
MáT1s ANDRÁS

A kultúra fejlesztésének lehetőségei
e vidék Magyarerszágán

Nincs eurépai kultl.'lra.l
Van-e hát akker egyáltalán Euröpa, vagy csupán egy klasszikus stilusröl, netán

a többitöl eltérõ kentinentális hagyemányek köréröl, vagy a kerábban csak a tájra
jellemzö mediterráni vallási kultusz-körröl, a kereszténység kultürájáröl van szö?

Sokáig hittetett definiciö szerint a kereszténység földrajzi határai jelentik egyszersmint
Euröpa területét is. E zavarba ejtö kerláteltság azenban Euröpa tényleges határait ett
feszegeli leginkább, ahel szét kell ejtenünk például a mi euröpai krisztianizmusımleıál
tán még aıutentil-cusabb keresztény kept egyházröl, mely köztudettan Etiöpia-tipikusl,
vagy akár ha a keleti szertartásü görögkatelikusekkal egy lélegzettel emlitendö eresz
erte-dezekra gendelek, akik több rnilliönyian, jámber keresztényekként ugyan, de a
mediterráni bölcsötöl euröpai léptekkel már-már mérhetetlen távc-lságban élnek.

A legfrissebb ukrajnai választásek után egyre kemelyabban merült föl az eurö-
pzi egyesült államek lehetséges kandidátusaként Ukrajna. Nes, az Euröpai Llniö
Régiök Bizettsága 2ÜÜ5. február 23.i'2=1-l-én seren következö plenáris ülésének egyik
napirendi témája még ennél is tevább megy, mert egy - krypteeıırepaer - eresz (igaz,
távelinak jöselt) tagielvétel esélyeit Iatelgalja.

Kentinentálisá anemáliáink serát ugyan nem zá ıja, de jellemzi az a tipikusan francia
nenfiti elkötelezésb-öl (gyalázates gyarmattartök tipikus lelkiismereti válságábél)
eredö pregram-tervezet, amely saját egykeri, s egyéb náciök velt (?) gyarmatainak mai
gazdasági és kulturális jüvöjéért érzett felelösséggel, s együttérzéssel ferdul a klasszikus
európai határektöl már több idözönányira táveli földrészek felé, amelyek (pl. Francia-
Guayana) egy lehetséges majdani féltagsági státusz reményében, az eu-tagsággal já rö
elönyök öket illetö részéért egykeri gyarmattartöik kasszái elött máris serban állnak...

A tipikusan eurépai ,,...és mégis..." azenban erre biztat, hegy ez is belefér (?)
Euröpába, mert gendeljıınk saját paradez helyzetünkre, az „egyetemes eiıröpai
kultúra” védelmében egyker, s ma kifejtett atavisztikus höstetteinkre. Amiker az
Eger alöl elüzött, majd jöval késöbb már NATÜ-tag törökök küszöbön állö uniés
csatlakezásának elötárgyalásai serán, a 'I35 évi török uralem eurepai kultúrára
gyakerelt hatása szempentjából sem közömbös magyarcıkal is megkérdezik majd...

Igaz, a mi csatlakezásunk elött meg azek az elaszek nyilatkeztak, akik hazájuk-
ban, mendjuk a velencei Szent Márk székesegyház jötékeny félhemályában ugyan,
de még ma is ilyeneket elvashatnak rölımk: ,,...a magyarek nyilaitöl ments meg
Uram minket...” fsclfksdjt

Aztán jött Merseburg, Sanktgallen, majd Szent Gellért, s végül l. lstván, ez a
Szent Euröpai, s nekünk azóta varmak elyan kényszerképzeteink, mintha mégis
velna valamilyen egységesnek mendhatö, egyetemleges, de tipikusan magyar
eurépai kultúra!

Van ugyanakker Euröpában számtalan nyelvü, szinü, kulturális jelenség hegye-
mányesan ösrégi kulturális felyamat, vagy az éppen helnap felbukkanö, Euröpába
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ködelt kincs, felfedezésre várö szellemi kincses tár. Tárháza sekféle népi, nemzeti,
etnikai kulturális örökség zárványainak, manilesztumainak, vagy éppen eztatiku-
san lüktetö, erganikus perfermenszeinek.

llyenekröl szöltak a geszták és miteszek, pröfétálnak a Biblia igazságai, a talán
sehsem velt alexandriai könyvtár egykeri művei, vagy a Mátyás-i ködezek hiányá-
nak fájdalmas emlékezete.

