
találni azt a jogi hátteret, amely biztonságo-
san tudta mûködtetni a Magyar Házat, külö-
nösen az állandóan változó, alakuló hazai
jogrendszerben. Az elmúlt esztendõkben
azok a Magyar Házak tudtak a leghatéko-
nyabban mûködni, amelyek önálló jogi sze-
mélyiséget szereztek, vagy az épületet fenn-
tartó, a tulajdonjogot gyakoroló civilszerve-
zet házvásárláskor már rendelkezett ezzel a
státussal. Egyértelmû, hogy egy nyugodt
bel- és külpolitikai háttérrel rendelkezõ in-
tézetben eredményesebben folyik a tevé-
kenységek megtervezése, a kapcsolattartás a
hazai román és kisebbségi kulturális intéz-
ményekkel, civilszervezetekkel, illetve a
magyarországi és az anyaországon kívüli ré-
giók hasonló intézményeivel, valamint a vi-
lág magyar diaszpórájában tevékenykedõ
Magyar Házakkal. 

A romániai magyar nemzetstratégiában
az elmúlt két évtizedben a szórványkérdés
prioritást élvezett. Ebben az idõszakban a
szórványkollégiumok kiépítése mellett a Ma-
gyar Házak intézményeinek a megjelenése és
fenntartása hazai magyar közösségünk legna-
gyobb megvalósításai közé tartozik. A szór-
ványosodáson – nemcsak nálunk, de a Kár-
pát-medence egész területén – csak úgy lehet
eredményesen változtatni, ha összmagyar
kérdésként kezeljük. Nem elég nemzettudat-
erõsítõ programok kitalálása és levezetése 
a szórványközösségek számára (ezeknek in-
kább szimbolikus hatásaik vannak), hanem:
egyrészt magyar (kulturális) intézményeket
kell ezeken a területeken felállítani és a hosz-
szú távú mûködésüket összmagyar összefo-
gással biztosítani, másrészt az ezekben a kö-
zösségekben megjelenõ magyar vállalkozó 
rétegnek a munkáját kell erõsíteni és támo-
gatni. Kultúra és gazdaság egyszerre történõ
felélesztése tud, véleményünk szerint, élet-
képessé tenni egy közösséget, így a szórvány-
ban is pozitív demográfiai változást hozni. 
A szórványban az intézményesülés folyama-
tára számos mai hazai példát is hozhatunk,
mint a Kallós Zoltán Alapítvány tevékenysé-

ge Válaszúton, a Téka Alapítvány munkája
Szamosújváron, Böjte Csaba atya áldásos or-
szágos lefedettségû ügyködése a hátrányos
helyzetû magyar gyerekek megmentése 
érdekében, és még folytathatnánk a sort.
Történeti visszatekintésben pedig ott van
Kun Kocsárd gróf által az EMKE-nek adomá-
nyozott, és 1892-ben Algyógyon, (Hunyad
megyében) a nagyon elszórványosodott ma-
gyarság körében létrehozott Székely Mezõ-
gazdasági Iskola. Ennek a tanintézetnek 
a megjelenése rövid idõn belül pozitív de-
mográfiai változást hozott az egész várme-
gye magyar közössége számára. Igaz, az is-
kola mûködtetésében és fenntartásában az
EMKE mellett a korabeli magyar állam is 
jelentõsen kivette a részét.

A romániai Magyar Házak tevékenységé-
nek erõsítése (fõleg a magyar identitás meg-
õrzésében és továbbadásában, vagyis kultu-
rális téren) érdekében ezeket az intézménye-
ket hálózatba kell szervezni. Véleményünk
szerint az EMKE által 2009-ben elkezdett 
hálózatépítõ folyamatot ki kell terjeszteni. 
A hálózattal a hazai szórványon belül élõ
kulturális szövetet lehetne létrehozni, mely-
nek minden egyede öntevékeny és önálló in-
tézmény, együtt viszont a tömbmagyarság
kulturális erejével bíró magyar entitássá vál-
hat. A hálózat lehetõvé teszi ezen intézmé-
nyek közös fellépését saját kultúrpolitikájuk
megvalósítása érdekében, vagy adott esetben 
éppen a politikával szembeni érdekérvénye-
sítést tudnák így jobban képviselni. A háló-
zat mûködtetésére egy önálló jogi személyi-
séggel rendelkezõ intézményt kellene létre-
hozni (például a Magyar Házak Szövetsége
– MaHáSz), amely az EMKE égisze alatt mû-
ködve az ernyõszervezetnek az eddigi há-
lózatépítõ tevékenységét használná ki. 
A MaHáSz mint hálózati mûködtetõ és építõ
tevékenysége a jövõben kiterjedhetne akár a
Kárpát-medence térségére vagy éppen a nyu-
gati magyar diaszpóra ilyen intézményeire is.

