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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai KárolySarnyai Károly

Magyarkanizsaiak kihívásai 
a délvidéki társadalmi 

és gazdasági környezet tükrében
Helyzetelemzés1

Magyarkanizsa község (Ma-

gyarországon járásnak monda-

nánk) Szerbia Magyarországgal 

szomszédos, legészakibb területén 

fekszik. Szomszédos községek ke-

letről, a  Tisza túloldalán, Török-

kanizsa, délről Zenta, nyugatról 

pedig Szabadka. Az északi oldalon 

a határ másik oldalán Csongrád 

megye, illetve Szeged található. 

Földrajzilag Bácskában található, 

de közigazgatásilag az Észak-báná-

ti körzethez van rendelve. Terüle-

te 399 km2. A  mai Magyarkanizsa 

község 1960. január 1-jén, három 

korábbi község, Magyarkanizsa, 

Horgos és Martonos egyesítésével 

jött létre.

Történelem

A  közeli vízmentes, de vízhez 

közeli területeket már a csiszolt 

kőkorszak idején embercsoportok 

népesítették be. A  Körös-patak 

vidékére érkezők állandó jellegű 

lakásokat építettek és ismerték a 

tüzet. Számosabb lelet maradt fent 

a fémkorszak felé haladva. A  gya-

kori vándorlások és migrációs fo-

lyamatok csoportjainak rövidebb 

vagy hosszabb ideig tartó helyi éle-

tének nyomait tárták fel Velebiten, 

Magyarkanizsán és Kishomokon. 

A  környéken feltárt régészeti lele-

teket a szabadkai, zentai és szegedi 

múzeumok őrzik. Az egyre élén-

külő közlekedést szolgáló földrajzi 

adottságok felértékelődtek és fon-

tossá vált a tiszai átkelőhely. Az it-

teni rév a rómaiak és barbárok köz-

lekedési vonalain is jelentős szere-

pet játszhatott, mert ide földvárat 

építettek.

Kanizsa nevével Cnesa (ejtsd 

Knesa) alakban először a Pannon-

halmi Szent Benedek-rend kolos-

torának 1093-ban készített vagyon-

leltárában találkozunk. A  vagyon-

leltár szerint a kolostor a birtokot 

még Salamon királytól kapta aján-

dékba. A leírás szerint a birtok a Ti-

sza partján fekszik, ott, ahol a Cne-

sa patak a Tiszába ömlik. A Cnesa 

– Kenesna – Canysa – Kanizsa el-

nevezések közötti történeti-föld-

rajzi összefüggést a mai Kanizsával 

azonosítják. A  Cnesa – Kanizsa 

helynév eredetét illetően a kutatás 

magyar művelői úgy vélik, hogy a 

szláv „knez” (magyarul: fejedelem) 

nőnemű, birtokos esetű formájá-

ra vezethető vissza, azaz a „kneza”, 

illetve „knezsa” annyit jelent, hogy 

„a  fejedelemasszonyé”, vagyis a feje-

delem feleségének birtoka.2

1686-ban a keresztény hadak 

(köztük magyarok és szerbek) ezen 

a napon egyesült erővel kiűzték a 

törököket Szeged és Zenta térségé-

ből. Kanizsa 1702 óta katonai sánc 

a tiszai határőrvidékben. A  török 

uralom felszámolásával Kanizsa 

is a határőrvidék része lett. Ennek 

feloszlatása után 1751-ben a Tiszai 

Korona (Kamara)-kerülethez csa-

tolták. Ebben az időben hagyta el 

nagyszámú szerb lakosság, és tele-

pült át Bánátba és Oroszországba. 

Helyükbe a Kamara 1753-tól ma-

gyar lakosságot telepít át az északi 

megyékből.3

A  történelem során a település 

többször cserélt nevet. Haszná-

latos volt a Kenesna, Neu Canisa, 

villa Canysa, Ókanizsa, Magyar-

kanizsa, Stara Kanjiža elnevezés 

is. A mai Kanjiža elnevezés mellett 

hivatalosan használható a Magyar-

kanizsa is.

1 A cikk 2018 áprilisban íródott – a Szerk.
2 Dobos János, Kanizsa múltjából, A Csönd városa, Fórum Könyvkiadó 1982.: 10.
3 Vajdasági Magyar Digitális Adattár, http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=telepules&id=19, a letöltés ideje: 2018. 
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Demográfi a

A  község közigazgatási köz-

pontja Magyarkanizsa a Tisza jobb 

partján terül el. A  község Tisza 

mentén fekvő települései Marto-

nos és Adorján. A községhez össze-

sen 13 település tartozik.