S éppen ezért, az Enrápei Egyesiiit Aiirnneic már több tekintetben sem tud ,,a né-
pek nagy elvasztdtégelye" (USA) leımi, mert ahhez elégségesen kemely történelmi
múlttal és igen eltérő kulturális hagyemányekkal rendelkezõ államek lettek, s vál-
nak tagjaivá e közösségnek, amely deklaráltan is a sekiéleség az egységben biztatö,
megörzést parancselö elvét szabja meg az egyes nemzetek gyakerlati kultúrpeliti-
káját múvelök számára is.

A hazánken kivíili, ismert euröpai helyszíneken lelszívhatö kulturális élmé-
nyeink, szellemi gyarapedásunl-<. rapszedikus, mendhalni egzaltált illemét keráb-
ban az aktuális pelítikai légkör diktálta. Míg lassan 15 éve már, hegy összehasen-
lítú kulturális pertyáinkat alapvetöen szellemi érettségünkhöz mért elhívatásunk,
pelitikai kíildetésíink, saját anyagi helyzetünkkel nem mindig arányes szellemi
éhségünk, vagy akár a sekak számára ely fentes társadalmi elfegadettság szintjén,
valami látens, vagy akár az ilyen-elyan csaternák által szergalmasan iniciált, kult-
értékú sznebéria szabályezza s diktálja.

E mendat után számemra vigasztalö az a tudat, s remélem máseknak is meg-
nyugtató, hegy kulturális éhségem egyetlen eredöje mégis csak kiváncsi önmagam,
aki vidéki tanitö és erves-Iakek, parökiák szellemi légkörében fegant érzékenysé-
gemmel, szellemi gazdagedásemmal, az egyre szaperedö kulturális élmények
„terhével” arányesan növekvö, s a kerral járé egyre sürgetöbb tartezás-tudattal
kivánem, tipikusan euröpai vidékiségemet napenta értelmezni magamnak, majd
lisztázás után gyermekeimnek és szeretteimnek, vagy éppen az aktuális hallgatö-
ság számára önfeledten átadni.

A vidék Euröpája, Magyarerszág

Az elasz Velence pelgára, ha kiteszi a lábát a kentinensre, vagyis elhagyja váresát,
még ma is btlszkeséggel vegyes nemes egyszerűséggel idézi egykeri henfitársát, a
hatalmas ivüre sikeredett, indulásig titekban tartett felfedezö útjára induló, s éppen
hajöra szállö Marce Pelet, aki búcsúölelésker barátja „hevá mész'i'” kérdésére csak
armyit válaszelt: ,,`l«'idékre."

Eddig fél évszázades vidéki létem meghatárezásáhez a 20 év vidéki parökus
lelkészi szelgálat is kellett, amelybe a ma már felnötté. söt szülökké érett gyerme-
keink vidéki léte is beletartezett. Ök mind a nyelcan napenta az elé a hatalmas
dilemma elé állitettak, hegy szabad-e vidéki lelkészi szelgálatem, hivatásem betel-
jesítése, amúgy sziszifuszinak túnö küzdelmek örökké remélt gyözelme érdekében,
a falu emberéért itt élé papjuk mellett Ü]-:et is itt tartanem, ahel az engem beiktate
püspököm szavai szerint is, azért legalább hárem deleg van, ami Nögrádban ma-
rasztalö: a palöcek szeretete, a pálinkája, meg a sár...
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Akker hát a vidéki kultúra a lemendásek kultúrája?

A vidéki ember megváltezett szekásai, ahegy lakik, delgezik, eszik, televiziézik, nem
elvas, stb., nem magu ktöl remlettak el. Másik hivatásem területéröl vett példa és több
évtízednyí tapasztalat alapján állitem, hegy aıniker egy szállodában szakemberként
már észreveszed a búterzat, vagy az abresz amúgy még nem is szembe túnö, aprö
hibáit, akkor az ett szelgálé személyzet romlása már sekkal kerábban elkezdödöttt

A kultúra mibenléte abszelút személyfüggö, és feltétlenül társakat keres a mú-
veléséhez, amit már csak ezért is jebb kurzusektöl, négyévente önmagáböl is kifer-
dulé pelitikai auráktél mentesiteni. (Jaj, de a szpenzerekt...)