Dáné Tibor Kálmán
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NYELVI ÉS KÖZÖSSÉGI REVITALIZÁCIÓ
Székelyek a szórványért

1. A Székelyföld–szórvány partnerségi
program eddigi öt éve alatt mindkét fél ko-
moly hasznot húzott az együttmûködésbõl,
és számottevõ tapasztalattal lett gazdagabb. A
nyelvi és közösségi revitalizációra szoruló,
bajlátott dél-erdélyi magyarság új jövõképpel

szembesül, amikor a székely programszerve-
zõk megjelennek. Egyre termékenyebbnek bi-
zonyul az a viszonyulási alapelv, miszerint
„…ne arról beszéljünk, hogy honnan mikor
fogy el a magyarság, hanem hogy merjünk és
akarjunk hinni abban, hogy igenis van ma-



gyar élet és magyar jövendõ a dél-erdélyi
szórványtelepüléseken is, és igenis van esély
arra, hogy a szórványközösségek is fennma-
radjanak, és létszámukban, erejükben, tudás-
ban, értékben gyarapodjanak.” 

Az eddigiektõl eltérõ paradigma – a jó két
évtizedes belsõ tisztázás után kiérlelt új mo-
dell – lényege: célszerûbb a tömb felõl indí-
tani az erdélyi magyarság tömbön kívüli ré-
sze fele való közelítésben is. Ez pedig
Kovászna és Hargita megyei kezdeményezé-
sekben öltött eddig testet. A két megye közti
munkamegosztásban a Szeben, Hunyad és
Fehér megyei magyar közösségek Három-
széknek jutottak, ezekhez újabban Brassó is
csatlakozni kíván, míg Hargita megye fõleg a
Beszterce-Naszód megyeiek, a bánságiak, az
aranyosszékiek, valamint a mezõségiek gon-
dozását karolta fel. Lélekemelõ, kimondottan
megható momentumokról számoltak be a
szervezõk.

2. Takács Aranka, Vajdahunyad: Hogy a
program mit is jelent, akkor lehet igazán
megérteni, ha átéljük. És akkor lehet igazán
átélni, amikor látjuk a nyugdíjas néni szemé-
ben a könnyet, mert több évtized után ennek
a partnerségnek köszönhetõen ismét magyar
néptáncot lát falujában. Vagy amikor a
Hunyad megyei vegyes családból származó
kisiskolás hazatérve élete elsõ székelyföldi
kirándulásáról arról az élményrõl számol be
édesanyjának, hogy ott minden egyes gyer-
mek magyarul beszél! Az egyik tizedik osz-
tályos fiú nem akarta felvenni a népviseletet,
mert azt hitte, kinevetik. Két évig állandó
résztvevõje volt az identitásmegerõsítõ prog-
ramoknak, s tizenkettedik végén szüleitõl
ballagásra Bocskai-viseletet kért.

Tamás Sándor, Kovászna megyei tanács-
elnök: Betekinthettünk például az abrudbá-
nyai magyar közösség életébe, mely a város
lakosságának mindössze egy százalékát al-
kotja. Csodáljuk, ahogy városuk fõterén
megszervezik – a helybeli román lakosság
nagyszámú részvételével – az Abrudbányai
Magyar Közösség Napját.

Kis Csilla, szervezõ: Tõsgyökeres szé-
kelyföldi vagyok, csak ott tudtam igazán fel-
fogni, mit is jelent, hogy az anyanyelvüket
sokszor már csak törve beszélõ emberek
mennyire magyarnak érzik még mindig ma-
gukat. Megható volt látni Szeben megyében,
olyan településen, ahol nyolcvan éve ma-
gyar elõadás nem volt, ahogy odamentek a
háromszéki táncosokhoz, és megsimogatták
a népviseletet, a székely ruhát, mert olyat
még sohasem láttak. 

