a mezőségi 
népi műveltség következetes átörökíté-
se érdekében kifejtett munkásságért és 
a néptáncosok közösségének kialakítá-
sáért.

Ezt az első megbecsülést sorra kö-
vették a többiek, egyre rangosab-
bak, de mindegyik díj odaítélésének 

feltételeként valamilyen közösség 
építése, ennek kapcsán a fiatal nem-
zedékek nevelése, ritkábban használt 
jelzőként a köz művelődése állt, és 
munkáját tekintve áll a mai napon is. 
Eddig elnyert díjaival is mindig a köz 
javát szolgálta, ha ennek kapcsán csak 
az utóbbi évek elismeréseit említjük 

is meg, a 2018-ban elnyert MOL Men-
tor-díjat, vagy a 2019-es Prima Díjat.

Kedves Attila, ez a második EMKE-díj 
is annak a következetes és elkötelezett 
hittel végzett munkádnak szól, amelyet 
immár több mint harminc évvel ezelőtt 
kezdtél el, és te azóta is sorra valósítod 
meg kisebb csodával is felérő módon 
terveidet. Élteted a néptáncmozgalmat, 
bentlakást és iskolát álmodsz a szór-
ványba, majd azt fel is építed, továbbá 
a magyar anyanyelv ismeretét adod át 
azoknak, akik ehhez másképpen nem 
jutnának hozzá. Ha megnézzük a Gr. 
Kun Kocsárd-díj odaítélésének kritériu-
mát, amely kimondja, hogy a díj olyan 
közművelődési tevékenységet végző 
személyiségek munkája elismerése-
ként adható, akik a szórványban, vagy 
a szórványközösségek érdekében fejtik 
ki megtartó erejű, meghatározó mun-
kásságukat, akkor nálad alkalmasabb 
személyt nem találhattunk volna. Szív-
ből gratulálok a díjhoz!

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

EMKE • Gr. Kun Kocsárd Díj

Balázs-Bécsi Attila

Tisztelettel jelentem az ünneplő 
közönségnek, és adom tudtá-
ul mindenkinek, akinek illik, 
hogy egy olyan korszakban 
élünk, amelyben a könyvtáro-

sokon kívül az átlagember is egyre töb-
bet hall és beszél a könyvek halódó sor-
sáról. Egy olyan korszakban vagyunk, 
amikor mindenki temetné a könyvtá-
rakat, sőt megreszkírozom annak ki-
mondását is, hogy ezt ráadásul min  -
denki a könyvtárosokkal szeretné 
elvégeztetni. Nincs pénz, vagy nincs 
elég pénz könyvek vásárlására, könyv-
tárak fenntartására. Iskolai könyvtá-
rakat számolunk fel, iskolai könyvtá-
rosainkat jobb esetben más beosztásba 
kényszerítjük. Papír alapú könyveinket 
digitális álruhába öltöztetjük, és már 

gyakori eljárás, hogy eleve csak digi-
tálisan jelentetünk meg kiadványokat, 
periodikákat, a „nincs elég pénz rá” 
szlogen mögé bújva. Könyvtáraink pe-
dig „a közösségi tér kiterjesztése” cím-
szó alatt, a fennmarad(hat)ás érdeké-
ben már-már mindent is felvállalnak, 
hamarosan átveszik a többi kulturális, 
szociális, lelki segélynyújtási intéz-
mény hatáskörét, miközben az eredeti 
alapfunkciójuk mindinkább háttérbe 
szorul, átadva ezt a szerepkört a vir-
tuális, illetve digitális eszközöknek és 
térnek.

Mindezek dacára azért foggal-kö-
römmel ragaszkodunk a könyvekhez, 
könyveinkhez, könyvtárakhoz, könyv-
tárainkhoz, könyvtárosokhoz, könyv-
tárosainkhoz.

Ha valaki jól ismeri ezt a faramuci 
helyzetet, akkor az maga Bedő Melin-
da. És nemcsak jól ismeri, de élő lelki-
ismeretként tesz is ellene. Bedő Melin-
da azt is tudja, amit önök is sejtenek 
bizonyára, hogy mondottaim erősen 
sarkítottak, és mindannyian tudjuk, 
hogy a világ állandóan változik, és ez-
zel a változással együtt kell tudjunk 
élni, sőt fennmaradásunk érdekében 
ezeket a változásokat oly módon kell 
felnyergelnünk, hogy a régi dolgoknak 
kiegészítő, vagy teljesen új rendeltetést 
nyújtsunk.

Bedő Melinda tovább lát az én orrom-
nál… Ő az a személy, aki az általam 
inkriminált, a könyvtárak közössé-
gi térként való meghirdetésére fektet-
ve a hangsúlyt számos községbe lelket 

Róth András Lajos

EMKE • Monoki istván Díj

BEDő MElinDa méltatása
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lehelt, biztatást sugallt, mozgósított, 
szerény célkitűzéseket elkönyvelhe-
tő megvalósításként érvényesített, be-
vonva, aktivizálva könyvtáros kollégáit 
akár online módon is.

Bedő Melindát, kedves kolléganőmet 
több évtizedre visszamenve ismerem, 
ismerjük. A Kájoni János Hargita Me-
gyei Könyvtár osztályvezető asszonya. 
A Bukaresti Műszaki Egyetem Vegyész-
mérnöki karának végzettje egy bolon-
dos napon, 1993. április 1-én új, friss 
szellemiséget hozott a könyvtárba. Ma 
már úgy áll a helyzet, hogy ha a könyv-
tári törvények felől érdeklődünk, Bedő 
Melindát kérdezzük, ha a közkönyv-
tárak mindennapi tevékenységének 
jelentős részét kitevő állomány nyil-
vántartási egyszeregyére vagyunk kí-
váncsiak, Bedő Melindához fordulunk.

Ő az a könyvtáros, aki meggyőző-
désesen vallja, hogy a hozzáállás lehet 
a legfőbb mozgatórúgója az egész gépe-
zet működésének. Bedő Melindát úgy 
kell elképzelnünk, mint az ipari forra-
dalom munkását, aki olajozó kannájá-
val a gépelemek súrlódásmentességét 
biztosítja. Csakhogy Melinda egy más 
dimenziójú forradalmat éltet. Melindát 
a lipcsei Caspar Fritsch 1731-es nyom-
dászjelvénye Hermészeként kell elkép-
zelnünk, aki a vállán hordott bőség-
szaruból csak úgy ontja a jobbnál jobb, 
mozgósító, csapatmunkára serkentő öt-
leteket. Neki köszönhető, hogy Hargita 
megye könyvtárai 2009 és 2014 között 
bekapcsolódtak a Biblionet országos 

könyvtárfejlesztő programba, amely-
nek eredményeképp rendszerszinten 
jutott pénz a felszereltség javítására, 
képzéseken való részvételre, a közössé-
gi tevékenységek megvalósítására, de 
annak a gondolatnak a megizmosodá-
sa is neki köszönhető, miszerint nem 
a pénz az elsődleges, hanem a hozzáál-
lás és a tudásfelhalmozás.

Bedő Melinda látja és láttatja az ösz-
szefüggéseket a fenntartói akarat, 
a könyvtárosi kezdeményezés, a lakos-
sági igények, a teljesítménymutatók, 
a szabályos nyitvatartás, az állomány-
frissítés, a megfelelő közönségszol-
gálat, a rendezvények gyakorisága, 
a könyvtári foglalkozások időszerűsége 
és a könyvtárközi kapcsolatok életben 
tartása között.

Összesen negyven könyvtárat sike-
rült a következő információs techno-
lógiai eszközökkel felszerelni: számí-
tógép, nyomtató, másoló, digitalizáló, 
vetítő, valamint jogtiszta, irodai és gye-
rekeknek való oktatási programcsoma-
gok. Ugyanakkor a program keretében 
– irányítása alatt – jól felkészült embe-
rekkel rendelkező felnőttképző központ 
alakult a megyei könyvtárban. Új, pá-
lyázatilag támogatott megyei képzések 
indulhattak a kollégák részvételével.

A Nevelés a Nyílt Társadalomért (Edu-
cation for Open Society) nevű program 
keretében – a 2008-as bukaresti pro-
jektmenedzseri és a 2009-ben, Temes-
váron elnyert felnőttképzéssel a háta 
mögött – Melinda könnyűszerrel vágott 
neki tréneri tevékenységének, amely-
ben a könyvtártan alapjairól, korszerű 
könyvtári szolgáltatások bevezetéséről 
és működtetéséről, könyvtári statisz-
tikáról, illetve a társadalmi és állam-
polgári készségek fejlesztéséről tartott 
felkészítőket, a gyakorlatban alkal-
mazható ismeretekre és a résztvevők 
saját képességeikben megerősödött bi-
zalomra, a könyvtáros szakmai érdek-
képviselet erősítésére fektetve a hang-
súlyt.

Felszólalásom elején említetteket 
megcáfolandó, konkrét és átvitt érte-
lemben is valóságos „könyvcsatákat” 
vívott 2015 és 2018 között, amelynek kö-
vetkeztében közel félezer Hargita me-
gyei gyermeket és fi atalt „csatolt be” 
a román nyelvű, Bătălia cărților (Köny-
vek csatája – szerk. megj.) elnevezésű 
országos olvasóversenybe. Különösen 
fontosnak tartja alulírott is ezt, hiszen 
a négyévnyi megmérettetés folyamán 
tizenkét megye részvétele mellett 
a 100 végzős tanuló között úgy 70 ma-
gyar nemzetiségű, magyar tagozaton 
tanuló gyermek a kortárs ifjúsági iro-
dalmi művek ismertetése, elolvasása 

és közönség előtti nyilvános megvita-
tása során erősíthette román nyelvi 
tudását. Az Învățătură la tot pasul (Ta
nulás lépten-nyomon) elnevezésű prog-
ram keretén belül a helyis meret iránti 
érdeklődést keltette fel egy jól kidol-
gozott saját módszer alkalmazásával. 
Egy olyan módszer, amelyet bárki sa-
játos tartalommal tölthet fel.

A Bedő Melinda által kezdeménye-
zett vagy futtatott települési könyvtár-
fejlesztő programok révén közvetve is 
segítette a könyvtárakat, hogy színvo-
nalas könyvtári szolgáltatásokat tud-
janak nyújtani. Kezdetben a könyvel-
látást pótolták, így pedig létrehoztak 
egy új és változatos tartalmú, folyama-
tosan bővülő letéti állományt, amelyet 
a vidéki könyvtárak hosszabb időre köl-
csönkaphattak a helyi lakosság nagy-
nagy örömére. Az újabb terveknek se 
szeri, se száma. S ezekbe a könyvtára-
kon kívül a helyi önkormányzatokat is 
igyekezett bevonni. Népegészségügyi, 
helytörténeti képzései, virtuális sétái 
Hargita megye harminchárom telepü-
lésén több mint 7500 résztvevőt regiszt-
rált. De tevékenysége kiterjedt arra is, 
hogy tartsa és építse a kapcsolatokat 
más könyvtárakkal – például közös 
rendezvények révén.

A Romániai Közkönyvtárak és 
Könyvtárosok Nemzeti Egyesüle-
te Hargita megyei fi ókjának 2009 óta 
igen aktív, szervezőkészségéről híres-
sé vált elnöke. Műhelynapok, szakmai 
műhelymunkák, szakmai kávéházak, 
konferenciák szervezésével szakembe-
rek széles rétegeit mozgatta meg (Cod 
Kids, Eusphere), és aktuális témáival 
– mint a könyvtárak fi nanszírozása 
és költségvetése, innovatív könyvtá-
ri szolgáltatások – megerősítette azt 
a hitet, hogy a könyvtárakra, könyv-
tárosokra úgy tekinthetnek, mint az 
életen át tartó tanulást támogató erő-
források összehangolóira, a digitális 
felzárkózás elősegítőire. Ennek tud-
ható be, hogy 2019 októberében az or-
szágos könyvtáros egyesületi konfe-
rencia társszervezője lehetett a Kájoni 
János Hargita Megyei Könyvtár, és e 
révén erősödhettek az országos szak-
mai kapcsolatok, ismertebbé válhatott 
a Megyei Könyvtár, és az intézmény 
szponzorokat vonzott be.

1998 óta foglalkozik valamilyen szin-
ten a módszertani munkával, 2011 óta 
pedig főállású módszertanos. Dicsé-
retére legyen mondva, a megörökölt 
szakmai közösségépítő előzményeket 
mind beépítette, továbbfejlesztve azo-
kat vállalt munkájába. Bedő Melinda át-
vitt értelemben nem halat oszt, hanem 
hálót nyújt – azaz a Megyei Könyvtár 

Bedő Melinda
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támogatását, és saját módszertanos ta-
pasztalatát – azoknak a vidéki kollegák-
nak, akik a tétlenség helyet a munkát 
vállalják.

Tagja volt 2012-ig az országos könyv-
beszerző bizottságnak, amelyen a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egye-
sületét (RMKE) képviselte, valamint 

a romániai magyar könyvkiadók aján-
latainak válogatását végezte.

Mindezeket összegezve még azt kell 
elmondanom, hogy amikor felmerült 
tagjaink valamelyikének kitüntetése, 
akkor a beérkezett javaslatok között 
elegáns többséggel jelentkezett Bedő 
Melinda neve. Így tehát közösségünk 

nevében, ünnepeltünk ismeretében 
bátran és örömmel javaslom kedves 
kolléganőmet az EMKE-díj elnyerésére.

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

A díjazottak méltatásakor 
már-már közhelyszerű ki-
jelenteni, hogy jól döntött 
a bírálótestület és a kisze-
melt alkotó, kultúrszervező 

vagy a művész már nagyon régen meg-
érett a rangos elismerést jelképező ki-
tüntetésre. Természetesen ez Bodolai 
Gyöngyi esetében is elmondható, hisz 
a több mint három évtizednyi közszol-
gálati tevékenységét számos alkalom-
mal jutalmazták szakmai vagy állami 
grémiumok.

Egészségügyi szakújságíróként nem-
csak a közéleti napilap megkövetel-
te penzumra futotta erejéből, hanem 
a marosvásárhelyi magyar orvoskép-
zés fénykorának még élő tanárait fag-
gatva kötetbe rendezett mementót is 
állított interjúfolyamával.

A kolozsvári bölcsészkaron belé ne-
velt konoksággal kereste, keresi jól cél-
zott kérdéseire a válaszokat az anya-
nyelvi közoktatás visszásságait feltáró, 
vagy a szórványlét szorításában élők 
heroikus hétköznapjaiban búvárkodó 
írásaiban. Elsőként foglalkozott – már 
a kilencvenes évek elején – a marosvá-
sárhelyi katolikus iskola újralétesítésé-
nek gondolatával, azok után, hogy hoz-
zá forduló, vissza-visszatérő öregdiákok 

rajta keresztül kaptak fórumot nem-
csak emlékezéseikre, hanem iskola-
feltámasztó erőfeszítéseikhez is. Köz-
ben vasárnaponként a Maros-Mezőség 
romosodó templomaihoz, az egy-két 
lélekre zsugorodott protestáns gyü-
lekezetébe vitte el saját gépkocsijával 
az apostoli küldetést vállaló presbi-
tert, faggatta a sorvadó közösségi lét-
tel küszködő, anyanyelvébe kapaszko-
dó nemzettársainkat. De még ennél is 
többet tett. Látva a szomjat és a szüksé-
get, adományokat vitt. Hol könyvtárnyi 
gyerekirodalmat az egyik faluba, hol 
a kisejtezett, de még használható szá-
mítógépet a községközpont iskolájának.

Soha nem tudott megmaradni a hír-
lapíró ketrecében. Mindegyre kilép-
ve szerepéből nemcsak megfi gyelője, 
hanem cselekvő részesévé is vált kö-
zössége életének. Igazi transzszilván 
újságírói attitűd. Mert nem elég a kiál-
tó szó, ha elmarad a cselekedet. Az ér-
tékmegőrzés és a közösségépítés. Így 
gondolta, így cselekedett a Spectator 
Díj létrehozását szorgalmazó néhai te-
levíziós újságíró, a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesületének egykori elnö-
ke, Csép Sándor is. Ezért is úgy vélem, 
méltó társaságba kerül Bodolai Gyön-
gyi. Ez fordítva is igaz: büszke lehet 

az a társaság, amelynek tagja Bodolai 
Gyöngyi, mert a díj odaítélése nem-
csak a kitüntetettet minősíti, hanem 
az adományozót is.

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

Karácsonyi Zsigmond

EMKE • spectator Díj

BoDolai GyönGyi méltatása

Bodolai Gyöngyi
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Czvikker Katalin

Muzsnay Árpád

EMKE • Gr. Bánffy Miklós Díj

EMKE • Kallós zoltán Díj

DiMény lEvEntE méltatása

FaZakas János méltatása

Dimény Levente 1975-ben szü-
letett Székelyudvarhelyen. 
Középiskolai tanulmánya-
it követően a kolozsvári Ba-
beș–Bolyai Tudományegye-

temen színészmesterséget tanult olyan 
kiváló mentoroktól, mint Boér Fe-
renc, Spolarics Andrea és Bíró József. 
1999-től a Nagyváradi Állami Színház 
Szigligeti Társulatának színművésze 
lett. Shakespeare, Molière, Bulgakov, 
Brecht, Gombrowitz, Mrozek, Csehov, 
Madách, Móricz darabjainak főszere-
peiben nyújtott kiváló alakításokat. 
Kétszer kapta meg a Földes Kati-díjat, 
s kiemelkedő alakításait tíz alkalom-
mal díjazták fesztiválok nívódíjaival. 
2010-ben megkapta a Román Kultu-
rális Minisztérium Kiválósági Díját, 
majd 2018-ban Magyar Ezüst Érdem-
kereszttel tüntették ki. 2009 és 2011 
között a Nagyváradi Állami Színház 
Szigligeti Társulatának művészeti 
igazgatójaként haladó szemléletű mű-
sorpolitikájával meghatározta a tár-
sulat fejlődésének új irányát, felkeltve 
újra a szakma érdeklődését. A nagyvá-
radi magyar előadóművészeti intézmé-
nyek átszervezése nyomán önállósult 
Szigligeti Színház (újra)létrehozásának 
egyik indítványozója és aktív résztve-
vője, majd 2012 és 2018 között hat éven 
keresztül a Nagyvárad Táncegyüttes 
művészeti igazgatója volt. Emellett 
fáradhatatlanul játszik, sok klasszi-
kus és kortárs darabban, lenyűgözve 
a szakmát és a közönséget. 1998-tól kö-
zel harminc színházi és táncszínházi 
előadásban vett részt rendezőként vagy 

koreográfusként. Vezetésével a Nagy-
várad Táncegyüttes kiemelkedett a vi-
déki formációk közül, és bekerült azon 
professzionális együttesek közé, ame-
lyeket számon kell tartani Erdély-szer-
te, a fesztiválokon és Magyarországon 
is. Dimény Levente elszántan, kono-
kul, elhivatottan szeret igényes mű-
vészi munkával arculatot teremteni, 
hatással lenni a szűkebb közösségre 
és közönségre. Merész, kockázatvál-
laló, kíváncsi, nyitott, és hisz abban, 
hogy a tapasztalatlanabb közönséget is 
meg lehet nyerni a színházi szemléle-
tű táncművészetnek. Hisz abban, hogy 
a különböző táncstílusokat ötvözni 
képes műfaj új közönséget teremthet. 
Célja egy olyan komplex táncszínházi 
formanyelv elsajátítása volt, ami ké-
pessé tette az együttest, hogy nyitott-
nak maradva, de a magyar folklór ha-
gyományait megőrizve megteremtse 
saját alkotóműhelyét, megtalálja azt 
a hangot, ami összetéveszthetetlenné 
teszi. Rendíthetetlen abban a hitben, 
hogy a nagyváradi közönségnek is joga 
van találkozni mindenféle táncműfa-
jokkal, így 2015-ben javaslatára a Szig-
ligeti Színház elindította az Infinite 
Dance tánc- és összművészeti fesztivált 
– amelynek máig művészeti igazgató-
ja, s amely idén, immár negyedszer ho-
zott el Nagyváradra sikeres táncelőa-
dásokat mindenféle műfajból.