Település
(1981-
ben)

(2011-
ben)

Magyarkanizsa 11 687 9 696

Horgos 7 596 5 603

Martonos 2 732 1 961

Kispiac 2 445 1 794

Oromhegyes 2 105 1 741

Orom 1 903 1 400

Adorján 1 203 1 034

Tóthfalu 913 613

Völgyes 663 378

Velebit 438 278

Ilonafalu 382 246

Újfalu 297 157

Kishomok 165 94

Összesen: 32 529 24 9954

A lakosság alakulása

Az adatokból kitűnik, hogy fo-

gyóban a lakosság. A  következő 

népszámlálás adatai valószínűleg 

még sötétebb képet fognak feste-

ni az elvándorlás és a természetes 

szaporulat negatív folyamatai mi-

att. Az lakosság fogyatkozásának 

eredményei megmutatkoznak az 

iskolai beiratkozások számán is. 

Évről évre kevesebb elsős iratko-

zik iskolába. Egyre több az üresen 

álló ház. Nem mondhatjuk, hogy 

gazdátlan, hiszen valószínűleg van 

gazdája, csak külföldön él.

Nemzetiség szerint főleg ma-

gyarok lakta terület. Statisztikai 

számok szerint:

Nemzetiségi arányok5 %

Magyarok 86,51

Szerbek 8,48

Jugoszlávok 0,97

Cigányok 0,84 

2011-es adatok

A község területén a szerb mint 

államnyelv mellett hivatalos hasz-

nálatban van a magyar nyelv is.

Közösségi élet

A  közművelődés nagy múlt-

ra tekint vissza. Az első iskola 

1700-ban létesült. 1840-ben már 

működött színtársulat, 1863-ban 

könyvtár, 1867-ben pedig kisded-

óvó létesült. Itt alakult meg a mai 

Vajdaságban az egyik első óvoda. 

Az 1880-as években már működött 

tanonciskola. Ma Magyarkanizsa 

községben óvodai hálózat, bölcső-

de és napközi fogadja az iskoláskor 

előtti gyermekeket. A  községben 

három általános iskolaközpont van, 

9 településen 10 iskolaépületben 

folyik a tanítás. Magyarkanizsán 

egy középiskola van, a  Beszédes 

József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont, melyben 7 szakon 

tanulhatnak a diákok. Magyarka-

nizsán alapfokú zeneiskola mű-

ködik. A  magyarkanizsai József 

Attila könyvtárnak Horgoson is 

van fi ókja. Az 1958-ban alapított 

Munkásegyetem 1991-ben vette fel 

a Cnesa Oktatási és Művelődési In-

tézmény nevet. A modern, délvidé-

ki viszonylatban jól felszerelt, több 

funkciós színházteremmel rendel-

kező intézmény a művelődési tevé-

kenységek mellett az iskolán kívüli 

képzések és a felnőttképzési prog-

ramok megvalósítója. Horgoson is 

készen áll a felújított Művelődési 

ház. Oromhegyesen, a  gazdag ha-

gyományokat méltó helyen élteti a 

Petőfi  Sándor Művelődési Egyesü-

let. Művelődési háza van majdnem 

minden falunak. Ahol nincs műve-

lődési ház, ott vagy a faluházban, 

vagy a tűzoltó otthonban, vagy más 

közösségi épületben tudnak talál-

kozni, dolgozni a művelődési egye-

sületek.

Magyarkanizsán egészségház, 

a  falvakban orvosi rendelők állnak 

a betegek rendelkezésére. A  Szoci-

ális Központ dolgozói gondoskod-

nak a rászorulók ellátásáról. E köz-

pont mellet alapította a község a 

Magyarkanizsa Községbeli Szociá-

lis Védelmi Szolgáltató Központot 

a következő célokkal: értelmi- és 

halmozottan fogyatékosok napkö-

zijének működtetése és fejlesztése, 

a  különféle fogyatékkal élők érde-

keit védő egyesületek összefogása 

és együttműködés kialakítása, a fo-

gyatékosok helyzetének javítása, 

társadalmi beilleszkedésének elő-

segítése és a részképesség zavarok-

kal küzdő gyermekek ellátása.