3. Az ötévi tapasztalatok összegezése
rendjén megtudjuk, hogy a program bein-
dulta után 2010-ben tartották az elsõ ren-
dezvényeket Hunyad megyében, mégpedig

Déván, Vajdahunyadon, Petrozsényban és
Lupényban. Feltérképezve a helyzetet,
olyan kapcsolatokat kerestek, ahol volt már
valami magyar élet, támaszkodva az iskolák-
ra, egyházakra, RMDSZ-szervezetekre, foko-
zatosan tágítva a települések körét. A közös-
ségépítõ személyeket keresték fel, illetve ne-
veltek, ezeknek támogatást nyújtottak.
Olyan kapcsolati hálót sikerült közben ki-
építeni, mely mára maga is kezdeményez.
Külön törekvésük ma, hogy újabb települé-
seket keressenek fel, az idén például Nagy-
medvésen a sor. A  szórványbeliek többnyi-
re kulturális mûsorokat kérnek, meghívók
érkeznek a hagyományos Hunyad és Szeben
Megyei Magyar Napokra. Vittek kiállítást,
de színházi elõadást is. Mivel évtizedek óta
ott erre nem volt példa, közönségnevelés is
folyik. Elõbb egy-egy népies darabot, egy
bábelõadást lehet bemutatni, szép lassan
egy fotó- és festménykiállításra is sor kerül-
het a hagyományosabb fajtából, mert az al-
ternatív kultúrára még egyáltalában nem ve-
võk az ottaniak. Egyelõre új intézmények
létrehozására nem került sor, a létezõk meg-
erõsítése folyik emberi és szakmai kapcsola-
tok építése, tapasztalatok átadása révén.
Szakemberekre, anyagi támogatásra nagy
szükség mutatkozik. 

Winkler Gyula EU-képviselõ örömmel
nyugtázta, hogy harmadik félként az anya-
országi testvértelepülések is kinyújtották 
segítõ kezüket a dél-erdélyi szórványok felé.
A programok fokozatosan differenciálódnak,
az ifjúság bevonása a szerep- és felelõsségvál-
lalás mozzanatáig jutott némely helyeken. 

A körülmények érzékeltetése végett
hadd szóljak egy közép-erdélyi kezdemé-
nyezésrõl. A település megnevezésétõl helyi
kérésre eltekintek. A szervezõ a kb. három-
száz fõs közösséget kettõs szórványnak ne-
vezi, mivel az vallásilag is elszigetelt a he-
lyiek többségétõl. A közös munka az idõk
által megviselt istenháza restaurálásával
kezdõdött, ez vezetett el a tervig, hogy ma-
gyar házat kellene építeni, „ahol nem lesz
szégyen magyarul megszólani”. Hosszas fo-
lyamat lesz, a közösség tagjai ugyanis ma
már egymás közt is inkább románul beszél-
nek, itt tehát a magyar nyelvnek nemcsak a
tekintélyét kell visszaadni, hanem minden-
napi visszahonosítását is külön ötletekkel
kell szolgálni. Magyar nyelvtanfolyamot is
beindított a szervezõ, némi lendület után az
érdeklõdés visszaesett, viszont szorgalmas
román óralátogatók ma is kitartanak az in-
gyenes lehetõség mellett. A szervezõ most
nyitni készül, hogy mûvészek stb. meghívá-
sával fokozza mûvelõdésünk és nyelvünk
presztízsét e kezdeti lépések, a közösségi
igény éledezését követõen.104
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4. A Székelyföld–szórvány partnerségi
program nem kerülte el az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület figyelmét sem, 
és az idén Kún Kocsárd-díjban részesítette
Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnökét. Aki a díjjal kapcsolatosan úgy
nyilatkozott a sajónak, hogy ezt nemcsak õ
kapta, hanem mindazok, akik az elmúlt
években együtt dolgoztak a szórvány és Szé-
kelyföld kapcsolatának intézményesítéséért:
városi önkormányzatok, iskolák, könyvtá-
rak, mûvelõdési egyesületek. 

„A Székelyföldrõl mindig azt nézték
elõdeim és mások is – fejtette ki a Tamás

Sándor –, hogy miként lehet magyarorszá-
gi testvérkapcsolatokat kialakítani. Gyakor-
latilag, amíg magyarokat kerestünk, átre-
pültünk Erdélyen, és közben nem vettük
észre, hogy Erdélyen belül vannak olyan
magyar közösségek, ahol magyar emberek
nagyon alacsony számbeliségben élnek.
Ezen 2009-tõl változtattunk, amikor Wink-
ler Gyulával Sepsiszentgyörgyön átbe-
széltük, hogy miként lehetne a szórvány 
és Székelyföld kapcsolatát megerõsíteni,
kiépíteni.” 