Az Erdélyi Magyar Közművelődé-
si Egyesület Dimény Levente színmű-
vésznek, rendező-koreográfusnak, 
a Szigligeti társulat és a Nagyvá-
rad Táncegyüttes egykori művészeti 

igazgatójának, az Infinite Dance Festi-
val művészeti igazgatójának érzékeny 
és kiemelkedő színészi szerepformálá-
saiért, társulatvezetői munkásságáért, 
valamint a Nagyvárad Táncegyüttes új 
művészi arculatának kialakításáért, 
a modern-kortárs táncművészet par-
tiumi megteremtéséért és népszerű-
sítéséért Gr. Bánffy Miklós Díjat ado-
mányoz.

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

Fazakas János – a továbbiakban 
Fazi bácsi – 1960-ban született. 
Szentháromságon nőtt fel, be-
lülről megismerve és megta-
pasztalva a paraszti kultúrát és 

táncéletet. Az akkor még életteli nyá-
rádmenti bálokban a nyárádgálfalvi 
prímás, Simi Gyula kérésére a zenekar 
előtt kellett táncolnia. Régen így kezdő-
dött és így is végződött egy táncospálya. 

Iskolája néptánccsoportjából a maros-
vásárhelyi népművészeti iskola nép-
táncosztályába, majd 1980-tól a sepsi-
szentgyörgyi Vadrózsákhoz került.

A kilencvenes évektől kezdődően 
a Maros Művészegyüttes is a folklór 
eredeti formája felé fordult. Az addig 
érvényes színpadi nyelvet, a Mojsze-
jev által fémjelzett, néptáncelemekre 
épülő balettet a lehető legarchaikusabb 

tánc anyag váltotta fel. Ezen merész 
irányváltás megvalósítására, az ak-
kor nyugdíjba vonuló tánckar pótlá-
sára keresett embereket Lőrincz Lajos, 
az együttes akkori vezetője. Hívásá-
ra, 1990-ben csatlakozott Fazi bácsi, 
aki 2011-es nyugdíjazásáig maradt az 
együttes kötelékében.

Hivatásossá válása előtt profi előadó-
ként és aktív nyugdíjasként is oktatott 

Dimény Levente
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iskolai keretek között, csoportoknak, 
baráti társaságoknak, felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt, Marosvásárhely 
mellett Mezőmadarason, Nyárádszent-
benedeken, Erdőcsinádon, Mezőbo-
donban, Székelykálban, a Jobbágytelki 
tánctáborban és szerte a nagyvilágban.

Mivel 1992-ben egy japán turnén 
az ottani szervezők felfigyeltek angol 
nyelvtudására és pedagógiai készségei-
re, meghívást kapott, hogy visszatérjen 
oktatni. Azóta évente járt Japánban, de 
meghívást kapott Tajvanba és Hong-
kongba is.

És akkor az imént felsorolt adatok 
súlya alatt hagyjunk magunknak egy 
szusszanásnyi időt, hogy elképzeljük 
a következőt: a kilencvenes évek elején, 
a vásárhelyi Maros-parton, a nyírfák 
őszi lombhullatása közben egy retro-
bajszú fiatalember babakocsit tologat, 
miközben japán nyelvleckéket hallgat 
kazettán, hogy saját nyelvükön tanít-
hassa a japánoknak a Kárpát-medence 
táncait. A babakocsi-tologatás jól sike-
rült, Fazi bácsi megtanulta a nyelvet. 
De a japán nyelvtanulással egybekö-
tött, babakocsitolásnak való nekigyür-
kőzés más formában is felbukkant Fazi 
bácsi életében. Mesélte egyszer, hogy 
nyugdíjba vonulása után elgondolko-
zott, hogy programozónak álljon, mivel 
ő készíti saját weboldalát is. Először azt 
hittem, viccel. Egy nyugdíjba vonuló 

táncosnak magas szinten programozni 
hatalmas feladat. Jobban átgondolva, 
„Fazi-mértékkel” mérve akár lehetsé-
ges is. Még egy példa: Fazi bácsi szere-
ti a kertjét, gondozza, gyomlálja, inté-
zi, de nem olyan tessék-lássék módon. 
Ha nem láttam volna, nem is hinném, 
hogy nála idén, nyárutón a hagymák 
szárai szépen egy irányba voltak dönt-
ve az ágyásban. Tekintsük ezt a hozzá-
állást Fazi bácsi egyes számú szupere-
rejének.

A kettes számú képességét nevezzük 
karinthységnek. Karinthy Láncszemek 
című novellájában ír a hat lépés távol-
ságról, azaz arról, hogy a Földön bárki 
kapcsolatba hozható bárkivel egy leg-
feljebb hat elemből álló ismertségi lánc 
révén. A világon mindenkit ismerünk 
maximum öt másik emberen keresztül. 
Közel került hozzánk a világ ismeret-
len része is. De mit használna nekünk 
a közel lévő világ, ha nem lennénk mi is 
valahogyan érezhetően közel hozzá, ha 
nem lenne egy csupamosoly barátunk, 
akit ismerünk, aki közülünk való, aki 
hatvanévesen beszél angolul és japá-
nul, aki Sinkanszen vonatos képeket 
tesz fel Facebookra, aki tánctanár létére 
weboldalt programoz, miközben kertet 
gondoz, farag és mindeközben emberi, 
közülünk való, hozzánk közel álló. Raj-
ta keresztül nézve a világ megérthető, 
felfogható, tehát szerethető. Fazi bácsi 

barátsága nem csak néhány személy ki-
váltsága, általa ismerik a világot a me-
zőbodoni, mezőmadarasi és erdőcsinádi 
gyermekek is. Fazi bácsi életéből szá-
momra ez a legfontosabb.

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

Fazakas János. Forrás: Wikipédia

Temesváron, ezelőtt 23 évvel 
nyitottam be a próbaterem 
ajtaján harmadéves drama-
turgként, amolyan vegyes 
érzelmekkel tele, ahogy te-

heti az ember lánya, aki élete első 
kőszínházi próbafolyamatára nyitja 
rá az ajtót. Ahogy beléptem a terem-
be, egy minden kétséget, szorongást 
felülíró, bátorító, melegséget sugalló 
mosoly és ölelés fogadott, a Fincziski 
Andreáé. Bátorítás és bátorság talán 
ez a két fogalom, ami eszembe ötlik, 
ha rá gondolok. A jót, az értéket élet-
re hívó, azt támogató ereje, amely tár-
sulat-összekovácsoló színészi lényén 
túlmutatóan közösségi, a közösségért 
cselekvő emberré formálta. Gazdagabb 
lett minden város szellemi tere, ahol 
élt és él: Nagyvárad, ahol nevelkedett, 

Marosvásárhely, amelyhez főiskolai 
évei kötötték, Temesvár, ahol művészi 
pályáját kezdte, és Székelyudvarhely, 
ahol színészi énje kiteljesedett.

Bátorságának legnagyobb fokmérő-
je, hogy igent mondott Merő Béla ren-
dező hívására, és egy frissen alapított 
színházhoz szerződött. Minden alaku-
ló intézmény életében ott vannak a bi-
zonytalansággal, megpróbáltatások-
kal, nehézségekkel tarkított napok, de 
ő ezek dacára is hű maradt a Tomcsa 
Sándor Színházhoz. Abban, ahogy ezt 
ő szavakba öntötte, minden benne van: 
„fontos: hiszen az otthonom!”.

Amikor a színpadon játszik, játéklé-
nye, érzékenysége, szakma iránti oda-
adása, alázata – mindaz, ami egy jó 
színész sajátja – különleges élménnyé 
tud varázsolni egy-egy előadást. Ő az, 

FinczisKi anDrEa méltatása

EMKE • Poór lili Díj

Dunkler Réka

Dunkler Réka és Fincziski Andrea (jobboldalt)
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Ha magunkban ülnénk, és egy 
baráti beszélgetés nyitógon-
dolatát fogalmaznám meg, 
talán egyszerűbb lenne el-
mondani, hogy miért tar-

talak méltónak erre a díjra. Tudnám, 
hogy egy vagyok azon emberek közül, 
akik elismeréssel viszonyulnak ahhoz, 
amit te alkotó emberként képviselsz. 
Nem lenne szükség indokra, mert az él-
mények energiája lenne az egyértelmű-
vé válás záloga.

Sosem gondoltam úgy, hogy ne lenne 
szükség az elismerésre, viszont a ma-
gasztaló szavak gyakran odalesznek 
a pillanat sűrűjében. A legmélyebbről 
jövő főhajtás láthatatlan, de jelen van 
egy gesztusban, az arc játékában, a te-
kintet rezzenésében.

Ennek ellenére az ünnepélyes keret 
megkívánja, hogy néhány ecsetvonás-
sal megrajzoljalak azok számára, akik 
nem ismernek téged.

Lőfi Gellért Attila zeneművészeti pá-
lyája a gyermekkorban nyert táptalajt. 
Zeneóvodai és kórusközeli tapasztala-
tai, majd a zeneiskola légköre egymásra 
épülve ébresztették fel azt a folyamatot 
és életérzést, amely ma meghatározza 
személyiségét. Ahogyan a szülő örökí-
ti át gyermekére genetikáját és a min-
ták árnyalatait, úgy szívta magába 
a szellemi táplálékot és vette magára 
az érett lélek köpenyét célkitűzéseinek 
határozott fényében. A hála és alázat 
jegyében sok nevet említhetnék, akik 
elindították útján, és vigyázták lépé-
seit ebben az utazásban. Olyan nevek, 
amelyek a legfinomabb selyempapírt 
érdemelnék, aranybetűk legmeghittebb 

hímzésével. Tanítók és mesterek a ma-
guk sajátos szellemiségükkel, akik 
hatással voltak megannyi nemzedék 
önérzetére és önmegvalósítására. A kö-
szönet ott van a kézfogásban, az emlék 
nosztalgiájában.

A kitartás és a fejlődés igénye a hit 
oxigénjével járja át Gellért tevékenysé-
gét, amelynek során szoros összefüg-
gésben alkot egységet a munka és a 
belső én. Karnagyi és pedagógiai mun-
káját gyermek- és felnőttkórusok, zene-
karok irányítása határozza meg: jelen 
pillanatban a sepsiszentgyörgyi Plugor 
Sándor Művészeti Líceum Campanella 
gyermekkórusának karnagya, az 5–8. 
osztályos Reménység és a 9–12. osztá-
lyos Szerenád kamarazenekarok irányí-
tója, a Krisztus Király Római Katolikus 
Templom Laudate kamarakórusának 
karmestere, ugyanakkor a Kis Apostolok 
gyermekkórus zenei vezetője is. A pró-
bákat rendszerint hatványaira emeli 
a pezsgés, a lendület, a mozdulatokban 
jelen van a művészet szépsége és egye-
disége. A zenei koncepció érzékelésében 
és megszólaltatásában rendkívül kifino-
mult, módszereiben hatékony, egyszerre 
hagyományőrző és újító. Az együtt ének-
lések és együtt muzsikálások alapja a jó 
hangulat, az egymásra irányított figye-
lem és kölcsönös tisztelet. Ez a jól mű-
ködő hármasság talán a legfontosabb 
pilléreit képezi annak az erőnek, amely 
összetartja ezeket a közösségeket bár-
milyen körülmények között.

Szakmai hozzáértésében és embe-
ri mivoltában megkérdőjelezhetetlen a 
diákok szemében, látják benne a példa-
képet, jelenlétével motivál és közösséget 

formál. Rugalmassággal, megértéssel és 
nyitottan viszonyul mind a gyermek-
kórus kicsinyeihez, mind a vegyeskar 
kiforrott dalnokaihoz is. Az őt körülve-
vő társadalom olyan színfoltként tekint 
rá, aki a tenni akarás vágyával, a mara-
dandó megálmodásával és a hagyomá-
nyok átörökítésével a legbiztosabb alap-
kultúránk ápolásában és megőrzésében.

Lőfi Gellért Attila 1984-ben született 
Sepsiszentgyörgyön.

tanulmányai:

2003-ban érettségizett szülővárosában, 
a Plugor Sándor Művészeti Líceum-
ban, 2007-ben a Brassói Transilvania 

Lőfi Gellért Attila

lőFi GEllért attila méltatása

EMKE • nagy istván Díj

Karácsony Gabriella

aki merész, egész várost megmozgató 
álmokat tud szőni, és van ereje meg-
valósítani, így jött létre a Forradalom.
ma nevű, március 15-i rendhagyó ün-
nepségsorozat. Színházi nevelési prog-
ramot élesztett, gondolt újra, diákszín-
játszó csoportot hozott létre.

Finczit, ahogy mindenki szólítja, 
örök énkeresése, világra való nyitott-
sága, folyamatos útkeresése teszi iga-
zán különleges jelenséggé. Volt időszak, 
amikor színházi munkája mellett a ta-
nítás, a drámapedagógia kapott fontos 
szerepet az életében, máskor a tanulás, 

hiszen három éve szerezte meg mes-
teri diplomáját a Budapesti Corvinus 
Egyetem Szociológia szakán. Volt tett-
ereje egyesületet létrehozni, különbö-
ző kulturális programokat szervezni, 
női önismereti csoportot megálmodni, 
színházi események, fesztiválok le-
bonyolításában segítő kezet nyújtani. 
Az írás, mint minden kreatív lelket, 
őt is végigkíséri kamaszkora óta, az 
utóbbi években a Játéktérben, a Női-
legben olvashattuk írásait. Mindig el 
tudta engedni a régi életéből a rosz-
szat, és képes arra, hogy megtalálja az 

újat. Ez a megtalálás értékteremtő erő, 
nemcsak önmaga, hanem a közösség, 
a színház számára is.

Drága Finczi! Megérdemelt díjadhoz 
szívből gratulálok, mindannyiunk ne-
vében köszönöm szerteágazó munká-
dat! Azt kívánom neked, hogy maradj 
mindig lélekkel, hihetetlen hittel és 
erővel teli, mindannyiunk örömére!

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)
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Egyetem Zenepedagógia szakán, majd 
ugyanott a Karvezetési Stilisztika Mes-
teri tagozaton diplomázott. 2004-ben 
kántori oklevelet szerzett a Gyulafehér-
vári Római Katolikus Érsekségen.

szakmai tevékenységei 

2003 és 2008 között a Pro Musica kama-
rakórusban énekelt, számos külföldi 
körúton, nemzetközi kórusversenyen, 
hazai és külföldi kórusfesztiválon és 
önálló koncerten szerepelt velük.

2003 és 2010 között tagja volt a Snaps 
Vocal Band énekegyüttesnek, amellyel 
közösen több hazai és nemzetközi, egy-
házi, világi és gospel zenei fesztiválon 
vettek részt.

2004 óta a brassói Fekete templom 
Jugendbach kórusában énekel.

2007 óta a Laudate  kamarakórus kar-
nagya. Az egyházi vegyeskar élén lehető-
séget kapott karvezetői ta nulmányainak 

kibontakozására. Szá mos sikert értek el 
közösen, melyek meg alapozták és meg-
változtatták karve zetői szemléletét.

2007 őszétől a Plugor Sándor Művé-
szeti Líceum címzetes tanára: hegedűt, 
zongorát, orgonát, kamarazenét tanít, 
valamint vezeti az iskola kamarazene-
karait és gyermekkarát.

2008 őszétől orgonista-karnagyi te-
endőket lát el a Krisztus Király-temp-
lomban, teljes zenei évadot szervez 
a Vox Caelestis Orgona Egyesület elnö-
keként.

Nemzetközi karnagyi szemináriu-
mok, amelyeken részt vett:

Kardos Pál Nemzetközi Egyházzenei 
Karnagyi Szeminárium, Szeged.

Europa Cantat Nemzetközi Karveze-
tői Szeminárium, Budapest.

Lantos Rezső karnagyi Szeminári-
um, Budapest.

Cantemus Nemzetközi Kórusvezetői 
Szeminárium, Nyíregyháza.

Több alkalommal dolgozott a szege-
di Bartók Béla Nőikarral, a nyíregyhá-
zi Pro Musica Leánykarral, a budapesti 
Angelica Leánykarral, a Komlói Peda-
gógus Kamarakórussal, a nyíregyhá-
zi Cantemus Gyermekkarral, a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia Vegyeskarával, 
a budapesti Mátyás-templom kóru-
sával, a Madrigál Román Nemzeti Kó-
russal. Munkássága során olyan neves 
karnagyokkal dolgozott együtt, mint: 
Ion Marin, Anna Ungureanu, Szabó 
Dénes, Kollár Éva, Ordasi Péter, illetve 
Rozgonyi Éva. Ezen együttműködések 
által megismerhette a kodályi elvet, 
a kardosi hangzáskép örökségét vagy 
a gyermekkari és vegyeskari hangzás-
világ csodáit.