4 Szerb Statisztikai Hivatal adatai
5 2011-es adatok

Oromhegyesi Faluház
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A helyi társadalmi életet gazda-

gítják a különböző ifj úsági, tűzoltó 

és nyugdíjas egyesületek is. Ezek 

székházaikat sokszor megosztva 

használják különböző civil egyesü-

letekkel, melyek közül legszámot-

tevőbbek a művelődési egyesületek. 

A  gyermekek és felnőttek szabad-

idejük hasznos eltöltésére módot 

adnak a cserkész egyesületek is.

Sportlétesítmények, sport-

egyesületek állnak rendelkezésre 

a sportolni vágyók részére. Az el-

ért eredményeket tekintve, talán a 

kajakozók és a birkózók jutottak a 

legmesszebbre.

A helyi lakosság legnagyobb ré-

sze a Római Katolikus Egyházban 

gyakorolja hitét, de ezen kívül a 

Szerb Ortodox Egyház és több ki-

sebb felekezet, egyházi közösség is 

fogadja a híveket.

Gazdaság

A történelem folyamán a mező-

gazdaság volt jellemző erre a vidék-

re. Az 1700-as évek második felé-

ben mezővárosi és révjogot is nyert 

a város. Mária Terézia kiváltságle-

vele után vásártartás és a heti piac 

is megillette. Ezek után indult fej-

lődésnek az ipar, szakmák és céhek 

honosodtak meg. A  fejlődés a ma-

gyar forradalom és szabadságharc 

éveiben torpant meg. A város 1849 

folyamán kétszer is leégett. Az írá-

sok szerint csak 110 ház maradt 

épségben. A  19. és 20. század for-

dulójára megalakult a Gazdakör, az 

Úrikaszinó, az Ipartestület. Az ak-

kori kornak megfelelően itt is létre-

hozták az Erzsébet ligetet, melyben 

megépült a Vigadó. Gőzmalmok 

létesültek, 1903-ban alapult az Első 

gőz- tégla- és cserépgyár. Az ala-

pító Grünfeld Hermann volt. Az ő 

nevéhez fűződik „Magyarkanizsai 

Csodakút Artézi Fürdő” néven, 

a gyógyfürdő megalapítása is 1913-

ban. Az olyan természeti adottsá-

gok mellett, mint az agyag, a  kő-

olaj és a hévíz megtalálható itt a 

Tisza, a csatornák, a víztározók, az 

erdőségek, a  szántók, a  rét, a  lege-

lők. 1973-ban megépült a tiszai híd, 

amely összeköti Magyarkanizsát és 

Törökkanizsát, illetve Bácskát és 

Bánátot. Szerbia és Magyarország 

között Horgosnál található a leg-

fontosabb határátkelő (a  Röszkei). 

A (magyar)kanizsai cserép, csempe 

és a horgosi-, illetve manapság in-

kább a martonosi paprika messze 

földön híres. Az egykor szintén jól 

működő női lábbelit készítő Elita 

cipőüzem és a külföldi megren-

delőnek varró Kvalitet konfekció 

üzem az újkori balkán háborúk-

nak köszönhetően piacot vesztett s 

tönkre ment. Hasonló sorsra jutott 

a söprűkészítő üzem és a fémfel-

dolgozó is. A kőolaj helyi feldolgo-

zására épült a szigetelőanyaggyár. 

A  hévíz gyógyhatására bővülnek a 

szállodai kapacitások. Mára, kü-

lönböző kategóriákba sorolva, több 

mint 700 vendégágy áll az ideláto-

gatók rendelkezésére.

Az átalakuló gazdaság, a  hábo-

rúk miatt megszűnő ipari létesít-

ményekből kieső munkaerő csak 

nehezen talál magára. A  lassan be-

induló fejlődés csak keveseknek tu-

dott munkát biztosítani, ami miatt 

fokozódott a kivándorlás.

