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A magyar kultúra
könyvtáros lovagjai

Nem tudom, mennyien lehetnek e sorok olvasói
között, akik ismerik a Kárpátok Eurorégióban
mûködõ, a Kultúra Lovagjai címet adományozó
Falvak Kultúrájáért Alapítványt, annak tevékeny-
ségét. Én magam jó egy évvel ezelõtt hallottam
elõször ezen civil szervezet létezésérõl, ám mun-
kájával, áldásos tevékenységével csak a közel-
múltban kezdtem ismerkedni. Az alapítványról
olvasott ismertetõben megfogalmazott cél azon-
nal megfogott: A magyar kulturális örökség

megõrzése, alkotó fejlesztése és az integráció

elõsegítése.

Céljaik megfogalmazásakor egy Exupery-gon-
dolat vezérelte az alapítókat: „Ha hajót akarsz
építeni, ne azzal kezdd, hogy fát gyûjtesz, felvá-
god a deszkát és kiosztod a munkát, hanem a
vágyat ébreszd fel elõször a nagy és határtalan
tenger iránt.”

A nemzetközi összetételû alapítványt 1996-
ban jegyezték be. Egy évtizedes fennállásukat
azzal ünnepelték, hogy újabb elismeréseket hoz-
tak létre. Ilyen például az Örökség-serleg, me-
lyet ifjúsági közösségek kaphatnak meg, ame-
lyek kiemelkedõ munkát végeznek szûkebb ha-
zájuk hagyományainak felkutatásáért, annak
megõrzéséért. Az alapítvány által kiírt irodalmi
pályázatok legjobbjai Jókai-díjban részesülnek.
Az európai integrációt tevékenyen segítõk
Raimpecht-érmet kapnak, míg a magyar törté-
nelmi hagyományok ápolásába sok-sok energiát
befektetõket Örökségünk Éremmel tüntetik ki.

A legrégibb hagyományokkal rendelkezõ és
így legrangosabb díjuk a Kultúra Lovagja cím.
1998-ban alapították azzal a céllal, hogy legyen
ez az alapítvány ajándéka az ezeréves születés-
napját ünneplõ Magyarországnak.

Ezzel az alapítvány hosszú távú célja, hogy a
Kultúra Lovagja cím váljék a társadalmi szerve-
zetek legrangosabb elismerési formájává. A cím
egy szûkebb vagy tágabb közösség köszönete a
kultúra valamely területén – mûvészet, irodalom,
zene, közmûvelõdés – huzamos idõ során, kivá-

lóan és önzetlenül teljesítõknek. Egyben elisme-
rés a magyar kultúrát támogató önkormányzati
és politikai vezetõknek, a kultúra támogatóinak
és szponzorainak.

Különösen szép gondolat az alapítók részé-
rõl, hogy a címet nem csupán hazai személyek
kaphatják, hanem részesülhetnek elismerésben
határon túli magyarok és más külföldi szemé-
lyek is, akik a magyar vagy az egyetemes kultú-
ra lovagias mûvelésében kiemelkedõk, s így
közösségük példaképéül állíthatók. Különösen
fontosnak tartja az alapítvány olyan emberek
életmûvének elismerését, akik lámpásai az apró
falvaknak, kisvárosoknak, más, hátrányos hely-
zetû területeknek.

A nyilvánosan meghirdetett és a kuratórium-
hoz beérkezõ pályázatokban megjelölt személyek
a gálán az Egyetemes Kultúra Lovagja, a Ma-

gyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra

Apródja címet nyerhetik el.
Az elismerések átadása a magyar kultúra napja

gálán, január 22-én történik. Az eseményen a
kitüntetett személyek, a hazai és a külföldi ren-
dezõk, az alapítvánnyal együttmûködõ szerveze-
tek mellett több ország nagykövetségének veze-
tõ tisztségviselõje is megjelenik. Az elismerés
egyik érdekes formája, hogy egy hazai és egy
külföldi, kiemelkedõ közmûvelõdést felmutató
település vendégként mutathatja be kultúráját. A
gála a multikulturalitás jegyében zajlik: szép
példa arra, hogyan ünnepelheti meg egy nemzet
saját kultúráját úgy, hogy azon más nemzetek
képviselõi is jelen vannak.