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

EMKE • Janovics Jenő Díj

Nagy Miklós Kund A MarosvásárhElyi ráDió méltatása

Rádió nyüzsög. Szárnyak / 
dongnak az üvegen, / s a szel-
lők táncot járnak / a puha 
füveken.” Közel fél évszázad-
dal ezelőtt József Attila Nyári 

délután című versének ezt a négy so-
rát írtam mottóként annak az állam-
vizsga-dolgozatnak az élére, amelyben 
a Marosvásárhelyi Rádió első tizenöt 
évének irodalmi anyagát próbáltam 
felmérni. A mindennapi otthonos-
ság barátságos, békés kellékeként il-
lesztette versébe a költő a médiumot, 
amelynek akkor, a múlt század har-
mincas esztendeiben a tévével és más 
audiovizuális eszközökkel, egyéb tar-
talomhordozókkal még nem kellett 
versenyeznie. A rádió több lírikusunk 
szívébe befészkelte magát a későbbi-
ekben is. Szabó Lőrinc „álomhozó jó 
vigasznak” nevezte, Reményik Sán-
dor azt hangoztatta 1931-ben, hogy „a 
mikrofonnak mély varázsa van”. És ha 
még tovább megyünk Székely Jánosig, 
a Rádió című költeményének köszönhe-
tően az is érzékelhetővé válik, milyen 
összetett benyomást kelthet az embe-
rekben a rádiózás. „Először hallottam 
a hangom, / a mélyen ismerős zenét, / 
úgy, ahogyan azt mások hallják, / úgy, 

ahogy én a másokét (…) Egy halk, de 
mégis átható / Hangot recsegtetett fe-
lém / Ma délután a rádió: / Egy különös 
és ismeretlen, / Egy tűrhetetlen és ke-
mény / Hangot, mely versemet szavalta 
/ S amelyről tudtam, hogy – enyém. / 
Tudtam, hisz ráismertetek, / Sőt a be-
mondó is bemondta. / Tudtam, hisz én 

motyogtam azt / Előző nap a mikro-
fonba.” Valószínűleg éppen a Marosvá-
sárhelyi Rádióban, amely akkor már 
hároméves volt, és igyekezett sok más 
kiváló társával együtt, a szép emlékű 
költő, esszé- és drámaírót minél gyak-
rabban megszólítani. Ő eléggé nehezen 
állt kötélnek, de a rádió napjainkban is 

„

A Marosvásárhelyi Rádió csapata a 60. születésnapi ünnepségen, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.  
Bereczky Sándor felvétele.
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gyakran megidézett, értékes Aranysza-
lagtára Székely Jánossal készült inter-
júkat, hangfelvételeket is őriz.

A Marosvásárhelyi Rádió magyar 
adása egyébként a kezdetekkor napi 
fél órás műsort sugárzott, ma 62 évesen, 
a nap minden órája az övé. Ez az intéz-
mény egyik legnagyobb fegyverténye. 
Nem vezetett sima út idáig, idillinek 
egyáltalán nem tekinthető, ahogy azt 
talán az előbbiekben elhangzottak su-
gallhatnák. A munkatársaknak sok ne-
hézséggel kellett megküzdeniük, a sors, 
a természet, a társadalom, a diktatúra 
komoly erőpróbák elé állította a szer-
kesztőséget, az indulástól egészen a ha-
talmi telefonutasítással bekövetkezett 
1985-ös megszüntetésig. 1989 végén 
sokan vállalták a főnixsors kockáza-
tát, újraindították a Marosvásárhelyi 
Rádiót, majd sorra érkeztek a fi atalok 
is, nélkülük sokkal problematikusabb 
lett volna a megújulás. De lényegében 
sosem volt könnyű a médiában, és ta-
gadhatatlanul ez tapasztalható ma is. 
Annál nagyobb a siker öröme, a ked-
vező visszhang elégtétele. Ezen a pá-
lyán is kell egy csapat, amely hallgat 
a jó vezetőre, és viszont, kellőképpen 
ösztönzi is azt. A rendszerváltással új-
jászületett és folyamatosan bővülő Ma-
rosvásárhelyi Rádióban így alakultak 
a dolgok Gáspár Sándor, Jászberényi 
Emese, Borbély Melinda, majd 2012-től 
Szász Attila irányításával. Az eltelt há-
rom évtizedben fontos megvalósítások 
születtek a Marosvásárhelyi Rádió éle-
tében. 2013-tól egész napos műsorral, 
majd 2018-tól napi 24 órán át magyarul 
sugárzó rádióként még tovább gazda-
gíthatták a műsorrácsot, erősíthették 
a közszolgálatiságot, gyarapíthatták 
a rétegműsorokat. Az éjszakai mű-
sorsáv vonzerejét is növelhették. Ez is 
magyarázza, miért a marosvásárhelyi 
a leghallgatottabb honi magyar nyel-
vű rádió. A felmérések szerint mintegy 
kétszázezren hallgatják naponta. El-
sősorban Maros, Hargita, Kovászna és 
Brassó megyében, de másutt is, hiszen 
átsugároznak Szeben, Fehér, Kolozs és 

Beszterce-Naszód megyék bizonyos te-
rületeire is. És minden társadalmi réte-
get és korosztályt, falusit, városit, időst, 
fi atalt, gyerekeket próbálnak megszólí-
tani. Nem csak romániaiakat.

Személyes vonatkozásnak tűnhet, 
de sokatmondó tény, hogy a laudáci-
ót még március első felében kezdtem 
írni Dániában. Úgy terveztük, hogy az 
EMKE-díjak április elejére beütemezett 
átadó ünnepsége előtt érkezünk haza, 
akkorra a méltatásnak kész kellett len-
nie. De hirtelen berobbant a koronaví-
rus-járvány, és még épp a nemzetkö-
zi utazások karantén miatti leállítása 
előtt haza tudtunk utazni. De közben 
a skandináv országban is sok itthoni 
problémáról értesülhettünk a Maros-
vásárhelyi Rádió online stream elér-
hetősége révén. Számos ilyen hallga-
tója van a rádiónak szerte a világon. 
Az innen elszármazottak a rádiónak 
köszönhetően folyamatosan értesül-
hetnek arról, hogyan alakul életünk 
a szülőföldön. Kedvező visszajelzések 
sora bizonyítja ezt. Egyben azt is, hogy 
a rádió nagy súlyt fektet az interaktivi-
tásra. Sok a kimondottan ilyen jellegű 
műsoruk. A legnépszerűbb, legkedvel-
tebb talán a reggeli élő adás. Informá-
cióban gazdag, derűs, közvetlen, hall-
gatóbarát. Mindenre fi gyel, gyorsan 
reagál, jó a zenéje, és még verseket is 
közvetít minden nap. A Jó reggelt, Er-
dély, jó reggelt, Székelyföld! igazi rádiós 
telitalálat. De nehéz lenne olyan érték-
teremtő, tájékoztató, véleményformáló, 
tehetségpártoló, szórakoztató műsortí-
pust említeni, aminek valamilyen for-
mában ne lenne vásárhelyi megfelelő-
je. Persze hasznosítva mindazt, amit 
korábban felépített, elmélyített, gazda-
gított első 27 esztendejében a rádió: ifjú 
talentumok felfuttatását, hangjátékok, 
dramatizálások, színházi és koncert-
felvételek, valamint humoros műsorok 
készítését. Az új körülmények között 
hangoskönyvek, lemezfelvételek, CD-k 
születését is kezdeményezték.

Csapatot, pályát említettünk az előb-
biekben. Szándékos volt a nyelv használat, 

mert ezzel is hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy a Marosvásárhelyi Rádió egyik 
feltétlen erőssége a sport, a verseny- és 
tömegsport ösztönző népszerűsítése. 
Kevés hasonló nagyságrendű médium 
mondhatja el magáról, hogy riporte-
rei, munkatársai világversenyekről, 
olimpiákról, világ- és Európa-bajnok-
ságokról is tudósítanak. Londoni, riói, 
phjongcshangi olimpiai közvetítést 
is hallhattunk a vásárhelyi munka-
társaktól. Remélhetőleg ott lesznek 
Tokióban is. De fontosnak tartják 
a székelyföldi labdarúgó- és kosárlab-
da-mérkőzések élő közvetítését is.

Érdemes parafrazálnunk Kataló-
nia világhíres sportegyesületének, 
az FC Barcelonának a „Més que un 
club” („Több mint egy klub) jelszavát. 
Az EMKE idei Janovics Jenő-díjasa 
is több mint egy rádió. Marosvásár-
hely kulturális, szellemi életének 
meghatározó, tekintélyes szereplője. 
Környezetvédő és -tudatosító kam-
pányok kezdeményezője és fenntar-
tója, amilyen például az Együtt ki-
takarítjuk tavaszi akció; közérdekű, 
szociális közviták szervezője, mint 
amilyen a Beszéljük meg! sorozat; te-
hetségkutató nyilvános rendezvények 
házigazdája, amilyen a KOTTA című 
adás; testedző, közönség- és közös-
ségerősítő ötletek, akciók kivitelezője, 
ilyen a Gurul a Rádió elnevezésű szé-
kelyföldi kerékpártúra, és így tovább. 
És még sok egyébre nyitott a Maros-
vásárhelyi Rádió, amely ebben az év-
ben hatványozott, a Covid–19 okozta 
megpróbáltatások közepette is tel-
jes odaadással és lelkesedéssel igye-
kezett szolgálni a közt. Ezért is lehet 
határozott meggyőződésünk, hogy jó 
helyre megy az elismerés. További si-
keres munkát kívánunk a Marosvá-
sárhelyi Rádió minden munkatársá-
nak, barátjának.

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)
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Tudjátok meg mind, / Én itt meg 
nem haltam, Egy falu sara/ 
Engem le nem nyűgözött. / Én 
csak / Elvetettem magam egy 
picinyke helyre, / Oda bújtam 

a rög alá, / Hadd lám: kikelek-e? / Lesz-e 
rajtam virág? / Termek-e gyümölcsöt?” 
– ezekkel a balladai hangvételű versso-
rokkal indítja Balázs Ferenc élete főmű-
vét, a Rög alatt című regényét, amelyet 
Molter Károly, ismert erdélyi író, műkri-
tikus, a Trianon után kibontakozó hazai 
„otthonirodalom” első, úttörő kiadvá-
nyának tekintett. Nem sokkal a regény 
megjelenése után 1937-ben szerzője na-
gyon fi atalon, alig harminchat évesen, 
örökre „elbújt” a rög alá, hamvait szere-
tett falujának, Mészkőnek temetője őrzi, 
jövőbe látó, profetikus személyiségét pe-
dig az Aranyos mente faluközösségeinek 
kollektív emlékezete. Balázs Ferenc uni-
tárius lelkész halálával pedig úgy tűnt, 
hogy nagy vidékfejlesztési terve, az Isten 
völgye, örökre az „álmok szalmájává” 
lett. Azonban a történelem már többször 
bebizonyította, hogy a szellemóriások 
soha nem halnak meg, nem bújhatnak 
el örökre a rög alá. Életművük előbb vagy 
utóbb kikel a rög alól, szárba szökken, 
majd virágba borul és gazdag gyümöl-
csöt terem annak a közösségnek, amely 
mindvégig magáénak érezte a szellemi 
örökséget. Balázs Ferenc halála után 
több mint fél évszázadig az erdélyi ma-
gyarságot lekötötte a fennmaradásáért 
való küzdelem, állhatatos harca a szel-
lemi és anyagi öröksége megtartásáért, 
és ez alól nem volt kivétel az Unitárius 
Egyház sem. De harminc évvel ezelőtt 
nemcsak a társadalom szabadsága ér-
kezett el Európának ebbe a szegletébe, 
hanem az addig elfojtott emlékezés sza-
badsága is. Így Balázs Ferenc közösség-
építő unitárus lelkész szelleme újra fel-
támadhatott az Isten völgyében. A múlt 
század harmincas éveiben profetikus 
éleslátással megálmodott vidékfejlesz-
tési tervét pedig talán ma lehet igazán 
megvalósítani az Aranyos mente falu-
közösségeinek társadalmi és gazdasági 
felemelkedése érdekében.

Balázs Ferenc szellemi hagyatéka 
nem csak az Unitárius Egyháznak, ha-
nem az egész erdélyi magyar közös-
ségnek is kulturális öröksége. Így a 
rendszerváltást követő években az egy-
ház, közösen az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesülettel és a Románi-
ai Magyar Népfőiskolai Társasággal, 
két alkalommal is szervezett Balázs 

Ferenc-emlékkonferenciát: 1997-ben ha-
lálának 60., majd 2001-ben születésé-
nek 100. évfordulóján. A rendezvények-
ről az előadások szerkesztett szövegeit 
tartalmazó kötetek is készültek: Balázs 
Ferenc Emlékkönyv, illetve Szép apostoli 
élet címmel. Mindkét esemény Kolozs-
váron volt, Balázs Ferenc egykori kol-
légiumának dísztermében, valamint 
folytatásként Mészkőn is, az unitárius 
templomban, amelynek cintermében 
1997-ben ünnepélyes keretek között lep-
lezték le az egyházközség egykori híres 
papjának szobrát, ifj. Starmüller Géza 
alkotását. 2005-ben pedig a János Zsig-
mond Unitárius Kollégium kebelében, 
a hatékonyabb nevelés érdekében létre-
hozták a Balázs Ferenc Oktatási Tanács-
adó Központot, amelyhez pedagógusok, 
szülők vagy éppen diákok kopoghatnak 
be tanácsot kérni. 

A Mészkői Unitárius Egyházközség az 
egykori híres papjának Amerikában élő 
leszármazottjaival együtt, 2006-ban be-
indította a Balázs Ferenc Hagyatékmeg-
őrző Programot, amelynek célja a nagy 
előd épített és szellemi örökségének meg-
őrzése, illetve továbbadása az utánunk 
jövő nemzedékeknek. Ennek a program-
nak a keretében az elmúlt másfél évti-
zedben az egyházközségnek sikerült fel-
újítania a Balázs Ferenc által 1932-ben 
építtetett lelkészi lakást és az unitári-
us templomot is. A közösségi összefo-
gás teremtő erejének szép példája a Ba-
lázs Ferenc Szeretetotthon újjáépítése, 
amelyhez a falu népe hozzávetőleg 2500 
önkéntes munkaórával járult hozzá, s így 
2015 óta egy modern infrastruktúrával 

ellátott közösségi ház áll a mészkői gyü-
lekezet rendelkezésére. Az egyházközség 
terveiben szerepel továbbá a falu szőlősé-
ben állt valamikori „kicsi ház” újraépíté-
se, amelyet a második világégés alatt ga-
lád kezek felgyújtottak, s ahol egykoron 
Balázs Ferenc számtalan írása született. 
Ahonnan a jövőbe tekintő apostoli lel-
kű pap így vizionálta nagy vidékfejlesz-
tési tervét: „Innen a hegytetőről, a kicsi 
házból / Látom Aranyosszéket megnő-
ve, / Megszépülve, /Kiépülve, / Minden 
jóval megáldva. / Álmok szalmája, de 
csépelem.” Ezzel a szabadverssel indítja 
a már említett regényének Isten völgye 
című fejezetét. Ma már legtermészete-
sebb, hogy a Mészkői Unitárius Egyház-
község gyülekezeti életét jórészt az egy-
kori – „világtávlatokban” gondolkodó és 
cselekvő – lelkésze szellemi örökségének 
a gondozása határozza meg. Mivel Balázs 
Ferenc ízig-vérig erdélyi magyarként vált 
ismert világpolgárrá – tanúsítja ezt a Be-
járom a kerek világot című útinaplója is 
–, évente számtalan zarándokot fogad 
a mészkői gyülekezet a világ minden tá-
járól, ahol magyarok és/vagy unitáriu-
sok élnek. Az imént említett útikönyve 
pedig az egyházközség támogatásával 
hamarosan már angol nyelven is olvas-
ható. Mészkőn egy kiállítás és egy em-
lékszoba betekintést nyújt a falu egyko-
ri híres papjának életébe, valamint az 
ifjúság számára tematikus táborokban 
és közösségépítő rendezvényeken szok-
ták idézni az egykori lelkészük apostoli 
életét. A Tordai-hasadék szomszédsá-
gában élő gyülekezet már két alkalom-
mal is szervezett emlékkonferenciát, 

A MészKői UnitáriUs EGyházKözséG 
méltatása

Dáné Tibor Kálmán

EMKE • Balázs Ferenc Díj

„

A mészkői unitárius gyülekezet lelkésze, Bálint Róbert Zoltán (jobbra) átveszi az elismerést Széman 
Péter EMKE-elnöktől. Ács Zsolt felvétele
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Mondhatnám, hogy min-
dent tudok Sánta Csabá-
ról, legalábbis tizenegy 
éves korától mostanáig. 
Az életrajzát olvasva az 

volt az érzésem, mintha a sajátom len-
ne az. 1975-ben együtt felvételiztünk 
a Marosvásárhelyi Képzőművészeti Is-
kolába, később a főiskolán is egy évfo-
lyamon kezdtük a szobrászat minden 
csínját-bínját elsajátítani. A tanáraink 
is majdnem ugyanazok voltak, Elekes 
Károly, Kiss Levente, Gergely István, Go-
can Eugen, Korondi Jenő. 

Így visszatekintve meg vagyok győ-
ződve, szerencsések voltunk, mert az 
a közeg, ami körülvett bennünket, a le-
hető legoltalmazóbb volt abban a ko-
misz korban, amiben nevelkedtünk. 
A főiskola elvégzése után elindultunk 
egy bizonyos irányba szerencsét próbál-
ni, így útjaink szétváltak, de megma-
radt a barátság és a kapcsolat. Tovább-
ra is az volt az érzésem, hogy tájékozott 
vagyok Sánta Csaba munkásságát ille-
tően, egészen mostanáig. 

Most, amikor felkérést kaptam 
a laudáció elkészítésére, kiderült, hogy 
mégsem tudok mindent Sánta Csaba 
munkásságáról – azon egyszerű oknál 
fogva, hogy Sánta Csaba nem dicsek-
szik az eredményeivel. Például nem 
tudtam, hogy több mint tizenegy köz-
téri szobra áll Erdély és Magyarország 
különböző helyszínein. Nem tudtam, 

hogy ti zennyolc művésztelepen vett 
részt itthon és a nagyvilágban egya-
ránt. Nem tudtam, hogy több mint har-
minc csoportos tárlaton vett részt itt-
hon és a nagyvilágban. Nem tudtam, 
hogy tizenhat egyéni tárlaton mutatta 
be alkotásait. A legutóbbi egyéni tár-
latot is titokban szervezte a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban. Mentségére 

legyen, hogy ekkor már javában tom-
bolt a koronavírus-járvány. A kiállítás 
kíséretében egy ízléses katalógus is 
megszületett, amelybe olyan szakte-
kintélyek írtak méltatást, mint Szücs 
György művészettörténész, Nagy Mik-
lós Kund művészettörténész, Vécsi 
Nagy Zoltán művészettörténész, György 
Attila publicista, Cora Fodor művészet-
történész és a kolléga, Berze Imre. Nem 
tudtam, hogy az említett szakértők mi-
lyen változatos és találó becenevekkel 
ruházták fel Sánta Csaba plasztikáit: 
van, aki kehelyszoknyás életfákat vél 
felfedezni bennük, van, aki bizonyta-
lan idő termékeinek, bronznépesség-
nek, bronzgroteszknek, derűs fémalak-
zatoknak, szabadon billegő, játékosan 
csavarodó vagy boldogan ficánkoló 
teremtményeknek, mókás ördögfigu-
ráknak, időtlenséget idéző szobrocs-
káknak, termékenységi rítusok eszkö-
zeinek, nemes szerelmi ajándékoknak 
nevezi őket. A legtalálóbb megnevezés 
szerintem valahol ezeknek az egyvele-
ge, de bizonyára jóval több, mint amit 
egyetlen kifejezéssel vissza lehetne 
adni. Azt sem tudtam, hogy Sánta Csa-
ba bronzöntőműhelyében már több 
mint 150 alkotás készült, amelyek ja-
varészt egészalakos szobrok és szobo-
regyüttesek. Azt viszont tudom, hogy 
Sánta Csaba azért alakított ki magá-
nak bronzöntődét, hogy a saját alkotá-
sait kifogásolatlan minőségben tudja 

Kolozsi Tibor

EMKE • szolnay sándor Díj

sánta csaBa méltatása

2007-ben és 2017-ben, Balázs Ferenc ha-
lálának 70. és 80. évfordulóján, továbbá 
állandó feladatnak tekintik egykori pap-
juk gazdag irodalmi munkásságának 
a népszerűsítését, és büszke elégtétel-
lel vállaltak együttműködést az elmúlt 
három évtizedben született számta-
lan dokumentumfilm elkészítésében. 
A Mészkői Unitárius Egyházközség volt 
az egyik kezdeményezője az Együtt Is-
ten völgyében elnevezésű hitéleti, mű-
velődési és közösségépítő hosszú távú 
projektnek is, amely az elmúlt években 
Felső-Aranyosszék településein felvált-
va, a nyári időszak kivételével havi rend-
szerességgel jelentkezett. Ezeknek az 
egyre népszerűbb találkozóknak hitéleti 
szempontból az egyes települések unitá-
rius egyházközségei voltak a szervezői, 

a kulturális-közművelődési jellegű prog-
ramokat pedig az erre a célra létrehozott 
Balázs Ferenc Népfőiskola valósította 
meg. A Balázs Ferenc szellemi hagya-
tékára épülő projekt keretében 2013 és 
2019 között több mint ötven rendezvényt 
szerveztek, amelynek népszerűségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy al-
kalmanként átlagban 100–110 ember vett 
részt. 