Közösségi és kulturális 
válaszok

Kétségtelen, hogy a határon túli 

magyarságban, mely kisebbségi 

létre kényszerült, létezik egy össze-

tartó erő. A  megmaradásért küz-

dés eszköztára és intenzitása válto-

zott a különböző időszakokban és 

eltérő a tömbben és a szórványban, 

a  falvakban és a városokban. A  ti-Városháza

Dobó Tihamér Galéria
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tói Jugoszláviában, bár azt hangoz-

tatták, hogy a nemzetiségek érté-

kek, melyeket őrizni és fejleszteni 

kell, valójában egy erős kontrollal 

fenntartott békesség ült rá a közös-

ségekre. Kultúránk megmaradása 

nagymértékben köszönhető a civil 

szerveződéseknek. A  művelődési 

egyesületek voltak a civil szervező-

dés úttörői. Községünkben is rend-

re alakultak a művelődéshez köt-

hető különböző szervezetek. A  13 

településből 9-ben tevékenykedik 

valamilyen magyar kultúrát pártfo-

goló, művelő egyesület.

A  civil szervezetek legnagyobb 

kihívása a forrásteremtés. Magyar-

kanizsa községben minden évben 

pályázatot írnak ki a művelődési 

szervezetek munka, illetve prog-

ram támogatására. Ennyi egyesü-

letet, egyedüli fi nanszírozóként, 

nem tudna fentartani egy ekkora 

lélekszámú közösség. Éppen ezért 

a szervezetek kénytelenek voltak 

külső pályázati források megszer-

zéséhez folyamodni. Az erősebb 

szervezetek nemcsak szerbiai és 

magyarországi alapoknál jártak si-

kerrel, hanem sikerült nekik uniós 

forrásoktól is támogatást szerezni.

A civil szervezetek fejlődésének 

kezdetén főleg a hagyományápo-

lás volt a cél és ennek megfelelően, 

leginkább az idősebb korosztály 

köré sorakozott fel a tagság. Sze-

rencsére időben, mert egyébként 

a kulturális örökségünk nagy ré-

sze elveszett volna. Örömteli tény, 

hogy a helyben hiányzó ismerete-

ket neves vajdasági gyűjtőktől tud-

ták pótolni. Sokak segítségére volt 

(még élt) Bodor Anikó és Burány 

Béla is. A  megmentő kéz a Vajda-

sági Magyar Művelődési Szövetség 

felől is mindig készen állt, és újab-

ban a Vajdasági Magyar Művelődé-

si Intézet tudástárára is számíthat-

nak az aktivisták. A  néptánc, nép-

daléneklés és népzene délvidéki 

szemléin való részvétel a minőség 

és eredetiség fenntartásra ösztönzi 

a műfajokat művelő egyesület ve-

zetőit és tagságát.

Természetesen, nem csak a 

népművészetek ápolásából áll a 

kulturális életünk. De mindenkép-

pen azok az egyesületek voltak az 

úttörők, akik bemutatták a civil 

szerveződés hasznosságát. Közös-

ségeket formáltak – először csak a 

maguk szórakozására, később pe-

dig már a szélesebb közösségünk 

számára is.

Az egykor országos ifj úsági 

szervezet megszűnése után soká-

ig nem lehetett megfelelő aktivis-

tákat találni. A  helyi középiskola 

csak kevés számú kanizsai diákot 

iskoláz be. A fi atalok többsége más 

városokban tanul tovább, ami az-

zal jár, hogy elhagyják a települést, 

és sokan közülük a tanulmányaik 

folytatása miatt jó ideig nem is tér-

nek vissza. Csak az utóbbi időkben 

kapott életre a fi atalság. Köszönhe-

tő ez egy pár talpraesett szervező-

nek, akik megtalálták a kellő han-

got, és kellő programkínálattal áll-

tak elő. Szerencsére nemcsak Ma-

gyarkanizsán van fejlődés, hanem 

a kisebb településeken is. A  felfe-

dezett épített környezet részeként 

egy egykori szélmalom nagyszerű 

ötletet adott egy pár fi atalnak a 

Malomfesztivál megszervezésére. 