A cím adományozása a Szent Korona és az
1100 év történelmét reprezentáló díszõrség je-
lenlétében történik, s „lovaggá avatás” jellegû.
Állandó jelképei a kard, a pajzs és a címer. Az
elismeréshez nem jár pénz. Amit kapnak a díja-
zottak: érem nyaklánccal, oklevél, egy ezüst ki-
tûzõ s egy emlékként átnyújtott könyv Az elis-
merteket bejegyzik a Magyar Kultúra Lovagja
Aranykönyvébe, ahová az újonnan lovaggá ütöt-
tek is bevésik kézjegyüket. Az alapítvány hang-
súlyozza, hogy a címet ugyan õ adja át, de azok
javaslata alapján, akik az elismert személy lova-
gias tetteit a legjobban ismerik.



8  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. március

1999 óta négy földrész 19 országából 332
személy rendelkezik lovagi címmel. Közülük
öten könyvtárosok kis hazánkban, s szakmabéli-
ek négyen a határon túl élõ nemzettársaink kö-
rébõl is. Mi már részesei lehettünk annak az
érzésnek, amikor egy közösség javaslata alap-
ján, több támogató megerõsítésével, egy szak-
mailag független testület úgy ítélte, munkánk
több a mindennapinál. Köszönet az ajánlóknak,
hogy ebben az érzésben részesülhettünk, s meg-
élhettük azt a csodás pillanatot, amikor a Szent
Korona jelenlétében a kard – a felelõsség súlyá-
val – a vállunkra nehezedik, s a Kultúra Lo-
vagrendjének alapító lovagja kijelenti: a Magyar
Kultúra Lovagja címet adományozom! Nem
kevésbé volt felemelõ érzés, amikor fõhajtásra
megállhattunk a korona elõtt, majd beírhattuk a
nevünket az aranykönyvbe. Az oklevél, a lánc, a
kitûzõ és az ajándékkönyv átvételekor a címalapító
lovagok a kézfogás mellé szóbeli útravalót, irány-
mutatást is nyújtanak mindannyiunk számára.

Magunkénak érezzük azokat a gondolatokat,
melyek az alapítókat vezérelték: „Érdemes em-

bernek maradni, érdemes a közösségért áldozni,

érdemes támogatni a rászoruló, maguk erejébõl

megújulni képtelen közösségeket!”

Tudjuk, rengetegen vannak a könyvtáros kol-
légák között is (akárcsak más területeken), akik
nagyon sokat tesznek közösségükért, önzetlenül,
sem dicséretet, sem elismerést nem várva; akik
a fenti, az alapítókat vezérlõ és az Exupery-gon-
dolatot is magukénak vallják. Figyeljünk rájuk!
Figyeljünk azokra, akik a környezetünkben ész-
revétlenül, apró kavicsokból valakiknek várat
építenek: az önzetlen mûvészekre, a megszállott
kétkezi munkásokra, a kultúratámogató mecéná-
sokra…, keressük a módját, hogy õk is kaphas-
sanak, hogy õk is érezhessék, nem észrevétlen
és haszontalan fáradozásuk.

Mi mindannyian ezt érezzük, s ez további lo-
vagias tettekre sarkall bennünket!