Ezért a sokrétű, közösségért kifejtett 
tevékenységért illesse az idén az EMKE 
Balázs Ferenc Díja a Mészkői Unitárius 
Egyházközséget. Azonban ne feledjük, 
hogy minden sikeres intézményi tevé-
kenység emberfüggő. Így Balázs Ferenc 
egykori vidékfejlesztési tervének mai 
újraálmodói a mészkői gyülekezet el-
múlt két évtizedének vezetői; valamint 

az Együtt Isten völgyében közösségépítő, 
kulturális és hitéleti projekt főszervezői 
Bálint Róbert Zoltán mészkői, Dimény Jó-
zsef szentmihályi és Fekete Béla bágyoni 
lelkészek. Az ők áldásos munkájának el-
ismerése ez a díj, amelyet sikeres közös-
ségépítésért és népfőiskola-szervezésért 
adományoz a kulturális ernyőszervezet. 
Tisztelet és megbecsülés illesse az Isten 
völgye ezen gyülekezete és a három ki-
váló lelkész tevékenységét, akiknek kö-
szönhetően az idén az EMKE Balázs Fe-
renc Díja hazatérhetett igazi otthonába, 
a Mészkői Unitárius Egyházközségbe.

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

Sánta Csaba
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kiönteni. Ez a minőség nem tud meg-
születni egy gyári öntődében, ahol 
többnyire kilóra öntenek, és az ottani 
szakemberek nem tartják fontosnak, 
ha a kiöntött figura orra két újjal széle-
sebb, vagy ha az ujjai öntés után a kesz-
tyűbe kerülnek. Ilyesmikért egy ha-
gyományos öntődében nem tanácsos 
szót emelni, ha az illető megrendelő 
szobrászművész nem akarja repülve 
elhagyni a műhelyt. Ezt a tényállást 

minden kolléga ismeri. A szobrászat-
ban minden milliméter számít, min-
den milliméter meghatározó, a kidol-
gozott forma nem lehet sem több, sem 
kevesebb. Ezzel magyarázható az, hogy 
amikor a minőséget óhajtó szobrászok 
felkeresik Sánta Csaba öntödéjét, akkor 
tudják, hogy garanciát kapnak a kifo-
gásolhatatlan munkára.

Folytathatnám, még lenne mit so-
rolni vagy említeni, de van, amit látni 

kell, a szobrászat pedig ilyen. Szeren-
csénkre az ismertetés és a tájékozódás 
folytatódhat az online térben, ott még 
sok minden található Sánta Csabáról. 
Így maradt a méltatásom befejezetlen. 
Gratulálok!

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

EMKE • Bányai János Díj

Pozsony Ferenc szaBó árPáD töhötöM méltatása

Az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesü-
let 2020-ban Bányai 
János Díjjal tüntette 
ki Szabó Árpád Tö-

hötöm egyetemi tanárt, antropológust 
és néprajzkutatót az erdélyi falusi tár-
sadalmak szakszerű, nemzetközi ran-
gú kutatásáért, valamint kimagasló tu-
dományos eredményeiért.

Szabó Árpád Töhötöm 1975-ben 
született Székelyudvarhelyen, majd 
itt érettségizett 1995-ben a Benedek 
Elek Tanítóképzőben. 1999-ben szer-
zett magyar–néprajz szakos okleve-
let a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) Bölcsészkarán. Szintén ott vé-
gezte 2000-ben mesteri tanulmánya-
it a szocio-etnolingvisztikai program 
keretében. 2008-ban szerzett néprajz-
ból doktori oklevelet a Debreceni Tudo-
mányegyetemen. 

2002 és 2012 között a Kriza János Nép-
rajzi Társaság alelnöke volt. Tíz éven 
át áldozatos közösségi munkát végzett 
a Társaság dokumentációs központjá-
nak kibővítésében és adminisztrálá-
sában, határokon átnyúló, nemzetközi 
konferenciák és kongresszusok szer-
vezésében, valamint a hazai néprajzi 
könyvkiadás korszerűsítésében. 

2007-től a Kolozsvári Magyar Egye-
temi Intézet aligazgatója, majd 2011-
től igazgatója. Hatalmas energiával és 
korrektséggel szervezte a BBTE magyar 
tagozatának szakmai és oktatási prog-
ramjait: például vendégtanárok fogadá-
sát, hiányzó, korszerű egyetemi jegy-
zetek kiadását, szakmai gyakorlatok 
menedzselését stb.

2002-től a BBTE Bölcsészkarán a Ma-
gyar Néprajz és Antropológia Tanszék 
tanára, 2016-tól pedig az Intézet vezetője. 

Azóta szakszerű előadásokat tart a kö-
vetkező témákban: bevezetés a kultu-
rális antropológiába és etnográfiába, 
a gazdálkodás etnográfiája, gazdálkodás 
és életmód, stratégiák és mentalitások 
a gazdasági életben, társadalomnéprajz, 
kulturális interferenciák, a szocializmus 
és a posztszocializmus antropológiája. 
Intézetvezetőként pedig áldozatos mun-
kát végez a magyar nyelvű egyetemi ok-
tatás bővítéséért és korszerűsítéséért.

Fiatal kollégák és nagyobb hivatás-
érzékkel rendelkező diákok bevonásával 
számos tematikus és alapkutatást irá-
nyított például Háromszéken, a Kis-Kü-
küllő és a Nyikó völgyében, Szilágyság-
ban, valamint a történelmi Királyföldön.

Egyéni és csoportos terepkutatása-
inak eredményeként eddig három ön-
álló kötetet, több mint 70 szaktanul-
mányt és számos cikket jelentetett 

meg, több mint tizenöt tanulmánykötet 
igényes szerkesztője.

Szerteágazó nyelvismerete lehetővé 
tette, hogy nemcsak a magyar, hanem 
az angol, az orosz és a román nyelv se-
gítségével megismerje a legkiválóbb 
egyetemes antropológiai szakirodal-
mat. Több mint 60 hazai és külföldi 
konferencián mutatta be a posztszo-
cialista erdélyi falvak bonyolult gaz-
dasági, társadalmi és etnikai életét. 
Oktatói és tudományos munkájának 
elismertségét jelzi, hogy vendégtanár-
ként 2007-ben előadást tartott Budapes-
ten, 2010-ben a norvégiai Bergenben, 
2011–2012-ben Budapesten, 2017-ben pe-
dig Pécsen. Kezdeményezte és meg is 
valósította a hazai néprajzi, tudomá-
nyos eredmények közismert, külföldi 
nyelveken való megjelentetését. 

Számos hazai és külföldi szakmai, 
tudományos testület tagja: az MTA ro-
mániai köztestületének, a Kriza Já-
nos Néprajzi Társaságnak, az Európai 
Szociálantropológusok Szövetségének 
(European Association of Social Anthro-
poloist, EASA), a Nemzetközi Néprajzi 
és Folklorisztikai Társaságnak (Inter-
national Society for Ethnology and Fol-
klore, SIEF), a Space-lore and place-lore 
WG-nek pedig alapító tagja.

Hatalmas áldozattal, konok kitartás-
sal és igényességgel végzett oktatói és ku-
tatói munkája mellett nagyon fontosnak 
tartja a közösségépítést is. Mestereként 
őszintén gratulálok a most elnyert ran-
gos díjhoz. Jó egészséget, kiváló szakmai 
eredményeket kívánok az ünnepeltnek!

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

Szabó Árpád Töhötöm
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Örömmel fogadtam a felké-
rést a laudáció megírásá-
ra. Nehéz feladat néhány 
sorban összefoglalni egy 
olyan gazdag geológusi, 

természetjárói, pedagógusi életpályát, 
mint amilyen a Zsigmond Enikőé, de 
Áprily Lajos verssorai kisegítettek: „Po-
gány szerszám a kalapácsom, / ke-
gyetlenül zúz és hasít. / Tüzet lobbant 
a szikla-kőből. / Erdélyi kő: komor da-
cit.”1 Ebben a pár sorban benne van 
a mestersége címere, a nagy hírű Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetemen szer-
zett geológusi szakma címere, a ka-
lapács, amihez társul a tűz, az ész. 
Mente et Malleo. Igen, Zsigmond Enikő 
ésszel és kalapáccsal járta szűkebb 
hazájának, Székelyföldnek a tájait, 
a Csíki-havasokat s a Hargitát. A Tat-
ros völgyét, s a Nyárádét. Erdővidé-
ket s a Nagy-Hagymást. A Csomádról 
csodálta Csíkot, Gyergyót, a Görgényt 
s Háromszéket. Gyaloglatai nem múl-
tak el nyomtalan, több száz kilométer 
festett turistaútvonal kígyózik utána, 
s olyan turistakönyvek, mint a Neme-
re-hegység, a Csíki-havasok vagy a Cso-
mád-hegycsoport. Erdély tágabb tere 
sem volt ismeretlen előtte. Aztán em-
lítsük meg azt a kötetet, amelyet Pusz-
tay Sándorral közösen állított össze, 
és amely közel 500 erdélyi túraútvo-
nalat ismertet meg a természetjárók-
kal. Ahogy az idő engedte, egykori ko-
lozsvári diáktársaival bejárta Izlandot 
s Amerikát, ahol indiánokkal szívott 
békepipát. A tűzhányók szigetén látot-
takat Izland, ahol az idő születik című 
könyve tartalmazza. Az amerikai Szik-
lás-hegységről most veti papírra sora-
it. Ahhoz, hogy szülőföldeden eligazodj, 
s el ne tévedj, térképre van szükséged. 
Ebben is maradandót alkotott. Színes, 
tartalmas, hátlapszöveges Szent An-
na-tó és környéke, a Hargita-hegység 

vagy a Csíki-havasok és a Gyimes völgye 
túratérképein kifáraszthatjuk magun-
kat. A Székelyföld borvizei és gyógyfür-
dői, illetve a Szent Anna-tó és környéke 
című térképeit a Szép Magyar Térkép 
kiállításon is díjazták.

A Székelyföld borvizei és gyógyfürdői 
című térképe kapcsán elmondhatom, 
hogy azon kevés geológusok közé tar-
tozik, akik ott bábáskodtak a hetvenes 
évek székelyföldi borvízpalackozó üze-
meinek az elindításánál, s még cím-
kézhették is az üvegeket a híres kászo-
ni, mára már feledésben ment répáti, 
illetve jakabfalvi borvíztöltődékben. 
De ipartörténeti írásai mellett feltérké-
pezte a Kelemen–Görgény–Hargita vo-
nulat vulkáni fürdőit, s mofettáit, illet-
ve összes szénsavas ásványvízforrását.

A komor dacit, vagy szürkés-
kék andezit Zsigmond Enikő napi 

tevékenységéhez kapcsolódott. Nem 
volt leány álom. Ahogy mondja, három 
megye harminc kőbányáját, annak ter-
melését, kövének minőségét kísérte egy 
életen át nagy fi gyelemmel.

A dacit, a Csomád- és a Büdös-hegyi 
dacit volt egyetemi diplomadolgozatá-
nak is a témája. Témavezetője, Treiber 
János tanár úr, egy életre feltarisznyál-
ta Zsigmond Enikőt erdélyi kővel, a vas-
úti pályák alapozókövével, a komor da-
cittal s a szürkéskék andezittel.

A kemény geológusi munka során 
felhalmozott tudást, környezet- és 
hely ismeretet Zsigmond Enikő átad-
ta a Beder Tibor kezdeményezte Jöjjön 
velünk! természetjáró mozgalom részt-
vevőinek. Majd később a Csíki Termé-
szetjáró és Természetvédő Egyesület 
tagjainak, vagy túravezetőként a Kár-
pát-medencei országjáróknak tálalta 
nagy-nagy szeretettel.

Ismeretterjesztő írásai az erdélyi 
napi- és hetilapok hasábjain a hetve-
nes évektől olvashatók. A rendszervál-
tozás után az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) folyóiratának, az Erdélyi Gyo-
párnak az oldalain jelentek meg szí-
nes élménybeszámoló írásai. Hang-
ja a Kolozsvári rádióban is hallható, 
alakja a Hazajárók erdélyi fi lmkocká-
in, vagy a bukaresti magyaradás Úti-
lapu című műsorában tűnik fel.

„A napest a csúcs csodáit oly dúsan 
ragyogja.”2

(Elhangzott 2020. november 7-én, Ko-
lozsváron, az EMKE díjátadó ünnepsé-
gén, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházközség templomában.)

Jegyzetek

1, 2 Áprily Lajos: Kőtörés a völgyben.

zsiGMonD EniKő méltatása

EMKE • Kőváry lászló Díj

Jánosi Csaba

Zsigmond Enikő
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Tisztelt hallgatóság, kedves 
kántor úr!

Egy Kodály-idézettel szeret-
ném kezdeni mondandómat. 
„Mondd meg nekem, mit da-

lolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk 
továbbrezgő dallamok és foszlányaik 
olyat vallanak felőlünk, amit semmi 
lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevi-
lágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova 
másképp nem férkőzhetünk.”

Az idén egy kicsit furcsa, a meg-
szokottól eltérő ünneplésre gyűltünk 
össze, inkább virtuális formában az 
előállt járványhelyzet miatt, de azt hi-
szem, annál emlékezetesebb lesz.

A magyar zene történetében mindig 
is fontos helyet töltöttek be az erdélyi 
zenészek, kántorok, kántortanítók, or-
gonisták, amint példázza a díj névadó-
ja, Zsizsmann Rezső orgonaművész és 
egyházzenész is.

Ma Fejér István kántor-karnagy 
urat, barátomat és munkatársamat kö-
szöntjük, aki tehetségével és szorgal-
mával nagyot alkotott Csíkországban. 
Méltó utóda a szintén csíkszentgyörgyi 
Baka János kántortanítónak, kinek az 
idén karácsonykor lesz 180 éve, hogy 
született. Fejér István életútja tehát Al-
csík legnagyobb községéből, Csíkszent-
györgyről indult 1970. december 2-án, 
egyszerű székely családból, ahol élik 
a hagyományokat, szeretik az imát és 
az éneket, a zenét és az Istent. Édesany-
ja, akit korán elvesztett, énekelt a gyer-
mekeknek, kikből az egyik pap, a másik 
kántor lett.

István zeneszeretete már gyermek-
korában megmutatkozott, amikor a 
csík szeredai népművészeti iskolá-
ban tangóharmonika-szakon tanulta 
a hang jegyek rejtelmeit. Innen már csak 
egy lépés volt beleszeretni a hangszerek 
királynőjébe, az orgonába. A hangszer 
működésének rejtelmeibe Márk Vince 
József atya, ferences szerzetes vezette 
be valamikor 1988–89-ben. Innen vette 
kezdetét az egyházi zene tanulmányo-
zása és művelése.

Amint a kommunista rendszer fa-
lai leomlottak, és megnyíltak a ha-
tárok, a székely ifjú Budapestre ke-
rült a kántorképzőbe, ahol elvégezte 
a hároméves tanfolyamot. Itt szerez-
te meg a kántori oklevelet. Olyan jeles 

tanároktól tanult, mint: dr. Bucsi Lász-
ló, P. Jáki Teodóz bencés szerzetes és 
egyházzenész, dr. Katona Tibor győri 
karnagy, Dobszay László zenetörté-
nész, dr. Mezei János gregorián szak-
értő, dr. Verbényi László liturgikus, 
Lisznyai Mária osztályfőnök. A Feren-
ciek téri ferences templom nagyorgo-
náján vizsgázott Gergely Ferenc kar-
nagy jelenlétében.

Habár egy új világ és rengeteg kül-
földi lehetőség nyílt meg előtte, tudását 
hazahozta. A gondviselés Csíkszentdo-
mokosra vezette, Isten szolgája, Már-
ton Áron erdélyi püspök szülőfalujába, 
ahol 1992-től nyolc évig végezte a kánto-
ri szolgálatot. Ez idő alatt teljesen meg-
újította az egyházközség énekkarát. 
Ebben az időszakban kapott meghívást 
a Gyergyócsomafalván megrendezett 
gyergyói egyházi kórusok éves találko-
zójára, mivel testvérbátyja ott szolgált 
segédlelkészként. Nagyon megtetszett 
ez a mozgalom, és hazatérve elhatá-
rozta, hogy Felcsíkon is megszervezik 
a felcsíki egyházi kórusok találkozóját. 
Ez 1995. április 22-én meg is történt. Tíz 
kórus vett részt ezen a kezdeményezé-
sen, ami mára az egész felcsíki térséget 
mozgósítja.

Közben teltek az évek, családot alapí-
tott, két fia született, akik szintén zene-
szerető és zenélő ifjak.

Időközben szülőfalujában, Csíkszent-
györgyön megüresedett a kántori állás. 
Úgy érezte, hogy a szülőfalu hangja ha-
zahívja. Megpályázta és sikerrel járt. 
1999 őszén elfoglalta új munkahelyét. 
Itt azonnal munkához is látott. Meg-
alapította a vegyes kórust, amely a falu 
szülötte, Ilyés András erdélyi püspök 
nevét vette fel, ezzel is emléket állít-
va annak, akit méltatlanul elfeledtek. 
2000-ben már részt is vettek az alcsí-
ki egyházi kórusok találkozóján, amely 
ezen a tájon is hagyományossá vált 
 Fejér István példájának köszönhetően.