A  falubeliek lassan ráhangolódnak 

a fesztivál „zizegésére”, sőt mi több, 

úgy vélik, hogy ez is hozzájárul a 

falufejlesztéshez és a turizmus ser-

kentéséhez. Nem csoda hát, hogy a 

falu vezetése is felkarolta és támo-

gatja a rendezvényt. Az ilyen prog-

ramok csillantják fel a reményt a 

közösségek ujjászervezésére. A  he-

lyi értékeket is akkor tudjuk jobban 

felemelni, ha egy kicsit eltávolo-

dunk a mindennapok unott látvá-

nyától, és messzi utakról hazatérve 

újra felfedezzük a világunkat. Az 

egyre nagyobb elvándorlás ráveze-

tett bennünket annak fontosságára, 

Civil szervezet elnevezése Település

Adorján Művelődési Egyesület Adorján

Szőke Tisza Művelődési Egyesület Adorján

Aracs Alapítvány Horgos

Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület Horgos

Testvériség Közművelődési Egyesület Horgos

Jókai Mór Művelődési Egyesület Kispiac

Artéria Képzőművész-egyesület Magyarkanizsa

Cantilena Kamarakórus Magyarkanizsa

Cinema Filmműhely Magyarkanizsa

Generáció Ifj úsági Egyesület Magyarkanizsa

Gondolat-Jel Társulat Magyarkanizsa

Harmonikabarátok Egyesülete Magyarkanizsa

Kanizsai Kör Művészeti Műhely Magyarkanizsa

Levendula Népi Kézműves Műhely Magyarkanizsa

Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület Magyarkanizsa

Tisza Néptáncegyesület Magyarkanizsa

Vajdasági Képzőművészeti Kör Egyesület Magyarkanizsa

Wemsical Szerbia Ifj úsági és Kulturális Egyesület Magyarkanizsa

Martonosi Helytörténeti Társaság Martonos

Testvériség Művelődési Társulat Martonos

Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület Orom

Zengő Tájház Nők és fi atalok Kézműves Egyesülete Orom

Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület Oromhegyes

Égig Érő Fa Népművészeti Egyesület Tóthfalu

Fehér Akác Művelődési Egyesület Tóthfalu

Aranykalász Művelődési Egyesület Völgyes
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hogy programokat, perspektívákat 

kell nyújtani a külföldön tanuló fi a-

taloknak, hogy azok hazatérve kül-

földi tapasztalataikkal gazdagítsák 

a környezetünket. Az itteni ma-

gyarság egyébként sem nagyszámú, 

de az elvándorlás miatt különösen 

felértékelődnek a tehetséges és dol-

gozni akaró fi atalok. Hogy hazatér-

hessenek, munkát, feladatot, meg-

élhetést kell a számukra biztosítani.

Érdekes újra felfedezni olyan 

dolgokat, amelyek mellett évek so-

rán elmentünk, de látjuk, hogy más 

vidékeken viszont megbecsülést 

élveznek. Léteznek még felfedezni 

való régi dolgaink. Olyanok, me-

lyek méltán bekerülhetnek a helyi 

értéktárakba, melyek ugyan már 

nem használatosak, ódivatúak, de 

bemutatásukkal esélyt teremte-

nek a mai napok gazdagítására. 

Egyre-másra jelennek meg olyan 

rendezvények, kiállítások melyek 

a régi dolgok, szokások köré épül-

nek. Szinte minden falunak meg-

van a maga rendezvénye, mely 

tömegeket vonz. Vannak köztük 

újak, mint az oromi Malomfeszti-

vál, de hagyományosnak mondha-

tók, mint az oromhegyesi Gazdag 

Ág is. Martonoson helytörténeti 

kiállítás állítja meg a település ven-

dégeit, Tóthfaluban és Kispiacon 

tájházban gyönyörködhetünk. Még 

az olyan hagyományos rendezvény, 

mint a harminc éve folyamatosan 

megrendezett Gazdag Ág is évről 

évre sikerrel gyarapodik. Új prog-

ramelemekkel tartják fenn az idejá-

rók érdeklődését. A helyiek tudnak 

még újat hozzátenni, és így lesz a 

hagyományból élő kultúra.

Jó, ha élnek az intézmények, 

ha programok zajlanak bennük, 

és azokat látogatják az emberek. 

A  magyarkanizsai Cnesában éven-

te 18-20 ezer látogató fordul meg 

a mintegy 200 programon. Az 

intézmény működteti a helyi mű-

velődési központot. Nemcsak sa-

ját programokat rendez, hanem 

helyet és megfelelő környezetet 

biztosít más helybéli szerveze-

teknek is. Így a Cnesán kívül még 

szervezőként megjelenik 40-50 

szervezet. A  programok széles pa-

lettáján megtalálhatóak a színhá-

zi előadások, koncertek, irodalmi 

estek, ismeretterjesztő előadások, 

kiállításmegnyitók, tárlatvezetések, 

kézműves foglalkozások, néptánc-

bemutatók és fi lmvetítések. Helyi 

hivatalos színházi társulat nincs, 

de vannak fi atalok, akik színre 

visznek néha egy-egy darabot. Eze-

ket a programokat, az önkormány-

zat havi programfüzetbe gyűjt-

ve harangozza be a lakosoknak. 