2000
Nejzsmák Emma (Rahó, Kárpátalja) „A ma-
gyar kultúra mûvelésének határon túli támo-
gatásáért”
+Mészáros József (Marosvásárhely, Erdély)
„Könyvtárszervezõ és kulturális értékmentõ
munkásságáért”
2001
Hornyák Gyula (Miskolc) „A település kul-
turális életének fejlesztéséért”
2003
Faltysné Újvári Anna (Pécs) „Közmûvelõdé-
si életmûvéért”
2003
Hadobás Pál (Edelény) „Közmûvelõdési
munkásságáért”
2004
Csáky Sörös Piroska (Újvidék) „A határon
túli magyar irodalom fejlesztéséért”
2004
Szegedi Miklósné (Megyaszó) „A település
kulturális örökségének ápolásáért”
2005
Weinrauch Katalin (Beregszász, Kárpátalja)
„A határon túli magyar gyermekirodalomért”
2007
Vraukóné Lukács Ilona (Nyíregyháza) „A
nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásáért”

Felemelõ érzés ugyanazt a kitüntetõ címet
viselnünk, amit többek között Sellei Zoltán elõ-
adómûvész, Tolcsvay Béla énekmondó, Tavaszy
Noémi festõ- és grafikusmûvész, Faragó Laura
énekmûvész, Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság
miniszterelnök-helyettese, Nagy Zoltán Mihály
(Kárpátalja) és Jókai Anna író is megkapott –

Balra: Vraukóné Lukács Ilona.

Fent: Hornyák Gyula, Hadobás Pál
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csak hogy néhányat említsek a mindenki által
ismertek és elismertek közül. S a posztumusz
díjazottak között nem kisebb nevekre akadha-
tunk, mint László Gyula régész, Czine Mihály
irodalomtörténész, Lõrincze Lajos nyelvész vagy
éppen Erzsébet királyné, Táncsics Mihály, Sütõ
András nevére. Valamennyien azon vagyunk, mél-
tók maradjunk arra, hogy velük egy névsorban sze-
repeljünk! A plakett Orosz István szobrászmû-
vész alkotása.

A Magyar Kultúra Lovagja felirat mellett az
Egyetemes Kultúra Lovagja vagy a Magyar Kultú-
ra Apródja, illetve a Kultúra Lovagja felirattal is
készül. A realista alkotás a kultúra fõbb ágait mu-
tatja be. (Az elsõ példányt 2000-ben átadták a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumnak.)

Az ezüst kitûzõ az alapító „szponzor”
Adrianus Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt. cí-
mermadarát ábrázol-
ja. (Az alapítvány
szoros kapcsolatát
szimbolizálja, hogy a
lélekmadár, Charli,
Németország és Ma-
gyarország után a
Holland Eindhoven
Madárparadicsomá-
ban él Monalisa nevû
társával. A kapcsolat
a madár és egykori
gondozói között a mai
napig élõ.)

Az alapítvány teljes
neve: Adrianus Alapít-
vány a Falvak Kultú-
rájáért.

A kitûzõ utal a címalapító nemzetiségére, de:
– a piros szín kifejezi a harcot a jóért, a szé-

pért és az igazért,
– a zöld szín a reménységet, hogy a lovagok

„küzdelme” nem lesz hiábavaló,
– a fehér kakadu – lélekmadár – a tiszta for-

rást (népmûvészet) szimbolizálja.
Az ezüst tölgy és a babérkoszorú az értéket

jelenti.
A Hazádnak rendü-

letlenül c. kötet a Vö-
rösmarty Mihály szüle-
tésének kétszázadik év-
fordulójára meghirdetett
országos versíró pályá-
zatra beérkezett alkotá-
sok közül a legjobbakat,
az arany és ezüst minõsí-
téssel jutalmazottakat tar-
talmazza.

…és az oklevél:

Vné Lukács Ilona

Egy kitüntetett könyvtáros
fordulatokban bõvelkedõ

pályaképe

Lukács Zsuzsanna az Országos Idegennyelvû
Könyvtár (OIK) nemzetiségi osztályának veze-
tõjeként kapta meg a Bibliotéka Emlékérmet
2007. január 22-én, pályája azonban sûrû váltá-
sokkal érkezett erre a pontra.

Tanári és népmûvelõi bölcsészdiplomájával
azonnal a Magyar Rádió és Televízió Tömeg-
kommunikációs Kutató Központjának alapító

Csáky Sörös Piroska és Szegedi Miklósné