Azóta immár 21 éve, hogy itthon, 
szülőfalujában énekével, zenéjével, kó-
rusával és scolajával szolgálja az Urat 
és a közösséget. A kórus folyamatosan 
gyakorol, új dalokat, kórusműveket ta-
nul. Széppé teszik a liturgiát az év min-
den napján. Felemelővé teszik ünnepe-
inket. Gyönyörködtetik a lelket. Évente 
fellépnek az immár hagyományossá 
vált kórustalálkozókon. Vendégszerep-
lésre hivatalosak itthon és külföldön. 
Maga is folyamatosan képezi magát, 
így igényes munkájával nemcsak a kó-
rustagokkal, hanem az emberekkel is 
megismertette a szép zene, a szép ének-
lés szeretetét.

Örvendetes, hogy a lassan 30 éves 
munkáját, tevékenységét elismerés-
sel fogadják és kitüntetik a Zsizsmann 
Rezső Díjjal. Személy szerint is örven-
dek, és büszke vagyok, hogy barátok és 
munkatársak lehetünk.

A csíki egyházzene érdekében vég-
zett szolgálataidat, tenni akarásodat, 
ma elismeréssel nyugtázzák. Hiszem, 
hogy ezzel a díjjal honorálni kívánják 
munkádat, szorgalmadat, kitartáso-
dat. Így válik valóra Szent Pál apostol 
mondása: „Az Istent szeretőknek min-
den a javukra válik”. És visszautalva az 
elején idézett kedvenced, Kodály Zoltán 
mondására, a te lelkedben is a dalla-
mok mutatják, hogy ki vagy. Rezegjen 
tovább lelkedben a dal, és mutassa az 
utat Isten felé mindazoknak, akik ezt 
a dalt hallgatják.

Isten éltessen, szívből gratulálok!

(Elhangzott 2020. december 19-én 
a világhálón, a Romániai Magyar Dalos 
Szövetség közgyűlését követő díjátadó 
ünnepségen.)

Fejér István

FEJér istván méltatásaPál Vilmos Barna

romániai Magyar Dalos szövetség • zsizsmann rezső Díj
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Fejér Kálmán tanár úr 1935. de-
cember 7-én született a Kovász-
na megyei Futásfalván. Iskolá-
it szülőfalujában kezdte, majd 
Kolozsváron a Móricz Zsigmond 

Népi kollégiumban folytatta tovább. Ze-
netanári oklevelet 1965-ben Kolozsvá-
ron a Gh. Dima Zeneakadémián szer-
zett. Tanári pályáját végigkísérte a zene, 
az éneklés szeretete, a kórusmozgalom 
iránti elkötelezettsége. A zeneakadémia 
elvégzésétől nyugdíjazásáig, sőt azután 
még tíz éven át csak egyetlen iskolában, 
az Aurel Pop Művészeti Líceumban ta-
nított zene- és szolfézstanárként. 1968-
ban megalapította a szatmárnémeti 
zenetanárok kamarakórusát, amely 
számtalan sikert aratott fennállásának 
tíz esztendeje alatt. Itt kell megjegyez-
nem, hogy hét-nyolcéves gyermekként 
már én is énekeltem ezzel a kórussal, 
mert Kálmán tanár úr kitalálta, hogy 
egyes műveiben a női szoprán hanggal 
és gyermekhanggal együtt szólaltatja 
meg a dallamot, így a mű szebb hang-
zást kapott. Számos megmérettetésen 
első helyezést értek el, többek között 
a brassói kamarakórusok országos ver-
senyén 1972-ben. Az 1970-es években 
dolgozott még a Szatmár megyei tanfel-
ügyelőségen, majd a Țara Oașului hiva-
tásos népi zenekar vezetője volt. 

Az 1980-as években, az egyetem elvég-
zése után közös zenekarban is játszot-
tunk egypár éven keresztül, tánchá-
zakban és lakodalmakon szolgáltattuk 
a zenét. 1991-től a Hajnal akar lenni 
népdaléneklési verseny szakirányító-
ja. 2010 decemberében alapító tagként 
vett részt a Bartók Béla Hagyományőrző 

Kulturális Egyesület életre hívásában, 
eleinte karvezetőként, később kórus-
tagként. Az egyesület kórusa számtalan 
jeles alkalomkor énekelte népdalfeldol-
gozásait, magyar költők versei által ih-
letett kórusműveit. 

Pályafutása alatt számtalan díjat, 
elismerést kapott, ezekből említek né-
hányat: Gh. Dima-plakett, Nagy Ist-
ván-díj, Szent Györgyi Albert-emlék-
plakett, Identitás-díj, Ezüstgyopár-díj, 
Kodály-díjas zenepedagógus, Ady Endre 
Társaság-díj, KÓTA-életműdíj. 

2013 májusában mutatták be Boldog 
nyarak Szatmárban – három kép Páskán-
di Géza emlékére című kórus művét, ame-
lyet Hencz József zene szerző-karnagy 

vezényelt Szatmár hegyen, a költő szü-
lőfalujában, Páskándi Géza születésnek 
80. évfordulóján. 

Fejér Kálmán itt, Szatmárban lett 
boldog felnőtt. Nem mondhatjuk, 
hogy a tanár úr ismeretlen lenne a kö-
zönség tudatában, mert műveinek na-
gyobbik része már elhangzott külön-
böző rendezvényeken, de én személy 
szerint úgy érzem, hogy a Páskándi 
Géza emlékére írt művével tette fel 
a pontot az i-re. Korábban zárt isme-
retségi, baráti, munkatársi közegben 
terjedtek zeneszerzői munkái, ame-
lyek ma már bárki számára elérhetők. 
Szerzeményeit két csoportba sorol-
nám: népdalfeldolgozások és megze-
nésített versek.

Fejér Kálmán tanár úr tagja a romá-
niai magyar zenei élet avatott intéz-
ményének, a Romániai Magyar Da los-
szö vetségnek. Személyesen szeretném 
megköszönni és hálát adni a jó Isten-
nek, hogy tanítványa lehettem. Renge-
teg jó tanáccsal és útmutatással segí-
tett nekem karvezetői munkám során. 
Végigkísérte munkámat, fejlődésemet 
gyermekkoromtól napjainkig, és ma 
méltán és megérdemelten veheti át 
a Jagamas János Díjat az erdélyi ma-
gyar egyházzenei kóruskultúrában és 
a zenei életben elért művészi, zeneszer-
zői és szervezői munkásságáért. Gratu-
lálunk, jó egészséget és Isten áldását kí-
vánva további életére!

(Elhangzott 2020. december 19-én 
a világhálón, a Romániai Magyar Dalos 
Szövetség közgyűlését követő díjátadó 
ünnepségen.)

Fejér Kálmán

FEJér KálMán méltatásaVarga Péter

romániai Magyar Dalos szövetség • Jagamas János Díj
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Köllő Ferenc

romániai Magyar Dalos szövetség • Guttmann Mihály Díj

GErGEly anDrás méltatása

A művészet tiszta vallás, 
melynek nemes, hódító kul-
tuszában szövetséget köt 
minden érző szív.” (Juhász 
Gyula)

Gergely Andráshoz közel egy évti-
zedes ismeretség és barátság fűz. Ez 
idő alatt olyan tulajdonságait és eré-
nyeit ismerhettem meg, amelyekkel 
faluközössége, a székely régió anyagi 
és szellemi-kulturális gyarapodását 
és fejlődését szolgálta-szolgálja. Csík-
szentmártonban született 1965. október 
6-án.

A művészetek iránti vonzalma már 
kisgyermek korában megnyilvánult, 
édesanyja bevallása szerint már egy-
éves korábban kezdett rajzolni, festeni. 
Csíkszentmártonban mindig is pezsgő 
kulturális élet zajlott, a népdaléneklés, 
a néptánc, a népi zenekar, az egyházi 
és világi kórusok működése öregbítette 
a község hírnevét. Elemi iskolás korá-
ban kórustagként irányult a zene felé 
a fi gyelme és szeretete.

Képzőművészeti tehetségét a Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola festészeti 
szakán fejlesztette Zsigmond Márton 
osztályában. A sors viszont más szerep-
kört szánt neki. Jogot végzett, két sza-
kaszban, 1992 és 2000, valamint 2004 
és 2020 között Csíkszentmárton polgár-
mestere volt.

2000-ben megalakult az Alcsík Kis-
térség Fejlesztési Társulás, amelynek 
elnökévé választották, és amely társu-
lás révén számos gazdasági-társadalmi 
és kulturális programot tudnak megva-
lósítani.

Segíti a népművészet, a néptánc, 
a népzene és a fúvószenekarok műkö-
dését, a zenei és képzőművészeti tábo-
rok szervezését.

Bevallása szerint a zenei együttesek 
és műfajok közül a fúvószene áll a szí-
véhez a legközelebb.

A 2000-es évek elején Székelyfö-
dön, de különösen Hargita megyében 
a fúvós zenekari mozgalom újra rene-
szánszát élte. Számos új együttes ala-
kult és kezdte el működését.

Az alcsíki két rezesbanda mellett 
(Csíkszentkirály és Újtusnád) további 
hat zenekar alakult.

2009-ben Gergely András is fúvós-
zenekart szervezett Csíszentmárton-
ban. Hangszereket vásárolt és szak-
embert, karmestert fogadott a zenekar 
tanítására. Közben fi gyelemmel kísér-
te a többi zenekar működését is, és két 
év múlva, 2011-ben megszervezte az 
első alcsíki fúvószenekari találkozót, 
amelyre meghívta Kelemen Antal ta-
nárt, a Románia Magyar Dalosszövetség 
fúvós szekciója vezetőjét is, aki elisme-
réssel nyilatkozott a zenekarok teljesít-
ményéről és a minőségi színvonalról.

Azóta rendszeressé vált a rendez-
vény, amelyet nemcsak anyagilag 

támogat, hanem műsorvezetője, be-
mondója is Gergely András.

A fúvószenei mozgalom több száz 
gyermeket, ifjat vonz és fogad soraiba.

Így merült fel a gondolat, hogy Csík-
szentmártonban is szervezzünk fúvós-
tábort. Gergely András előteremtette 
az anyagiakat és kitűnő feltételeket 
biztosított a zenei oktatásra. Azóta, 
2012-től évente 80–100 gyermek fordult 
meg, vagy jár vissza e táborba nem-
csak az alcsíki régióból, hanem Szé-
kelyföld más településeiről is. A tábor-
ban a minőségi oktatás a fő szempont, 
14–17 szaktanár oktatja a hangszeres 
és elméleti zenét, két korrepetitor se-
gíti a munkájukat. Gergely András két 
zongorát vásárolt erre a célra, emellett 
többször beül a zeneelmélet-órákra és 
a zenekari próbára is. A polgármesteri 
hivatalban munkatársai is segítettek 
a kottaanyag fénymásolásával, vagy 
épp ő maga sokszorosította a tanulók-
nak a kottaanyagot. A tíznapos tábor 
mindig gálaműsorral zárul szépszámú 
közönség előtt. 

A zenetábor mellett Gergely András 
a képzőművészetre is áldoz, és hivatá-
sos képzőművészekkel Mátyás József 
csíszentmártoni születésű festőművész 
emlékére nemzetközi szintű művészeti 
tábort is szervez.

Köztisztviselői munkája, valamint 
művészettámogató és szervezői tevé-
kenysége mellett aktív tagja szülőfaluja 
zenekarának.

Több évtizedes odaadó művészet-
pártoló és szervezési munkájáért gra-
tulálunk a Guttmann Mihály Díjhoz, 
egyúttal kérjük Isten áldását kitartó és 
áldozatos munkájára.

(Elhangzott 2020. december 19-én 
a világhálón, a Romániai Magyar Dalos 
Szövetség közgyűlését követő díjátadó 
ünnepségen.)

„

Gergely András (balról) és Köllő Ferenc
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romániai Magyar Dalos szövetség • rónai antal Díj

Sándor Árpád vErEs istván méltatása

Veres István 1986. január 13-
án született Kovászna me-
gyében, Sepsiszentgyörgyön. 
Szülőfaluja a Réty községhez 
tartozó Komolló település, ott 

nőtt fel, ott járt óvodába és iskolai éveit 
is ott kezdte el.

Ötödik osztályos korában a rétyi An-
tos János Általános Iskolában találko-
zott Kelemen Antal tanárral, a mi Anti 
bácsinkkal, ő adta kezébe az első fúvós 
hangszert, amely egy életre meghatá-
rozta szakmai pályáját. Zenei pályafu-
tását harsonásként kezdte, majd egy év 
elteltével teljesült kívánsága, és trom-
bitán folytathatta a tanulást. 

Innen az útja a sepsiszentgyörgyi Plu-
gor Sándor Művészeti Líceumba vezetett, 
ahol zene tagozaton, ezen belül trombita 
főszakon tanult tovább. Emlékei szerint 
igazi megpróbáltatás volt számára, hogy 
felzárkózzon a már zeneiskolából érkező 
társaihoz. Azonban néhány év elteltével 
a fi atal tehetség már a Brassói Zeneegye-
tem trombita főszakának hallgatója volt. 

Már egyetemi évei alatt bizonyította 
kiemelkedő tudását, képességét és aka-
ratát. A saját fejlődése és képzése mel-
lett rövid időn belül a sepsiszentgyörgyi 
Művészeti Népiskolában rézfúvós ta-
nárként kezdte el a felnövekvő fi atalság 
zenei oktatását.

2007-ben Zágonban, 2009-ben Bará-
toson, majd 2010-ben Sepsibükszádon 
folytatta a fúvóshangszer-oktatást, 
2012-ben a zágoni ifjúsági fúvószene-
kar és a sepsibükszádi zenekar kar-
mestere lett. 

Lelkiismeretes és kitartó szakmai 
mun kájának eredményét mutatja, 
hogy a 2017-ben Csíkszentsimonban 

megrendezett Nemzetközi Fúvószene-
kari Versenyen a sepsibükszádi ifjúsági 
fúvószenekarral, gyermekzenekari ka-
tegóriában első helyezést értek el.

Veres István e kiemelkedő munkája 
mellett a sepsiszentgyörgyi Plugor Sán-
dor Művészeti Líceum rézfúvós tagoza-
tának is tanára, ahol tanítványai kiváló 
eredményekkel térnek haza a hangsze-
res versenyekről, olimpiászokról.

A példamutató tevékenységei mellett 
2001-től aktív tagja a rétyi Kováts And-
rás Ifjúsági Koncert Fúvószenekarnak, 
és 2010-től a Rétyi Ifjúsági Sport- és Kul-
turális Egyesület munkájában is részt 
vesz. 

Veres István kiváló trombitás, a 
munkájában fáradhatatlan tanár, a di-
ákjai számára követendő példakép, 
több fúvószenekar lelkes oktatója és 
a székelyföldi fúvószenekari életnek 
immáron évek óta az egyik igen meg-
határozó és kiemelkedő egyénisége, 
ezért a Romániai Magyar Dalosszövet-
ség Rónai Antal Díjat adományoz neki. 
Erőt és egészséget kívánunk, hogy tudja 
folytatni ezt a munkát.

(Elhangzott 2020. december 19-én 
a világhálón, a Romániai Magyar Dalos 
Szövetség közgyűlését követő díjátadó 
ünnepségen.)

Veres István
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Társadalmunk állandó válto-
záson megy keresztül, renge-
teg ráhatás irányítja, sokszor 
rosszak, de szerencsére több-
ségében jók. Kik is formálják 

és hogyan a jó dolgokat társadalmunk-
ban? Mi kell ahhoz, hogy jól menjenek 
a dolgok, és talán a legfontosabb: milyen 
személyek irányítják ezeket a sokszor 
láthatatlan folyamatokat? Gondolom, 
egyetértenek velem, ha azt mondom, 
hogy a tanult embereknek nagyon nagy 
befolyása van, hogy milyen fordula-
tokat vesz társadalmunk. Ebben a ka-
tegóriában nagy szerep hárul a taná-
rokra, hiszen a tanár oktat és nevel is. 
Mindenki fel tudna sorolni ifjúságából 
egypár nevelőt, kiknek tevékenysége 
pozitívan hatott a további életútjukra. 
Nekem is van pár volt tanárom, akik 
meghatározó hatással voltak személyi-
ségemre. Tudjuk, hogy általában ami-
lyen tudást kap az ember az iskolaévei 
alatt, nagyjából azt használja fel alapul 
egész életében. A jó alapra lehet építkez-
ni, még több tudást szerezni. Az egyik 
ilyen volt tanárom Joikits Attila, kinek 
sokat köszönhetek, például azt, hogy 
én is történelemtanár lettem. Sokszor 
észreveszem tanítás alatt, hogy a tanár 
úrtól tanult dolgokkal színesítem órá-
imat, megpróbálok úgy tanítani, hogy 
diákjaim megszeressék a történelmet. 
Ma pedagógiai elv, hogy a tanuló fedez-
ze fel a dolgokat, és a tanár csak háttér-
ből irányítson, mert a diák így jobban 
elsajátítja az anyagot. Joikits tanár úr 
már nagyon sok éve így tanított. 

Nagy megtiszteltetés, hogy én írha-
tom meg a laudációt volt tanáromnak 
abból az alkalomból, hogy a 2020-as 
évben a Szilágysági Magyarok Díszok-
levelét fogja megkapni. Röviden szeret-
ném bemutatni a tanár urat, fontosabb 
életrajzi adatok alapján. 1939. szeptem-
ber 22-én született Kolozsváron, szülei 
Joikits Lajos és Gizella voltak. Olyan 
környzetben nőtt fel, ahol már gyer-
mekként megtanulta a munka szere-
tetét a Dermata, ma Clujana, az Unirea 
és a Carbochim gyárak munkásnegye-
dében. Abban az időben Kolozsvár la-
kosságának többsége még magyar volt, 
ezekben a gyárakban is többségében 
magyar munkások dolgoztak. Iskolái 
meghatározták további életét, ahogy 
a tanár úr kifejezte, őket még a régi 
tanári gárda nevelte, nagyon jó szelle-
mi útravalót kaptak. A gimnázium el-
végzése után 1957-ben felvételt nyert 

a Bolyai Tudományegyetem történelem 
szakára, amit 1959-ben megszüntettek, 
és létrejött a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem. A tanárok közül Imreh Istvánt 
és Csetri Elek professzorokat említi, 
kiktől nagyon sokat tanult. Az egyetem 
elvégzése után a Szilágyságba került, 
akkor még nem tudván, hogy élete to-
vábbi részét itt fogja élni. Először Lom-
pértra, majd Sarmaságra és utána Szi-
lágysomlyóra került. 1970 és 1976 között 
aligazgató volt az általános iskolában. 
Azokban az időkben nagyfokú iparo-
sítás kezdődött Szilágysomlyón is, így 
felduzzadt a tanulók száma. Sajnos, 
megváltozott a nemzetiségi arány is, 
ezért fontos volt, hogy a magyar szakok 
továbbra is jól működjenek. Nagy fele-
lősség hárult a magyar aligazgatóra. 
1981-ben megszerezte az I-es pedagógiai 
fokozatot. A megvédés témája nagyon 
egyedi volt, talán nem is volt eddig 
ilyen: a bélyeg használata az oktatás-
ban. Büszke vagyok, hogy én is kap-
tam egy tízest, mert felismertem a tör-
ténelmi szereplőket három bélyegen, 
és elmondtam róluk, amit tudtam. 52 
éve él boldog házasságban feleségével, 
Katalin asszonnyal. Két leányuk van, 
Klementina tanítónő, Melinda magyar 
szakos tanár. Mind a ketten Kolozsvá-
ron tanítanak a Báthory István Elméle-
ti Líceumban. 