A programfüzet két nyelven készül, 

és tartalmazza a Magyarkanizsán 

és a falvakban megrendezésre ke-

rülő programokat is. Természete-

sen a programajánló nemcsak az 

említett brosúrában jelenik meg, 

hanem hírt adnak róla a helyi és 

tartományi újságok is, és nem ma-

radhatnak el a honlapon való beha-

rangozások, illetve a közösségi ol-

dalak sem. A programfüzet kiadása 

nemcsak a tájékoztatás végett jó, 

hanem arra is lehetőséget ad, hogy 

Malomfesztivál

Jazz fesztivál
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai Károly

a szervezők programjaik szervezé-

sének időpontját egymáshoz tudják 

illeszteni. Így kerülhető el a kisszá-

mú közönség megosztása és növel-

hető a rendezvények látogatottsága.

A  diákkorunkból emlékszünk, 

hogy mennyire összekovácsolódott 

az osztály, mire befejeztük a tanul-

mányainkat. Ezek a kapcsolatok 

megmaradtak a mai napig. Eleinte 

az időszakos találkozók hozták ösz-

sze a csapatot, később a Facebook… 

Az utóbbi időkben alkalmunk volt 

megtapasztalni egy újabb trendet. 

Feltételezhetően az elvándorlás 

miatt, amely leginkább a munkaké-

pes lakosságot és a fi atalokat érin-

ti, megnövekedett az időskorúak 

érdeklődése az informatikai tanfo-

lyamok iránt. Nem kell ezen cso-

dálkozni, hiszen jól tudjuk, hogy a 

számítógépek, okostelefonok és az 

Internet nyújtotta kommunikációs 

lehetőségek mennyivel több esélyt 

nyújtanak a kapcsolattartás meg-

valósításában. Egy, a  „szépkorúak-

nak” szánt informatikai tanfolyam 

15 szabad helyére 90 érdeklődő je-

lentkezett. A 40 órás tanfolyamot a 

Cnesa Oktatási és Művelődési In-

tézmény szervezte a magyarországi 

KárpátHáló Egyesület támogatá-

sával. Természetesen a tanfolyam 

a világháló, az internet és a közös-

ségi oldalak használata köré épült. 

Az eredmény ennek megfelelően 

az volt, hogy az idős személyek is 

alkalmazni tudták a modern kom-

munikációs lehetőségeket. A  nem 

várt hozománya a képzésnek az 

volt, hogy a tanfolyam résztvevői 

szabad idejükben elkezdtek ösz-

szejárni, kávéházakban, cukrász-

dában találkozni. Kapcsolataikat 

most már nemcsak a valós, hanem 

a virtuális térben is ápolják, s  mi-

vel az említett támogató szervezet 

nemcsak a délvidéken szervezett 

hasonló képzéseket, hanem a Kár-

pát-medence egyéb, magyarok lak-

ta területein is, a  kapcsolatok las-

san kiszélesednek, és túlmutatnak 

a családokon, ismerősökön – míg-

nem elérnek a határokon túlra is.

Közösség és egyén 
viszonya

A  kor, amelyben élünk, az 

egyén és az egyéni érdekek domi-

nanciájától terhes. Az internet fur-

csa, „mátrixi” világba zárja azokat, 

akik nem tudják magukat megóvni 

a vélt és valós szükségletek „kat-

tintásos” teljesítésének ígéretétől. 

Rohanó világunkhoz alkalmazkodó, 

a kívánságokat abban a pillanatban 

teljesítő, szolgáltatásokhoz szokott 

egyén türelmetlenül lép be a társa-

dalmi kapcsolatok reális világába, 

és sokszor fordul el tőle csalódot-

tan. Gyermekeink nem a grundon 

játszanak egymással, hanem a ne-

ten chatelnek, virtuális kapcsola-

taikat a szobában kuporogva építik. 

A  természetes közösségek: család, 

iskolai osztály, munkahely mellett 

nehezen lépnek be a mesterséges 

közösségekbe, mint amilyenek a ci-

vil szerveződések, és ahová szabad 

választásuk által kerülhetnének be. 