B. Kovács András
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„GYÓGYÍTÓ TÛKÉNT” 
A TÜRI SZÓRVÁNYBAN

A Balázsfalva melletti szórványtelepülés, Tür a múlt év októberében ünnepelte alapításának
hétszázéves évfordulóját. A településen mintegy háromszáz magyar él, nagyrészük (kétharma-
duk) azonban már nem beszéli az anyanyelvét. A kis szórványközösség lelki támasza a katoli-
kus lelkész: a Magyar Érdemrend Arany Érdemkeresztjével 2013. október 5-én kitüntetett
Kémenes Lóránt Zoltán, akit hívei egyszerûen csak Lóri atyának szólítanak. 
Az évfordulós ünnepségek idején még a „félig kész” Magyar Ház földszinti elõadó- és kiállítóter-
mében szólaltatta meg munkatársunk a plébánost. A Kossuth Rádió Határok nélkül címû mûso-
rában elhangzott beszélgetés óta (2013. okt. 7.) a türiek elkészültek a tetõcserével, az alapozást
megerõsítõ munkálatokkal, a veranda újjáépítésével, terek és falak kialakításával, a víz- és gáz-
vezetékek, valamint a központi fûtési rendszer beszerelésével, a vizesblokkok kialakításával, a
kerítésépítéssel. (Szerk.)

– Mit jelent a kicsiny magyar szórványkö-
zösségnek, hogy megünnepelheti  a faluala-
pítás 700. évfordulóját? 

– Ez a nap nemcsak a környék, a Kü-
küllõ-szög, hanem minden magyar ünnepe;
a bátorító, a megerõsítõ találkozásé; hiszen
itt vagyunk Miskolctól Gyergyószentmik-
lósig, Magyarbényétõl Barótig, Gyimestõl
Marosvásárhelyig nagyon-nagyon sokan,
akik mind ugyanazon a nyelven beszélünk.
Itt vagyunk, és lassan itthon is kezdünk len-
ni. A türiek közül ma néhányan már ki is
merték mondani, milyen érzésekkel várták
ezt a – Húsvétkor bejelentett – ünneplést.
Akkor úgy fogalmaztam, hogy van feltáma-
dás népi, nemzeti és közösségi szinten is.
Azóta pedig minden vasárnap elhangzott új-
ra meg újra, hogy van feltámadás. És erre 
a feltámadásra nagyon sokan egészen hitele-
sen készültek, teljesen „evangéliumi mó-
don”, pontosan úgy, mint az apostolok: óriá-
si rettegésben. Ha a félelmük beigazolódik,
akkor itt kõ kövön nem marad. De nem ez
történt, már a második napját üljük ennek a
rendezvénysorozatnak, és a Jóisten békéje
leng be mindent. Csak most merik kimonda-
ni az emberek, hogy mennyire féltek; hogy

mi lesz itt, hogy majd értük jönnek, elviszi
õket a nagy fekete autó. A múlt árnyai kö-
szönnek vissza ezekben a félelmekben, hogy
ha magyarul szólalnak meg, akkor lefényké-
pezik, követik, megjegyzik õket. Ez tehát a
múlt, a most pedig az a pillanat, amely cico-
mázás nélkül próbálja felidézni az elmúlt
hétszáz évet, de ez a momentum fõként a je-
lenrõl szól, oly módon, hogy utat mutasson
a holnap felé. 

– Lóri atya, Ön ezt a lelki, közösségi fel-
támadást, megújulást valójában nem Húsvét
óta, hanem immár hét éve készíti elõ, folya-
matos, kitartó munkával. 

– A feltámadás nem tõlünk jön, és ez a jó
benne. Mi ebben a folyamatban csak partne-
rek lehetünk. Én tudom, most már egyre vi-
lágosabban érzem és látom, hogy az én sze-
mélyes jelenlétem itt ahhoz hasonlítható,
ami a kórház intenzív osztályán történik:
nem kérdik meg a beteget, hogy adjanak-e
infúziót vagy sem, hanem egyszerûen be-
szúrják a tût a vénába. Na most, ha magamat
valahol el kellene helyeznem ebben az álla-
potban, akkor azt mondanám, hogy ez a tû
vagyok, ami szúr, mese nélkül szúr, viszont
egy olyan parányi csõ is egyben, amelyen