Nelson Mandela, Dél-Afrika volt el-
nöke mondta: „Az oktatás a leghatal-
masabb fegyver, amit arra használ-
hatsz, hogy megváltoztasd a világot.” 

Ha nem is tudjuk megváltoztatni a vilá-
got, de jobbá, szebbé, élhetőbbé, kultu-
ráltabbá kell tenni. Nem elég egy tanár-
nak tanítani, példaképnek kell lennie, 
részt kell vennie a társadalmi, kultu-
rális életben. Joikits tanár úr ezekből 
bőven kivette részét. Szeretném a leg-
fontosabb iskola utáni tevékenységeit 
felsorolni. 1990 januárjában megala-
kult Szilágysomlyón az RMDSZ, amely-
nek első elnöke volt. Bizony, azokban az 
időkben bátorság kellett egy ilyen fela-
datot elvállalni. Az addig mellőzött ma-
gyarság kezdte kialakítani a politikai, 
kulturális intézményeit. Megalakult 
a Báthory István Alapítvány, amelynek 
alapító és vezetőségi tagja volt. Tudjuk, 
hogy milyen fontos szerepet tölt be ez 
az alapítvány Szilágysomlyó kulturális 
életében. 1992-től kezdődően megtar-
tották a Báthory-napokat, napjainkig 
is. Örvendetes, hogy a megye sok tele-
pülése is tanult a somlyói példából, és 
„Napokat” tart.

1992-ben megalakult a Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
amelynek Szilágy megyében az első 
elnöke lett, és 1997-ig töltötte be a 
tisztséget. Akkoriban kezdődött a Bo-
lyai Nyári Akadémia tevékenysége, 
a tanár úrnak nagy szerepe volt ennek 
meghonosításában. Tevékenyen részt 
vett és több értékes dolgozattal járult 
hozzá a Kelemen Lajos Műemlékvédő 
Társaság és az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület tudományos értekezéseihez. 
A Par tium Emlékhely és Műemlék-
bizottságban is több dolgozata jelent 
meg a somlyói  Báthoryak életéről és 
tevékenységeikről. Több témájú írásá-
val hozzájárult A 750 éves Szilágysom-
lyó könyv sikeréhez. Fáradhatatlanul 
igyekszik Szi lágysomlyó értékeit be-
mutatni az arra kíváncsi hazai és kül-
földi turistáknak, eddig 216 alaklom-
mal 72 helységből érkezett csoportot 
kalauzolt.

Joikits tanár úr a szabad idejét nem 
sajnálva is nevelte, oktatta diákjait, 
számtalan kirándulást szervezett Er-
dély-szerte, felkeresve múzeumokat és 
magyar emlékhelyeket. Nagyon sok-
szor szervezett kirándulást Somlyóra 
és környékére. Személyes élményem, 
hogy gyalog mentünk át a Magurán 
egészen Sarmaságig, és onnan vonattal 
haza, közben nagyon sok dolgot elmon-
dott Somlyó történelméből. Több évig 
bélyegkört szervezett, ahol megtaní-
totta diákjait hogyan és miért gyűjtsék 

Joikits Attila

JoiKits attila méltatásaVida János Antal

Báthory istván alapítvány • szilágysági Magyarok Díszoklevél
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Végzős középiskolás koromban 
életem egyik legmegrázóbb 
olvasmányélménye Nyisz-
li Miklós 1964-ben megjelent 
Orvos voltam Auschwitzban 

című műve volt. A szerzőről akkor még 
semmi mást nem tudtam, csak, amit 
börtönnapló könyvében vallott magá-
ról. Jóval később tudtam meg, hogy ő 
városunk szülötte.

Nyiszli Miklós 1901. június 17-én szü-
letett Szilágysomlyón. Középiskoláit is 
itt végezte, majd orvosi tanulmánya-
it Kolozsvár, Berlin és Kiel egyetemein 
folytatta. 1929-ben nyerte el doktori dip-
lomáját az akkor még német Boroszló 
Friedrich Wilhelm Egyetemén mint kór-
bonctan szakorvos. 1930 és 1937 között 
Nagyváradon volt általános orvos, am-
ajd 1937 és 1941 között Felsővisón, 1942 és 
1944 között Szaploncán. 1944 májusában 
Auschwitzba deportálták, ahol dr. Josef 
Mengele boncolóorvosa lett. 1945 január-
jában Auschwitz felszámolásakor egyike 
volt annak a 66 ezer rabnak, akiket eről-
tetett menetben Németországba depor-
táltak. Abban, hogy a fogoly(lét)bizony-
talanság, a sonderkommando, a boncoló 
műtő borzalmait túlélhette, „az ellenál-
lás egyetlen lehetséges ambíciója segí-
tette: megmaradni, hogy papírra vethes-
se milliók legyilkolt, sírba vitt, kitörölt, 
végzetesen megsérült emlékezetét” (Cse-
ke Gábor olvasónaplója). Az ebensee-i tá-
borban érte a felszabadulás. Felesége és 
lánya Bergen-Belsenből tért haza. 

Emlékektől és bűntudattól terhelten 
egyetlen vigasza: megpróbálni a to-
vábbiakban újra értelmesen dolgoz-
ni, másokon segíteni. Ebben segítette 
a gázkamrát túlélt felesége és lánya. 
Boncolást azonban soha többet nem 
végzett.

1949–50-ben Nagyváradon üzemi, 
majd 1951-től kórházi orvos volt. 1956. 

május 5-én, 54 éves korában halt meg 
szívinfarktusban.

Dr. Nyiszli Miklós 1946-ban vetette 
papírra borzongató önéletírását a hír-
hedt lengyelországi náci haláltáborban 
töltött időről és az ott végzett kénysze-
rű foglalatosságáról. Orvosi szakmájá-
nak köszönhetően maradt életben, rá-
adásul Németországban végzett, kiváló 
szakmai tapasztalattal, tudással ren-
delkezett, ezért választotta ki – komoly 
vizsgáztatás után – laboratóriumának 
boncoló orvosául dr. Mengele, a milliók 
halálához hozzájáruló álorvos, miköz-
ben a „tudomány” nevében pokoli kísér-
leteket folytatott élő és holt embereken. 
A szerző kegyetlen, szenvtelen pontos-
sággal megrázó képet fest az ember 
lealjasodásának hihetetlen, de mégis 
megtörtént eseteiről, a koncentrációs 
megsemmisítő táborok működéséről, 

hátborzongató napjairól, és éppen ez 
a tárgyias megjelenítés teszi hitelessé 
a lágerbeszámolót. 

Lágernaplóját először Dr. Menge-
le boncoló orvosa voltam az auschwitzi 
krematóriumban címmel saját kiadá-
sában jelentette meg könyv formá-
ban Nagyváradon, majd 1947-ben Az 
auschwitzi pokol címen a budapesti Vi-
lág című folyóirat közölte folytatások-
ban. Ugyanitt Tanú voltam Nürnbegben 
címen cikksorozatban számolt be ar-
ról a nemzetközi tárgyalássorozatról, 
amelyre 17 alkalommal rendelték be, és 
amelyen a láger mellett működő hadi-
anyaggyártó, és a rabokat halálra dol-
goztató I. G. Farbenindustrie vétkes ve-
zetőivel szembesítették. 

A nagyváradi kiadáshoz Nyilatkoza-
tot is csatol, ebből idézek: „Alulírott dr. 
Nyiszli Miklós orvos, A.8450 tetoválási 
számot viselő volt KZ fogoly, e szerzé-
semben megjelenő művet, mely az em-
beriség történetének legsötétebb lapjait 
foglalja magában, minden indulattól 
mentesen, a valóságnak megfelelően, 
a legkisebb túlzás és színezés mellő-
zésével írtam meg, mint közvetlen 
szemlélője és szereplője az auschwitzi 
krematóriumok és máglyák munkájá-
nak, melyeknek tüzében apák, anyák 
és gyermekek milliói enyésztek el. (…) 
Munkámmal nem törekszem irodalmi 
sikerre. Nem író, orvos voltam, amikor 
a minden képzeletet felülmúló borzal-
makat átéltem, és most, hogy leírásuk-
ra sor került, most sem az író igényé-
vel, hanem az orvos tollával írtam meg 
könyvemet.

Kelt Nagyváradon, 1946. március ha-
vában, dr. Nyiszli Miklós.”

Közel 20 év elteltével, 1964-ben, né-
mileg megszerkesztve az Orvos voltam 
Auschwitzban címet kapott művet újra 
és újra kiadták tengeren innen és túl 

Pocsveiler Ilona
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a bélyeget, s azok milyen értéket kép-
viselnek. Többször tematikus kiállítást 
is szervezett ezekből. Udvarán pingpon-
gasztal volt felállítva, ahol nagyon so-
kan tanultuk meg ezt a szép sportágat. 
Gombfocibajnokságot rendezett, persze 
ebből volt néha galiba otthon, hiszen 
a nagykabátok gombjai voltak a legjobb 
„focisták”.

Tudom, hogy ilyen röviden nagyon 
nehéz egy sikeres életpályát bemutat-
ni, de igyekeztem bebizonyítani, hogy 
Joikits Attila tanár úr feltétlenül meg-
érdemli a Szilágysági Magyarok Dísz-
oklevelet. Kedves tanár úr, nagyon jó 
egészséget kívánok, és biztosra ve-
szem, hogy még nagyon sok és érté-
kes történelmi témájú cikket olvasunk 

a különböző kiadványokban. Köszön-
jük a több évtizedes igényes munkáját, 
amellyel igyekezett Szilágysomlyót és 
a környék fiataljait a lokálpatriotiz-
musra nevelni.

(Elhangzott 2020. október 3-án, Szi-
lágysomlyón a 28. Báthory Napok kere-
tében szervezett díjátadó ünnepségen.)
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számos fordításban, így például ro-
mán, angol, lengyel, francia, spanyol, 
szerb-horvát, héber, német nyelven, 
de könyvének nemzetközi sikerét már 
nem érte meg. Az érdeklődés nem any-
nyira a mű irodalmi-esztétikai értékei-
nek szól – bár az sem elhanyagolható –, 
hanem a párját ritkító dokumentumról.

Nyiszli tömören, jó intuícióval fogal-
mazta meg a lágerélet valóságát működ-
tető rendszert, azt az abszurd helyzetet, 

amelyben maguk a foglyok voltak kény-
telenek életben maradásuk reményében 
működtetni az embertelen gépezetet. 

Ezt a képességet Kohn Hillel erdélyi 
szociológus és közíró így értékeli: „...az 
orvos józan, tudományos hangján túl 
az ember szól hozzánk. Olyan ember, 
akit a látottak orvosból íróvá avattak: 
legmélyebb emberi tragikumot figyelő 
és lejegyző, az átélteket képekben rög-
zítő íróvá.”

A laudációt tehát íróként is méltán 
megérdemli városunk egykori szülötte, 
Nyiszli Miklós, akinek könyvét maga 
a Nobel-díjas Kertész Imre irodalmi 
szempontból is igen fontos műnek tar-
totta.

(Elhangzott 2020. október 3-án, 
 Szi lágysomlyón a 28. Báthory Napok 
keretében szervezett díjátadó ünnep-
ségen.)

Talán már nem újdonság sen-
ki számára, hogy Hollywood, 
vagy általában véve az ameri-
kai filmgyártás tele van ma-
gyarokkal, sőt, már a kezde-

tekkor számos magyar, illetve magyar 
származású rendezővel, producerrel, 
filmstúdió-alapítóval találkozhatunk. 
Gondoljunk csak a Paramount Pictures 
alapítójára, Zukor Adolfra; a sir Alexan-
der Korda néven elhunyt, Kolozsvárról 
induló Korda Sándorra vagy a ma Micha-
el Curtiz néven ismert, ugyancsak Jano-
vics Jenő kolozsvári stúdiójából induló, 
később a Warner Bros. állandó munka-
társává váló Kertész Mihályra, aki a Ca-
sablanca rendezéséért Oscar-díjat is ka-
pott; Weisz Gyulára, a Columbia Pictures 
producerére; vagy akár a William Fox 
néven ismertté vált Fuchs Vilmosra, aki 
a Twentieth Century Fox alapítója.

Aki ismeri a hollywoodi filmstúdió-
kat, talán észrevette, hogy hiányzik két 
igazán jelentős műhely: a Universal és 
az MGM, azaz Merto–Goldwin–Mayer. 
Nos, ezekben vált filmes emberré, is-
mert, majd kedvelt filmproducerré Joe 
Pasternak, azaz Paszternák József.

Az angol Wikipédia szerint Szi-
lágysomlyón 1901. szeptember 19-én 
Paszternák József néven született, a Do-
hány utcai zsinagóga levéltárában őr-
zött, a szilágysomlyói zsidóság törté-
netét megíró hét kötet szerint viszont 
már születési neve is Joseph Herman 
Pasternak (Schweitzer József egyko-
ri főrabbi szíves közlése). Anyja Ja-
nowitz Róza volt, apja nevéről nem 
egyértelműek a források, amint az 
sem tisztázott, hogy kereskedő, köny-
velő vagy kántor volt-e a tizenegy gye-
rekes férfi. Mindenesetre, Szabó Ádám 

cikke szerint (fidelio.hu, 2017. október 
14.) a nagycsaládban élő Pasternak ké-
sőbb egy Melyiket a kilenc közül?-szerű 
történettel mesélte el az Egyesült Álla-
mokba kerülését: egy Géza bácsi nevű 
rokona már hosszú idő óta az Egyesült 
Államokban élt, és egy időben azt kér-
te a családtól, hogy egyik gyermeküket 
küldjék utána, mert neki nincs utódja. 
Az apja sorba állította őt és testvéreit, 
és egyesével végigmérte őket: a lánya-
it mégsem küldheti, ahogy a legfiata-
labb és a legidősebb fiát sem. Maradt 
hát maga Pasternak, aki foggal-köröm-
mel tiltakozott a költözés ellen. Nem is 
küldték a tengerentúlra. Ennek ellenére 
megbarátkozott Amerika gondolatával, 
és 1920-ban vagy 1921-ben útra is kelt.

Bár később befutott lett, nem vett 
részt Hollywood építésében. Előbb Phi-
ladelphiában egy gyárban öveket lyu-
kasztott, majd New Yorkba ment, ahol 
csirkekopasztással és egy büfében ke-
reste kenyerét. Néhány év múlva el-
varázsolta a filmvilág, eleinte színész 
akart lenni, el is végzett egy képzést. 
Karrierjét alulról kezdte, végigjárt min-
den lépcsőfokot: először pincérsegéd 
volt a Paramount stúdió New York-i 
részlegénél, majd pincér lett, később, 
egy borzalmasra sikerült próbafelvétel 
után negyedik asszisztens lett egyik 
rendező mellett, majd hamarosan már 
második számú asszisztensként dolgo-
zott Allan Dwan alatt. 

1926-ban (vagy 1928-ban – mai tu-
dásunkat Pasternakról végigkíséri 
a bizonytalanság) már a New York-i 
Universal küldte európai útra, ahol ha-
marosan a Universal európai részlegé-
nek menedzsere lett, Németországban, 
Ausztriában és Magyarországon is dol-
gozott. A Nyugat 1934/21-es számában 
készített vele egy nyúlfarknyi inter-
jút – mint a szerző Lóránth László írta: 
„Valóságos testőrség védi, nehogy idejét 
rabolják a kíváncsiak s autogramm-
ostromlók. Reggel öttől éjfélig tart 
a munka, és ez az aprótermetű ember 
bírja tüdővel, ideggel, hanggal – és öt-
letekkel. Cikázik a deszkaállványok fe-
lett, veszekszik a színészekkel, minden 
moccanásban részt vesz, elismer, szid 
és dicsér. Pontosan déli tizenkettőkor 
van három perc ideje.” Hogy miért jött 
Magyarországra filmezni – erről így 
vallott ugyanitt: „Hát először is én... 
Szilágysomlyón születtem, és ha va-
laki itt született, az sohasem felejtheti 
el. Másodszor: én utálom a frázisokat, 

Széman Emese Rózsa
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de kijelentem, hogy Magyarországon 
vannak a világ legjobb fi lmmunkásai, 
akik olyan tűzzel, olyan fanatikus lel-
kesedéssel dolgoznak velem, mintha 
maguknak csinálnák a fi lmeket. Itthon 
becsületes munkát kapok. Harmadszor: 
ha őszinte akarok lenni, egy nagyon kis 
százalékkal olcsóbb is a Hunnia a többi 
fi lmgyáraknál.”

Számos karriert indított el, vagy se-
gédkezett kibontakozásuknál. Az 1930-
as éve közepén Hollywoodba visszatér-
ve magával vitte a német Henry Koster 
rendezőt, valamint Szőke Szakállt (S. Z. 
Sakall), de ő fedezte fel többek között De-
anna Durbint, Gloria Jeant, Mario Lan-
zát, Gene Kellyt, Esther Williamst, Doris 
Dayt. Saját bevallása szerint nem „sztá-
rokat csinált”, hanem pontosan tudta, 
hogy mi kell a nézőknek, így fi lmjei 
mindig sikeresek lettek, még ha a kriti-
kusok fanyalogtak is. A legfontosabbnak 
azt tartotta, amit nem lehet megindo-
kolni vagy elmagyarázni: a megérzé-
seket, az ösztönöket, amelyek szerinte 
a leginkább segítették karrierjében.