Ezeket a tényeket felismerve egyre 

több szerveződés próbál magának 

tagokat, pártolókat, érdeklődőket 

toborozni a közösségi oldalak se-

gítségével. Ehhez a szemléletváltás-

hoz szükség van a tagság fi atalítá-

sára. Észrevehető a fi atalok jelenlé-

te a sikeres egyesületek munkáján.

Fontos azonban megemlíteni, 

hogy a kisebbségi lét kovácsol egy 

nagyobb közösséget is. Ez a „védel-

mi” mechanizmus, az összetarto-

zás, egy olyan környezetben, amely, 

ha nem is ellenséges, de több pon-

ton eltér a génjeinkben levő örö-

költ kultúrától. Szerencsére a Dél-

vidéken egyre fejlettebb a kisebb-

ségi érdekképviselet, amely e nagy 

közösséget támogatja és fenntartja. 

A  politikai érdekképviselet mel-

lett, mely a demokratikus módon 

megválasztott parlamenti képvise-

letet, intézményeket, a  törvényes 

jogokat és biztosítékokat jelenti, 

fontos a közösségi tudat, melynek 

ápolásában nagy segítséget nyújt 

a Magyar Nemzeti Tanács munká-

ja. A törvényekkel összhangban, az 

MNT a magyarság szempontjából 

fontos intézményeket, programo-

kat emel ki és támogat, melyek ez 

által nagyobb védelem alá esnek 

és biztonságosabb lábakon állnak. 

Ilyen kiemelt program, például az 

oromhegyesi Gazdag Ág és kiemelt 

községbeli intézmények a Cnesa és 

a József Attila Könyvtár. Ennek a 

rendszernek a hatása vitathatatlan 

az itt élők életére nézve. A  felelős-

ség is ennek megfelelően hatalmas. 

Az egyének, melyek az említett 

nagy közösség részei, ennek tuda-

Cnesa – Fő téri épület
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai Károly

tában próbálnak élni a rendszer 

nyújtotta lehetőségekkel, támoga-

tásukkal éltetve azt.

Közösségek jelene 
és jövője

Az előbbiekben ismertetett 

eredményeket csak úgy lehet to-

vább éltetni, ha az eredményes 

munka mellett sikerül meggátolni 

azokat a negatív irányzatokat, me-

lyek a közösség fogyatkozását és ér-

dektelenségét eredményezik.

A  fi atalok részvétele egy ideig 

felfelé ívelt. Új szervezők jelentek 

meg. Rajtuk talán már jelentkeznek 

az új generációt ért pozitív impul-

zusok nyomai. Azok a fi atalok, akik 

részt vettek a KMV-n (Középisko-

lások Művészeti Vetélkedője), po-

zitív közösségi és művészeti élmé-

nyekkel gazdagodva indultak újabb 

ismereteket gyarapítani. Ők új len-

dülettel tudnak másokat is motivál-

ni. Áldásos tevékenységük nyomán 

új programok jelennek meg, és a 

régiek is új köntösben, a Z generá-

cióhoz igazítva tündökölnek.

A  nyolcvanas évek közepéig 

még szocialista önkéntes ifj úsági 

táborokban küzdöttek a fi atalok a 

jövő építéséért – ma már nem csu-

pán az izmok megmozgatása, ha-

nem az alkotási vágy kiélése is fon-

tos cél, amely szakértő értelmiségi-

ek vezetésével, egy-egy kalákában 

csúcsosodik ki. A  magyarkanizsai 

járásban, Ilonafalu mellett találha-

tó az a forrás, ahol a múlt század 

elején felfedezték a helyi termálvíz 

jótékony hatását. Erről a területről 

vezette a Népkertben álló kanizsai 

Csodakút Artézi Fürdőig Grünfeld 

Hermann, a rendkívül jó víziókkal 

rendelkező üzletember a gyógyvi-

zet. A  Csodakút, vagy más néven 

– a közeli tanya tulajdonosainak 

nevéről elnevezve – a Baráthok 

kútja és környéke vált a fi atalok 

építő mozgalmának célpontjává és 

itt született kezük nyomán egy kis 

gyöngyszem, amely még az ide-

genforgalmon is lendít egy kicsit. 