Ezen a vidéken, Euröpában tehát szekás, de legalább is illik valahogyan a szel-
lemünket, a világlátásunkat müvelni, karban tartani. Például illene a vidéki ember
televiziés szekásain és lehetőségein túl a vidékiek víziéjárűl, jövöképéröl is szét
ejteni, amit szergalmas szecielögusek idönként tényleg megkutatnak, de velna
még néhány tipikusan vidéki értelmiségi, akiket megkérdezve, bevenva ebbe a
munkába, teljesebbé válhatna a kép.

Lehet, hegy itt vannak, de az elözetes felkérésben felserelt kultúraközvetítö
szakemberek között nem találtam a teelögusekat. Nem kellene annyira félni tölük,
hiszen természetükböl adédik, hegy a negyedik lépésben tényleg transzcendens
síkra terelhetik a vidéki ember kulturális esélyeit Iatelgatö szakembert, de az elsö
hárem lépésben biztesan jé mediáterek, infermáterek, söt kellégák lehetnek.

Az én vitlékem egyik kulturális jelensége

Sziráken a „leánykori” nevén Erkel Ferenc Múvelödési Ütthen mára csak egy sze-
mélytelen kötödésú, meglehetöségen sivár jelentést herdezö Klubkönyvtártá silányult,
neha kullúrettlıenurık névadása, majd késöbb szellemi kisugárzása is, elséserban azen
múlett, hegy a éÜ-as és 7Ü-es években, egy zenét is szeretö és lelkesen (l) tanitö házaspár
e patinás nögrádi vidék kéruszenei kultıfuájának meghatárezé múveléje velt.

E mérsékelt zenei kultúra karbantartása mellett, kerábban a népi színjátszás, söt a
buffe, e kissé burnferdi, az együgyű cselédek önfeledt, de értö szellem és kéz által elö-
adhatévá összefésiílt, empatíkus játékát is fölkarelé ,,kisváresi“3 szinlflasdi sem velt
nélkiilözött kulturális esemény itt, ahel többnyire zsidé' kereskedök ékszerbeltet, kala-
pos múhelyt, vendéglöket múködtetettek, míg az ipartestiiletnek, a strand melletti
teniszpályás sörkermek, s a Bíróság melletti úri ,,kászinénak", s az evangélikus egyle-
teknek is megvelt a maga kultúrköre. A vidéki báje itt altél velt kerek, hegy Sziráken a
XVII. század öta szintén űshenes vályegveté, de föleg zenész cigányok abszelút integ-
ráns szereplöi veltak e vidéki kisváres közéletének, ünnepelnek és mindermapjainak.

Az ö szempenljukbél is szörnyúséges 60-as években, a cseléd mentalitásával
intézkedö tanácselnök és vb titkárek elthatatlan ügybuzgalma (pénzsövársága)
következtében drámaira sikeredett cigánypregram végzetesen szétzilálta az egész
falu még maradék kurázsiját, és a 80-as 90-es évek végére teljesen kihunyt a civil
szervezödési hajlam, vagy közösségteremtö szándék szikrafénye, csaknem örök
sötétségbe beritva falusi kultúránk etthenát.

Fentes felismerésekhez vezethet ezen a téren az a jelenség is, ami az alig öt km-re
fekvö Vanyarcen, a szirákihez hasenlé arányú cigány populáciö mellett figyelhetö
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meg. A protestáns Veres Pálné mai utödai buzgö hitú, templomba járo evangéli-
kussággal, erös szlovák nemzetiségi hagyományokkal, jé néhány civil szervezettel
(alapítvány, daloskör, polgárörség, egyesület stb.) a sokféle kulturális lehetöséget
komolyan igénylö faluközösséget tartanak össze.