1941-ben az MGM stúdióhoz szerző-
dött. Ekkor már a musicalek királyaként 

emlegették, az MGM pedig pont ebben a 
műfajban volt a legjobb, így remekül il-
lettek egymáshoz. Itt érte el legnagyobb 
sikerét a Mario Lanza főszereplésével 
készült A nagy Caruso című fi lmmel. 
Az ő ötlete volt az 1945-ös Horgonyt fel! 
című fi lm emblematikus jelenete is, 
amelyben Gene Kelly az animált Jerry 
egérrel perdült táncra. Utolsó fi lmjét a 
20th Century Fox-nál készítette. A fi lm 
befejezése előtt stroke-ot kapott, majd 
Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, 
így 1968-ban befejezte karrierjét. Pálya-
futása alatt kétszer jelölték Oscar-díjra 
és háromszor Goden Globe-ra. Három-
szor az Oscar díjátadó ünnepségért is ő 
felelt, köztük az 1966-os ceremóniáért 
is, amely az első színesben felvett ün-
nepség volt. Az este egyik sztárja David 
Lean Doktor Zsivágó című fi lmje volt, 
amelyet épp Joe távoli rokona, Boris 
Pasternak írt – tudjuk meg még Szabó 
Ádám cikkéből.

„Büszke vagyok rá, hogy 105 fi lmnél 
is producerkedtem, és ezek közül egyik 
sem csak felnőtteknek való” – vallot-
ta. Az volt az elve, hogy mindig pozi-
tív hangulatú, vidám fi lmeket hozzon 

létre: egyszerűen a szórakoztatás volt 
a célja. Nemhogy vér nem folyt a fi lm-
jeiben, de forgatókönyveiben nem is 
betegedett meg soha senki. Naiv, jómo-
dorú zenés vígjátékokat készített, ame-
lyek a szextől és az erőszaktól men-
tesek voltak. Még életében megkapta 
saját csillagát a Hollywoodi Hírességek 
sétányán – a 13 magyar származású 
csillag egyikét. Vagyonáról a Múlt-kor 
történelmi portál szerint egyszer úgy 
nyilatkozott: szívesen megvásárolná 
belőle Magyarországot, és visszaadná 
neki a szeretetet, a zenét és a szabad-
ságot. Beverly Hillsben halt meg 1991. 
szeptember 13-án.

Nem tudom, a szilágysomlyói, er-
délyi közösségből hányan tudjuk, mi-
lyen nagy neveket adtunk a világnak. 
Abban reménykedem, hogy Joe Paster-
nak, avagy Paszternák József Szilágy-
sági Magyarok Díszoklevele alkalmat 
ad arra is, hogy számba vegyük őket.

(Elhangzott 2020. október 3-án, 
 Szi lágysomlyón a 28. Báthory Napok 
keretében szervezett díjátadó ünnep-
ségen.)

vicsai János méltatásaKovács Kuruc János
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Mintegy öt évtizedes isme-
retségünk és barátságunk 
okán engedjék meg ne-
kem, hogy ismertessem 
és méltassam Vicsai Já-

nos nyugalmazott történelemtanár és 
iskolaigazgató életútját, munkásságát. 

1947. június 9-én született a Mára-
maros megyei Monóban, a Tövishát 
legészakibb falujában, itt nevelkedett, 
ide járt elemi iskolába is. Gimnáziumi 
tanulmányait a szomszédos Szamosar-
dón végezte, a középiskolát Szilágycseh-
ben. Ezt követően Nagyváradon a há-
roméves pedagógiai főiskolán szerzett 
történelem–földrajz szakos tanári okle-
velet 1969-ben, majd a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetemen történelem szakos 
oklevelet 1974-ben levelező tagozaton.

Pályafutását 1965-ben, 18 évesen 
helyettes tanárként kezdte, és 2010-
ig a szamosardói általános iskolában 
tanított. „Történelem–földrajz szakos 
tanárként olyan hitelességgel taní-
tott, mintha évezredek időutazójaként 
megélte volna az események minden 

jelentősebb mozzanatát. Tanítványai-
val megszerettette a tantárgyát, mert 
a legbonyolultabb ismereteket is köny-
nyed stílusban tudta eléjük tárni, hu-
morral tűzdelve. (…) Országos tanul-
mányi kirándulásokat szervezett (…) 
melyeknek célja a tanulók kulturális 
és magyarságtudatának erősítése volt. 
Ezek kivitelezése sok nehézséggel járt 
abban az időben” – értékelte tanári ha-
bitusát egykori kollégája, Haragos Ilona 
nyugalmazott magyar nyelv- és iroda-
lom szakos tanárnő az Ezüstgyopár Díj 
2019-es átadása alkalmából írott lau-
dációjában. Egy évtizeden át jelentős 
szerepet vállalt a Jóbarát című diáklap 
által szervezett tantárgyolimpiák (úgy-
nevezett T. O.-k) lebonyolításában is. 

1971-től 2010-ig a szamosardói iskola 
igazgatója is volt egy olyan, bentlakás-
sal is rendelkező, magyar tannyelvű ál-
talános iskolában, ahova a szomszédos 
falvakból bejártak az elemi osztályok 
elvégzése után anyanyelvükön tovább 
tanulni akaró diákok. A kommunista 
diktatúra éveiben kisebbségiként sok 

nehézségbe ütközött, többszörös zakla-
tásnak, kihallgatásoknak volt kitéve, a 
Securitaténál megfi gyelési dosszié is 
készült róla, mégis mindig a megfontolt 

Vicsai János
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megoldásokat kereste a konfl iktus-
helyzetek feloldása érdekében. „Értett 
ahhoz, hogy összefogjon és összetart-
son elvek és értékek mentén” – állapí-
totta meg róla Haragos Ilona.

Igazgatói tevékenysége folytán 1992-
től hollandiai segítséggel sikerült az 
iskola és a bentlakás épületének nagy-
mértékű felújítását elvégezni, 1996-ban, 
amikor számos oktatási intézményben 
még csak álom volt egy iskolabusz mű-
ködtetése, sikerült megoldania – szintén 
hollandiai adományozással – a bentlakó 
diákok hét eleji és hét végi ingáztatását. 
Kezdeményezésére 2006-ban az iskola 
felvehette a Kós Károly nevet, 2008-ban 
sikeresen pályázta meg az iskolaépület 
teljes, európai uniós alapokból törté-
nő rehabilitációját, ami végül 2012-ben 
fejeződött be. Igazgatói tevékenységét 
többszöri felkérésre 2010-ben váltotta fő-
tanfelügyelő-helyettesi tisztségre a Má-
ramaros megyei tanfelügyelőségen. Ezt 
a tisztséget mintegy másfél éven át töl-
tötte be 2011-es nyugdíjazásáig. 

A tanítás, a jövő nemzedékének neve-
lése nyugdíjazását követően is szívügye 
maradt. Számos településen (Domokos, 

Sülelmed, Szamosardó) tanított még 
helyettes tanárként, és 2011-ben mega-
lapította a Kós Károly-díjat saját fi nan-
szírozásból. Erre az a végzős nyolcadi-
kos tanuló jogosult, aki a szamos ardói 
Kós Károly Általános Iskolában kima-
gasló tanulmányi eredménnyel végez, 
és a közösség, a magyarság érdekéért 
kifejtett tevékenységekben ér el ered-
ményeket. 

Vicsai János a Tövishát Kulturális 
Társaság alapító tagja is. „A tövishá-
tiság minden gondolatában, tettében 
fellelhető” – írta róla Vida Katalin 2018-
ban a Tövishát Díj átadásának alkal-
mával. A tövishátiság, a tövisháti iden-
titás megtartásában és fejlesztésében 
vállalt szerepét Vida Katalin a követ-
kezőkben látta: a Szilágysági magya-
rok című 1999-es monográfi agyűjte-
mény létrejöttében betöltött szerepe, tíz 
helytörténeti írás kiadványbeli közlése; 
a Művelődés folyóirat 2016-os, tövisháti 
mellékletében szereplő szerzők mun-
kájának összefogása, kapcsolattartás 
a szerkesztőség tagjaival; Tövishát és 
a szilágysági tájegységek népszerűsíté-
se Kolozsváron az Apáczai Csere János 

Elméleti Líceum honismereti előadás-
sorozatában, valamint a Magyarország 
Főkonzulátusa által szervezett Szilágy-
sági barangolások című képzőművé-
szeti kiállítás alkalmával 2018-ban; 
előadók toborzása a Tövishát Társaság 
kulturális programjaira; szamosar-
dói színjátszó csoportok irányítása és 
tövisháti körútjai megszervezése; Szi-
lágycseh és a tájegység falvai közötti 
kulturális-közművelődési kommuni-
káció serkentése.

„Végvári katonák módjára” élte ér-
telmiségi életét, idéztem vele kapcso-
latban Kós Károly egykori értékelését 
egyik kalotaszegi pályatársáról a He-
pehupa folyóirat 2017-es 1. számában. 
Mindezt ma sem gondolom másként: 
Kós Károly szellemisége, élni- és tenni 
akarása mindvégig jellemezte Vicsai 
János munkásságát egy olyan közös-
ségben, amely a megyehatárok felszab-
daló hatása ellenére is őrzi szilágysági 
identitását.

(Elhangzott 2020. október 3-án, Szi-
lágysomlyón a 28. Báthory Napok kere-
tében szervezett díjátadó ünnepségen.)
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A néprajzi terepmunka lénye-
ge jelen lenni és elmerülni 
a kutatott csoport szereplői-
nek mindennapjaiban. A je-
lenlét, mint a megismerés 

legfontosabb eszköze, megteremti azt 
a fajta meghittséget, otthonosságot, bi-
zalmat, ami lehetővé teszi a külső szem-
lélő számára a társadalmi viselkedések, 
hagyományok értelmezését. De egyálta-
lán nem mindegy, hogy a kutató hogyan 
van jelen és milyen kapcsolatokat tud 
kialakítani a terepen, hiszen ezeknek 
a kapcsolatoknak a minősége nagymér-
tékben meghatározza azt, hogy mit fog 
találni és azt hogyan fogja értelmezni.

A jó néprajzkutató ismérve nemcsak 
a szakirodalom és a terep ismerete, 
hanem az empátia és az emberisme-
ret is. A jó néprajzos tud megszólalni 
és megszólaltani, de ha kell, tud tü-
relmesen hallgatni is, vagy megtörni 
a beszédes hallgatást. Megtalálja azo-
kat a kulcssze replőket, akik segíthetik 
őt munkájában. Röviden: sikeresen tud 
gyűjteni, felderíteni, rögzíteni, képes 
a jelenségek leírására, értelmezésére és 
összegzésére.

Halász Péter határozottan ezen ku-
tatók közé tartozik. A budapesti szü-
letésű, eredeti végzettségét tekint-
ve agrármérnök 1966-ban járt először 
Moldvában egyetemistaként, majd 
rendre visszatért a csángó-magyar fal-
vakba. „Nemcsak megszerettem – vallja 
egyik interjújában –, de gyönyörködtem 
is a moldvai magyarok hagyományos 
műveltségében, s elsősorban ez ösztön-
zött a megismerésére.” Érdeklődésé-
nek középpontjában azóta is a moldvai 

magyarság néprajzi hagyományainak, 
tárgyi kultúrájának vizsgálata áll.

Változatos tárgyú tanulmányai, hi-
ánypótló tematikus monográfiái (lásd: 
A moldvai csángó magyarok hiedelmei; A 
moldvai magyarok hagyományos állat-
tartása; Növények a moldvai magyarok 
hagyományában és mindennapjaiban) 
ma már megkerülhetetlenek a szakiro-
dalomban.

A terepmunka és a tudományos ku-
tatás mellett azonban ugyanolyan 
fontosnak tartja, hogy krónikásként 
tudósítson az identitásuk, nyelvük meg-
őrzéséért folytatott harcukról. Felelőssé-
get érez sorsuk iránt, követve a Domokos 
Pál Péter-i utat, amelynek vezérgondo-
lata a következő: „Ha egyetlen szívet, 
egyetlen gondolkodó főt csángó-ma-
gyar testvéreink iránt megindíthattam, 
ha 100 ezer ma is élő magyar testvérek 
sorsa legalább egyetlen embert tettekre 
késztet, úgy teljes célomat elértem.”

Halász Péter már a kezdetektől rend-
szeres szerzője folyóiratunknak: olvas-
hattunk tőle a székelyek migrációjá-
ról Moldvába(n), a székelyek szerepéről 
a moldvai magyarok külső és belső nép-
mozgásában; a csíki karácsony emlékéről 
azokban a falvakban, amelyek lakossága 
a madéfalvi veszedelmet követően me-
nekült Moldvába, Mátyás király moldvai 
kalandjairól, a lakodalomról, mint gazda-
sági vállalkozásról. Legutóbb januári szá-
munkban jelentkezett A párválasztás örö-
mei és kockázatai a moldvai magyaroknál 
című tanulmányával, amely egy megje-
lenés előtt álló monográfia részlete. Meg-
ismerhetjük a párválasztás hagyomá-
nyos rendjét, az ismerkedési alkalmakat, 

a guzsalyasokat, megtudhatjuk, milyen 
értékrend érvényesült a párválasztásban, 
s ezek hogyan és miért változtak.

Halász Péter tanulmányainak nagy 
erénye, hogy tudományos igénnyel, de 
közérthető, igényes megfogalmazásban 
tárja olvasói elé az évtizedek alatt vég-
zett kutatásainak eredményeit.

Legyen ez a Székelyföld-díj ösztönző-
je további munkásságának! 

Gratulálok!

(Elhangzott 2020. október 2-án, Csík-
szeredában, a Székelyföld kulturális fo-
lyóirat szerkesztőségében szervezett díj
átadó ünnepségen.)

halász PétEr méltatásaMirk Szidónia Kata

székelyföld • székelyföld-díj

Halász Péter

A mozi öröme.  
Laudáció helyett szonDa szaBolcsnaKFekete Vince

Abban a moziban, ahol 
ülünk, egy harminc-
negyven évvel 
ezelőtti filmet vetítenek. Csak 
lassan dereng fel a hely,
a gyermekkori kopott 
klubhelyiség; alig 
ismerek rá, ahogy 

előttem terem hirtelen, hogy ott 
vagyok évtizedekkel 
ezelőtt, a vasárnap délelőtti kötelező 
kicsimise után, ahol 
a mozi – akkor – az ajándék, 
a ráadás. Előbb mintha 
szellemarcok futkároznának 
a vásznon, ahova nézünk. De

az emlékezet lassan 
megszűri, megtisztítja, felragyog-

tatja 
a képeket; letisztult, átlátszó lesz 
minden. Kint napfény 
ragyog, de az is lehet, hogy hó 
hull. Nem látom jól. Csak
ezt a benti képet. Egy hang szólal 

székelyföld • székelyföld-díj
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meg váratlanul mögöttem. 
És mintegy hívó szóra, tisztán 
felragyog a vászon. 

Kapuk nyílnak szemünk 
előtt, mögöttük pedig az 
egykori 
életünk, de ezekhez nincsen 
már kulcs, vagy csak a régi 
van meg; mások laknak 
az udvaron is, átalakult a ház,
a porta, minden. Egy-egy pillanatra 
megvilágítja a fény újra 
és újra a szűk sikátorokat, 
a házakat. Majd tereket terel 
elénk, ahonnan már nem 
tudunk soha végleg kijönni, 
se beljebb menni, pedig 
szabadulni szeretnénk, 
de nem lehet, nincs erőnk.

Két világ között jövünk-
megyünk az elképesztő 
honvágyban, 

két világ között 
vágyunk vissza innen 

oda, vagy valahova, még 
ha beleőrülünk, akkor is, 
hogy valamiképpen 
eltompítsuk, hogy
lecsavarjunk a hangerőből, 
elnémítsuk ezeket a felénk 
kapkodó 
képeket, hangokat, 
amelyek már csak 
képzeletünkben léteznek.

Két életünk van: az egyik, 
amikor, és másik, 
amikor utána. És
a közben ez a Senkiföldje, 
ami fenyegető, nyugtalan, sötét. 

Sőt: hullámzó, tajtékzó erők, 
partra vetettség, stb.

(Elhangzott 2020. október 2-án, Csík-
szeredában, a Székelyföld kulturális fo-
lyóirat szerkesztőségében szervezett díj
átadó ünnepségen.)

Szonda Szabolcs

Fekete Vince

székelyföld • székely Bicskarend Díj

Szívforma
Laudáció helyett száraz MiKlós GyörGynEK

Ha Székelyföld térképét 
megnézzük,
akkor azt látjuk, hogy
szív alakú ez a térkép,

magába foglal három megyét,
magába foglalja a székely
székeket, és magába foglalja
ezt a szív alakú helyet, nem 
túl nagy területet egy másik

ország, amely nagyjából 
szintén az ország, ennek a
másik országnak a szívében
található, 

itt élnek a székelyek, hol nagyobb
tömbben, hol szerte, széjjel,
szétszórtan, de ez nem
hivatalos országuk, 

ezért képesek volnának, ha kell,
meg is halni érte, de nem kell ilyesmi
már a mai világban,

úgyhogy itt élnek ők békésen, 
többnyire békésen, egyik napot
illesztik a másik után, 

dolgoznak reggeltől estig,
látástól vakulásig, főleg fizikai
munkát, főleg a mezőkön, 

főleg az állatokkal, no meg főleg
az erdőkön, ahol leginkább otthon

érzik magukat ebben a nagy
Transzilvániában, 

jó dolgú emberek, szeretnek
nap mint nap tevékenykedni, 
és ha nem tudnák az iskolából,

hogy ők egy másik országban élnek,
egy másik országnak a lakói már 
legalább száz esztendeje, észre sem

vennék, hogy ez mennyire, de 
mennyire így van, mert náluk
még a román rendőr is székely a
faluban, és székelyek az oda
betelepedettek is, még a cigányaik
is székelyek, zsidójuk is az volna,

de az egy jó ideje nincs, csak volt,
még a nagyapáik idejében, bótja is 
volt, most nincsen, se bót, se zsi-

dójuk,

vagyis bót van, de az inkább ven-
déglő,

mert ott, a bótban szoktak iddogálni,
sokszor már délelőtt azok, akik

Száraz Miklós György
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egyébként mindig ott, ők nem a 
dolgosabb fajtából valók, vagy abból,
csak éppen most nincsen munkájuk,

mert most hazajöttek szőlőkacso-
zásból,

három hónap után, és majd később
mennek vissza, amikor lesz munka,

s addig az a pénz is, amit ott kerestek,
elég lesz nekik, addig elég, s mi az a
napi néhány kupica, amit lehajta-

nak itt,

semmi, úgyhogy amíg nincsen 
munka,

addig itt töltik a napjaikat, itt 
legalább

hírek is vannak, jönnek-mennek az 
emberek, beszélgetnek, megosztják

a híreket, meghallgatják őket 
nagyon

fi gyelmesen, lelki támaszt szolgál-
tatnak,

olyan lelki izéket, amiért máshol
nagy pénzeket fi zethetnének akár,

de itt ők ingyen, bérmentve, és ez jó,
nagyon jó, nekik is, no meg mások-

nak is…

(Elhangzott 2020. október 2-án, Csík-
szeredában, a Székelyföld kulturális fo-
lyóirat szerkesztőségében szervezett díj
átadó ünnepségen.)

székelyföld • szabó Gyula Emlékdíj

Zsidó Ferenc áDáM szilaMér méltatása

A második Forrás-nemzedé-
ket útjára indító Vitorlaének 
antológia nagy visszhangot 
váltott ki megjelenésének 
évében, 1967-ben: szerve-

zett formájú vita bontakozott ki róla, 
melynek jegyzőkönyvei ma is tanulsá-
gosak a nemzedékek és nézetek ütkö-
zése szempontjából. Az idősebb szerzők 
olykor óvatoskodva, saját pozíciójukat 
féltve, összességében mégis pozitívan 
viszonyultak a Vitorlaénekhez. Az anto-
lógia szerzői közül Király László azon-
ban ifjúi daccal jelentette ki egész ge-
nerációja nevében, hogy: „Ne tessenek 
minket félteni (…) Ne tessenek tehát 
minket körbejárni.” Igen, így kell elin-
dulni a pályán: új utat törve, konokul, 
a régit elutasítva, ugyanakkor, mivel 
ahhoz viszonyítod magad, mégiscsak 
a hagyományba beépülve. 