A  magyarkanizsaiak mellett érkez-

tek önkéntesek Bakonyszentlász-

lóról, Kapolcsról és Budapestről, 

illetve Szabadkáról, Temerinből, 

Zentáról, Óbecséről és Felsőhegy-

ről is. A  nemzetközivé vált kaláka 

szakmai segítséget nemcsak a helyi 

építészektől kapott, hanem köszö-

netet mondhat a budapesti Ars To-

pia Alapítványnak is.

A  községben tevékenykedő 

amatőr művészeti közösségek a 

művészetek egyre több területén 

érnek el sikereket. A  kezdetben 

csak az amatőr színjátszás, majd 

a néptánc és népdal szakkörök 

álltak a művelődési életben tevé-

kenykedni vágyók részére. A  ka-

nizsai Amatőrszínház idővel több 

hivatásos színészt is adott a világ-

nak. A Tiszai Ünnepi Játékok, a Ti-

sza-mente és Észak-Bácska műked-

velő színjátszói évente ismétlődő 

nagy seregszemléjének szervezője, 

szépen lassan eltűnt. Mondhatni 

észrevétlenül. Az amatőr színielő-

adások helyét az új színházépület 

megépültével ritkuló alkalommal, 

de átvették a hivatásos színházak 

vendégszereplései. Ám ahogyan 

a virágnak nem lehet megtiltani, 

hogy nyíljék, úgy a színészethez 

vonzódók is újra meg újra csapa-

Könyvtár

Kaláka
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai Károly

tokba, szervezetekbe tömörülnek. 

Amatőr színjátszó csoportja so-

káig működött az Ozoray Árpád 

Magyar Művelődési Egyesületnek 

is, és ma tehetségeket sorakoztat 

fel a Gondolat-Jel Társulat. Van, 

aki felvegye a stafétabotot és lehet, 

hogy még egykor ezekből a gyöke-

rekből fog kinőni egy magyarkani-

zsai színházi társulat. A Regionális 

Kreatív Műhely a „magasabb” kul-

túrát ihletett bemutatni a városka 

területén. Áldásos tevékenysége 

folytán lassan csiszolódik, fi nomo-

dik a helyiek ízlése. A Nagy József 

nyomán létrejött intézmény, kap-

csolatai révén olyan szeleteit mu-

tatja be a művészetek világának, 

amelyek helyileg nem lelhetők fel, 

és ezzel sok fi atalban indít el olyan 

gondolatot, amely azokat a kultúra 

világába sodorja.

Az Amatőrszínházzal ellentét-

ben nem veszett el egy régi, már-

már intézménnyé vált rendezvé-

nyünk, a  Kanizsai Írótábor, mely 

1952 óta fogadja a hazai és külföl-

di meghívott alkotókat, és amely a 

Kárpát-medence talán egyik leg-

nagyobb múltra visszatekintő ilyen 

jellegű rendezvénye. A rendezvény-

re mindig nagy gonddal fi gyelt oda 

a város. Szeretjük, mert a miénk. 

Sok olyan élmény fűződik hozzá, 

amelyet nem lehet már kitörölni az 

emlékezetből. Városunk Gál László 

által papírra írott díszítő jelzőjét 

is az Írótábor ihlette. Így lett Ma-

gyarkanizsa „A  csönd városa”. Sze-

rencsére a nagy múlttal rendelkező 

rendezvényre nem csak a hazajáró 

résztvevők megújuló részvétele 

jellemző. A  huszonéves generáció 

tagjai is egyre inkább kiveszik a ré-

szüket a tábori munkából. A közös-

ségünk eltökéltsége és a fi atalabb 

korosztály szerepvállalása ad re-

ményt, hogy e jeles hagyománynak 

nemcsak jelene, de jövője is van.

Amennyiben igaz, hogy a kul-

túra segít egy közösség fennma-

radásában, úgy reméljük, hogy 

nemcsak a rendezvényeknek, mű-

velődési intézményeinknek és 

szervezeteinknek van jelene és jö-

vője, de mindez érvényes a külhoni 

létre kényszerült helyi lakosságra 

is. A  településeinken él a hagyo-

mányokon alapuló, de nyitott, az 

újításokat befogadni képes, tettek-

re is kész lakosság. Az önkéntes 

munkát vállalni hajlandó emberek 

hordozói a létünk megújulásának. 

Az intézmények támogatói légköre 

biztosíthatja a lépéstartást és fenn-

maradást.
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