Valahogy így indult el Ádám Szila-
mér is, talán kevésbé hangosan, hisz 
manapság az irodalom már nem olyan 
visszhangos, de öntudatosan, egyéni 
hangon megszólalva. A Székelyföld fo-
lyóirat számára Fekete Vince fedezte fel, 
kinek a pályakezdő szerzőkhöz mindig 
jó orra volt. De igazából nem is kellett 
felfedezni, felfedte ő magát. Egyéni-
ségként, aki nem feltétlenül, vagy nem 
csak betagozódni akar valahová, ha-
nem új utakat keres. 

Színre lépése óta sokat publikál, 
természetesen legtöbbet a Székely-
földben, de ott van a manapság egy-
re inkább teret nyerő online irodalmi 

térben is, rendszeres szerzője A Szem-
nek, a Praenek, a Dunsztnak. Amíg 
Kolozsváron élt, a Bölcsészkar Látha-
tatlan Kollégiumában Selyem Zsuzsa 
mentorálta, de a nemrég létrehozott 
Hervay Gizella Irodalmi Klub kere-
tei közt is tevékenykedik. (Még némi 
életrajzi fogódzó, hogy jobban tájé-
kozódjunk: Ádám Szilamér 1997-ben 
született Székelyudvarhelyen, ma-
gyar–orosz szakos diplomát szerzett, 

jelenleg szülővárosában él, Székely-
keresztúron helyettes tanár. Kritikát 
és prózát ír, saját bevallása szerint 
műfordításokkal is próbálkozik.) Kri-
tikusként korát meghazudtoló tájé-
kozottság és szakmai tudás jellemzi, 
kiemelten fi gyel a magyarországi szer-
zőkre és saját generációjának megva-
lósításaira. Épp ezért az elmúlt idő-
szakban a Székelyföld folyóirat egyik 
fontos kritikusává vált, kire a jövőben 
is számítunk. Prózaíróként jól felépí-
tett, egyéni atmoszférájú novelláival 
tűnt fel, El című írása bekerült az Er-
délyi szép szó című reprezentatív vá-
logatáskötet idei kiadásába, mellyel 
a szerkesztő, Fekete Vince mintegy 
megelőlegezi a további bizalmat neki. 
Csakúgy, mint a most átadandó Szabó 
Gyula Emlékdíj, mellyel a Székelyföld 
szerkesztősége olyan ígéretes, kötettel 
még nem rendelkező tehetségeket ju-
talmaz évről-évre, akikben látja a po-
tenciált. A korábbi évekre visszate-
kintve megállapíthatjuk, hogy a díjat 
kiérdemlő személyek aztán rövidesen 
könyvvel jelentkeztek, tehát minden-
féle értelemben „helyet teremtettek” 
maguknak. Ezt kívánjuk Ádám Szila-
mérnak is, s főként azt, hogy érezze 
otthonosan magát az irodalmi közeg-
ben, melynek immáron ő is alakítója.

(Elhangzott 2020. október 2-án, Csík-
szeredában, a Székelyföld kulturális fo-
lyóirat szerkesztőségében szervezett díj
átadó ünnepségen.)

Ádám Szilamér
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BaloGh-Botár Károly csaBa méltatása

Csabi, nem tudod, hogy 
hol a Dell laptop? A su-
libusz hánykor indul? 
Érkezett új gyerek 
a kolostorhoz? Ki vitte 

el a bennert? Ezt és még sok mindent 
tud Csabi! Tud tanítani, és nem akár-
hogy, tud szervezni, tud pályázatot 
írni, tud elszámolni azzal, tudja, hogy 
mi történik az iskolában a kollégákkal, 
a diákokkal, a munkatársakkal. Igazán 
nem is tudom, hogy van-e valami, ami-
hez nem ért? Nagyon jó szervező, lebo-
nyolító és elemző.

Az idén Barcsay Ákos-díjban részesü-
lő tanár 1980. január 4-én született Ér-
mihályfalván, Bihar megyében, refor-
mátus családban. Az általános iskolát 
szülővárosában járta ki, majd a közép-
iskolai tanulmányait is otthon, az ér-
mihályfalvi mezőgazdasági líceumban 
folytatta, ahol 1998-ban érettségizett. 
1999 és 2003 között a Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem földrajz karán tanult, ott 
szerzett tanári oklevelet földrajztanár 
szakon. Ezután kezdődtek a munkás 
évek: 2003 és 2006 között az érsemjéni 
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában ok-
tatott, majd 2006-tól a dévai Téglás Gábor 
Elméleti Líceum tanára, és saját szavai 
szerint, ekkor kezdődött igazán a szak-
mai kiteljesedése. Családot alapított, két 
gyönyörű kislány, Evelin és Eliza apu-
kája, akikkel gyakran találkozhatunk, 

amikor délutánonként, esténként sétál-
ni, kerékpározni mennek édesapjukkal. 
Odaadó apuka, de ez nem akadályozza 
meg abban, hogy a közösségi életből is 
kivegye részét, mondhatnánk, az orosz-
lánrészét. Ő tartja a kapcsolatot a Kőmű-
ves Kelemen Szülőbizottsággal, a Szent 
Ferenc Alapítvánnyal, a vajdahunyadi, 
a csernakeresztúri, a szászvárosi ingá-
zó diákokkal is. Nincs olyan tevékeny-
ség az iskolában, sőt talán Déván sem, 
amin ne lenne rajta az ő keze nyoma.

Bevallása szerint szereti a közös-
séget, a munkát, az új feladatokat és 
a focit. Az RMDSZ-nek 1998 óta tagja, 
2010 és 2016 között megyei alelnöke is 
volt. Az utóbbi 12 évben nem volt olyan 
választás hazánkban, amelyben ne 
a magyarság érdekében dolgozott vol-
na a Megyei Választási Bizottságban. 
Szerintem neki van ebben a megyében 
a legnagyobb régisége ezen a téren. Sen-
ki nem vigyázhatna jobban a szavaza-
tainkra, a többi bizottsági tag ad a véle-
ményére, elismeri felkészültségét. Ez az 
alaposság jellemezi minden területen. 

Bokros teendői mellett a szak-
mai továbbfejlődése is kiemelten fon-
tos számára. Képzések, konferenciák, 
szakmai programok mellett elvégezte 
a történelem szakot is, és 2011-ben si-
keresen államvizsgázott. Ja, és emellett 
még a Téglás Gábor Elméleti Líceum 
igazgatóhelyettese is immár tíz éve!

Még nagyon sok mindet lehetne 
elmondani róla: igazi barát, jó ma-
gyar, értékes európai polgár, de in-
kább tudjuk meg, hogy ki ő: a 2020-as 
év Barcsay Ákos-díjazottja pedagógus 
kategóriában, Balogh-Botár Károly 
Csaba!

(Elhangzott 2020. október 11-én a Hu-
nyad Megyei Magyar Napok Barcsay 
Ákos Közéleti Díj átadási ünnepségén.)

Balogh-Botár Károly Csaba
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Értékalapú közösségi szerep-
vállalásáért, civil szerveze-
teinkben folytatott önkéntes 
tevékenységéért, közösségszol-
gálatáért méltatjuk ma, hiszen 

szívét, idejét osztja szét a közösségnek 
immár évtizedek óta.

Doboly Beatrix Ilona szülővárosá-
ban, Vajdahunyadon már az elemi 
iskolában beleszeretett a magyar iro-
dalomba, majd a nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium bentlakó diákjaként 
vált örök „tűzfelelőssé”, közösségileg 
elkötelezetté, továbbvívén magával 
a kollégium szellemét. A kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem böl-
csészhallgatójaként szerzett magyar–
angol szakon középiskolai tanári ok-
levelet. Hazajött Vajdahunyadra, ahol 
egy román tannyelvű középiskolában 
tanított nyugdíjazásáig angol nyelvet 
címzetes tanárként. Bár szívesen ta-
nított angolt, örömmel vállalt plusz-
munkát magyar nyelvű osztályok 
tanítására, a helyi 6-os Általános Is-
kola, a dévai Traian-líceum, valamint 
a vajdahunyadi Christiana Egészség-
ügyi Posztliceális Asszisztensképző 
Iskola magyar tagozatán, angolt ta-
nítva, magyar öntudatra nevelve di-
ákjait. Az Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége Ezüstgyopár-díjjal 
tűntette ki.

Szilárd értékrendje és hovatartozá-
sa nem rendült meg semmilyen idő-
ben. Már 1990 elején többedmagával el-
kezdte a közösségépítést, a szervezést, 
a helyi társadalmi öntevékenységet. 
Minden helyi, ezt szolgáló kezdemé-
nyezésnek aktív résztvevője azóta is. 
Az RMDSZ vajdahunyadi szervezetének 
„bölcsőringatója”. Mondhatni, a nap-
palijából indult a kezdeményezés 1990. 
január elsején. 1990 óta a helyi választ-
mány tagja. Tagja a Hunyad Megyei 
RMDSZ Területi Képviselők Tanácsá-
nak, majd a Megyei Küldöttek Tanácsá-
nak is, 1997 júniusától három évig he-
lyettesítő alelnök. 

Sok hazai és külföldi konferencián, 
népfőiskolán, civil fórumon képvisel-
te a vajdahunyadi, Hunyad megyei ci-
vil szervezetek érdekeit. Több fi atalban 
fedezte fel a tehetséget, buzdítva, bá-
torítva, kurzusra, tanfolyamra juttat-
va el őket, vagy ösztöndíjat szerezve 
a magyar nyelvű továbbtanuláshoz. 

Több civil szervezet, egyesület, szakmai 
egyesület, társaság alapító tagja.

Az EMKE vajdahunyadi szervezeté-
nek kezdeményezője, helyi elnöke 1993 
óta. 1994-ben a Hunyadi János Huma-
nitárius Társaság egyik kezdeménye-
zője, kuratóriumi tagja, 2007-től elnö-
ke; a most már Diversitas nevet viselő 
társaság újraválasztott elnöke, a Hauer 
Erich Társaság alelnöke (2005-től), ala-
pító tagja a Corvin-Savaria Társaság-
nak, és minden más magyar helyi civil 
szervezetnek, a Hunyad Megyei Érték-
tár Bizottságnak, tagja több országos ci-
vil szervezetnek.

A Ferences Világi Rend helyi közössé-
gének minisztere, az Országos Tanács 
miniszterhelyettese (2008), majd nem-
zetközi referense (2011–2014) volt. Jelen-
leg a Kelet-Erdélyi Régió miniszterhe-
lyettese.

Magyartanárként mindig szívügyé-
nek érezte a magyar közösségi mun-
kálkodást, a műveltségszolgálatot. 
A fel sorolt szervezetek természetéből 
adódó mindennapi tevékenységeken 
kívül említésre méltónak tartom sze-
repét a következőkben. 1990-től a Hu-
nyad Megyei Hírlap, a Hunyadvárme-
gye, majd a Hunyad Megyei Hírmondó 
egyik önkéntes szerkesztője, terjesztője, 
de írásai jelennek meg más lapokban 
és folyóiratokban is. Tudósításai a Hu-
nyad megyei magyarság életéről, mű-
velődési rendezvényeiről szólnak, de írt 
műemlékeinkről, helytörténetről, kö-
zösségünk jelenéről is. A helyi magyar 
rádióadás önkéntes dolgozója is volt. 
A Szombathellyel létrejött testvérvárosi 
kapcsolat szorgalmazója, főleg kulturá-
lis és tanügyi téren, kiállítások, a bala-
tonberényi táborozás, a bolyi építőtábor 
szorgalmazója. A Szomszéd várak elne-
vezésű vetélkedő kapcsán neki köszön-
hető a szigetvári Tinódi Lantos Sebes-
tyén és a dévai 3-as Számú Általános 
Iskola testvérkapcsolata is, amelyből 
testvérvárosi kapcsolat is lett. A ma-
gyar könyvtár létrehozásának kezde-
ményezője, önkéntes könyvtáros hosz-
szú évekig. Ökumenikus óvodánkban 
térítésmentesen tanított angol nyelvet 
évekig. 1990-től hosszú, eredményes, 
sokoldalú kapcsolatot épített ki az angol 
Mission for Romania angol szervezet-
tel, amely hozzájárult a vajdahunyadi 
Magyar Ház működéséhez. Részt vállalt 

és vállal kulturális rendezvények, év-
fordulók, megemlékezések vetélkedők, 
kiállítások, előadások, konferenciák, 
képzések, táborok, honismereti kirán-
dulások szervezésében, pályázatírás-
ban, programvezetésben, évekig az ese-
ménynaptár kivitelezője volt. Mindezek 
a Hunyad megyei szórványmagyarság 
önazonosságtudatának felébresztését, 
megtartását célozzák. 

Kulturális értékeink, nemzeti ha-
gyományaink ápolásában kimagas-
ló munkát fejtett és fejt ki. Ilyen volt 
például még a Hunyad Megyei Magyar 
Napok előtt, 1994 és 2009 között a Hu-
nyadi Kultúrnapok 15 éves sorozatának 
szervezése, a Szomszéd várak helytör-
téneti, kulturális és honismereti nem-
zetközi vetélkedősorozat, a Petőfi  és Bem 
Vajdahunyadon elnevezésű konferen-
cia alkalmával a Petőfi -plakett állítá-
sának kezdeményezése, amely végül 
szoborrá nőtte ki magát 2002-ben. Az ő 
nevéhez fűződik a Magyarságismere-
ti Népfőiskola, majd Kisenciklopédia 
Szabadegyetem szervezése. A vajdahu-
nyadi Magyar Ház egyik megálmodója, 
képviselője a Magyar Házak hálózat-
ban, és virtuális bemutatása is nevéhez 
fűződik. Összekötő kapocs szerepet vál-
lal fel szervezetek, kiscsoportok között.

A szórványban élő magyarság kultú-
rájának és hagyományainak ápolásá-
ban kifejtett munkájáért, a temesvári 

DoBoly BEatriX ilona méltatásaMáté Márta
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Heti Új Szó című lap Baráti Köre Pesty 
Frigyes-díjban részesítette 2013-ban.

Ma a civil szférában vállalt sokol-
dalú tevékenységéért, közösségépítő 
munkájáért a HMMN keretében Bar-
csay Ákos-díjban részesül.

Kívánom, hogy helyi gondjaink is-
meretében, nyitottan az újra, rugal-
masan, csapatmunkában, továbbra is 
közösségünk megmaradását szolgálja 
közművelődési életünk fellendítésére, 
nyelvünk, kultúránk, önazonosságunk 

megőrzésére. Ehhez kívánok sok erőt, 
egészséget!

(Elhangzott 2020. október 11-én a Hu-
nyad Megyei Magyar Napok Barcsay 
Ákos Közéleti Díj átadási ünnepségén.)

Hetvenöt esztendővel ezelőtt, 
1945. szeptember 15-én szü-
letett Kolozsváron. Lelkész-
családban nőtt fel, elsőszü-
lött fi úként édesapját követve 

maga is ezt a hivatást választotta. Hű-
séggel szolgálta Istent a kicsiny mező-
ségi falvakban, majd a Hunyad megyei 
szórványgyülekezetekben Lozsádon, 
Bácsiban. Nyugalmazott lelkészként 
ma is szívesen vállal szolgálatot.

Ifjú lelkészként édesapját tekintet-
te példaképének, aki a kommunizmus 
megpróbáltatásai közepette is komolyan 
vette hivatását. Első kinevezése a Mező-
ség apró falvaiba szólt, ahol az őszi, téli 
sártengerben még templomba is gumi-
csizmával jártak. Volt időszak, amikor 
féltucatnyi szórványgyülekezetben szol-
gált, közlekedési eszközök hiányában 
gyalog tette meg a több kilométeres uta-
kat a falvak között. Volt, amikor szom-
baton is kellett istentiszteletet tartania, 
hogy valamennyi gyülekezetet elláthas-
son. 1987-ben vette feleségül a torockói 
születésű Kun Kriza Ilona óvónőt és az ő 
vajdahunyadi állásához alkalmazkodva 
kerül át a Hunyad megyei Lozsádra, majd 
1991-től Bácsiba. Mindkét településen hű-
séggel szolgálta a gyülekezetet. Bácsiban 
feleségével több éven keresztül szervez-
tek anyanyelvápoló szórványtábort. 

Munkásságukért 1999-ben a Dia-
szpóra Alapítvány Czelder Márton-szór-
ványdíjjal tüntette ki mindkettőjüket. 
Szintén feleségével együtt vehették 
át 2008-ban az Ezüstfenyő-díjat, ál-
dozatos közösségi munkájuk elisme-
réseként. Az RMDSZ Hu nyad megyei 

szervezetének kia dá  sában megjelenő 
Hunyad Megyei Hírmondó című havi-
lapban a kezdettől tudósít egyházi ese-
ményekről. Az évek során több mint 
53 megyebeli református és római ka-
tolikus templomot mutatott be a lap 
hasábjain. 2003 és 2015 között a vajda-
hunyadi Color Rádió magyar adásában 
vezette az egyházi rovatot. Épített örök-
ségünk iránti érdeklődéséből fakadó-
an 140 erdélyi erődtemplomot örökített 
meg színes fotókon, és számos helyszí-
nen mutatta be ezeket.

2019-ben a kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézettől megkapta az 50 éve 
végzett lelkészeknek járó Aranydiplo-
mát. Nyugdíjas lelkészként is örömmel 
vállal szolgálatot Hunyad megye bár-
mely településén, ahol szükség van rá. 
75. születésnapja küszöbén hálás szív-
vel idézte a 121. zsoltárból való jelmon-
datát: „Szemeimet hegyekre emelem, 
onnan jön az én segítségem.”

A kicsiny szórványgyülekezetek és 
a Hunyad megyei magyar közösség hű-
séges szolgálatáért Barcsay Ákos-díjban 
részesítjük Kun Árpád, nyugalmazott 
református lelkipásztort.

(Elhangzott 2020. október 11-én a Hu-
nyad Megyei Magyar Napok Barcsay 
Ákos Közéleti Díj átadási ünnepségén.)

Gáspár-Barra Réka
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