Látványos fejlesztés, építkezés, de föleg hosszú távon tervezhetö és kivitelez-
hetö falufejlesztés zajlik ott, ahol ennyi civil kurázsi egy sokkal kult-uráltabb közös-
séget tud összetartani.

szzjza vieekıaeae via-.ezren-e már szemei-eee a ıswsny. így kemeıy ıazı-sza kell sh-
hoz, hogy még ebben is meglássuk a múvelésre méltét, érdemest. A 35 cigány és 12
„paraszt” gyermek tanítását fölvállalé helyi általános iskola az MTA könyvtárát saját
készletével megalapito, de sok szállal Szirákhoz is kötödö grof széki Teleki Jozsef nevét
vette fel, s nem ama Jézsef föhercegét, a magyarországi cigány nyelvi kultúra önzetlen
mecénásának és múvelöjének nevét, pedig eme kulturális múintézményben tanulö 35
cigány kisdiák számára a föherceg életműve talán beszédeeebb, kézenfekvöbb lett volna.

A Teleki leszámzazottak között még akad élö is, aki évente egyszer, a Teleki Napok-
ra megtisztell intézményürıket, pedig armak idején jobban szerettem volna, s javasol-
tam is, hogy az iskola névadé az a szirákon született s élt-halt Rátiı ,leironno legyen,
akinek életmúvét a szomszédos Béren 42 évig szolgált néhai evangélikus lelkész,
id. Révész László, egy nagyszerű, díjnyertes helytörténeti dolgozatban fel is tárta.

Az EU csatlakozást a május elsejei, - de már nem a szovjet mintájú kötelezõ! - or-
szágos mámor lassú, természetes multával, mi itt Szirákon csak 2004. május 1-El--1 é-án
ürmepeltük. Igaz, három napen át, így két héttel késöbb csatlakozván, sokkal jobb volt
a sajténk is! 'v'alljuk azért is, mert ezúttal Szirák helyi kult`ú.rája iránt érzett adésságemat
is törlesztendö, a már 200 évvel korábban is europai léptékben gondolkodó és cselekvö
Roth jehannát állítottuk az ürmeplés közepébe, tudományos elöadásokat tartattunk
templomában, söt a sziráki eurora is az Ö arcképét nyomtatluk.

Azért is lett a sziráki europai egyesülési ünnep központi szereplöje ez az „isme-
retlen” asszony, mert emelkedettebb egyházi körökönf* kivül szinte senki sem nıdott
réla semmit, de még a Szirákon rola elnevezett utcában lakök sem. Így válhatturık
részeseivé a hatalmas, megterrnékenyítö europai kulturális áramlatnak is, miközben
sajtos médon vidéki kulturális kincsünket is a felszínre hoztuk. Mi sem volt hát ter-
mészetesebb, mint az europai országok politikai közösségéhez frissiben csatlakozö
egyik tagállam vidéki kulturális ünnepségen, itt Szirákon föszereplövé megtenni ezt
az europai nöt, akíröl most csak annyi álljon itt, mint amennyi az ünnepségen fel-
avatott, elsö hiteles* nıagyarországi túzzománc emléktáblájára ráfért:

RöTH]oHaHNa
1741 -1313

Kiráiyfaiei Ráth Tarnás és Wottoy Borbála leánya, gróf Teleki jázsef méitá ititeese,
nagyeonalá mecénás; az enrápai kttittira több nyelvét beszálá-irá ,,práfétanáje", IA792-ben
kelt oiapitoányáeel máifii éeszázoa'on át 7000 magyar diákot ásztiinziitt Earápn egyetemeire.
Eeangélikas iskolák és intézmények bákezá támogatáje, é'pittetáje Szirák eeangiikns

teınpientártak, s o jang tereezte Teleki sirboitnak is, amelyben immeoi nyagszonak.
Naova.aHEcsÜLÉsÜm:'. |ELÉüL, zözaoakozáseöL

Mátis András Szirák Község
polgármester Peigárai

2004.
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Ezen a háremnapes kulturális ünnepség-serezaten megkérdezte tölem egy új-
ságirö, hegy mit akarek ezzel üzemii Eiıröpának? Ezt feleltem:

Szirák pelgárrriesterekáıif elászár ls :eeglllelárlee geıidelek ezekre e lreglkirs, eiegelázá
áelizedekre, emelyek :eietl lrleetelesee esel: mest Uállietirıik legjeleá ennek e közösségiiek,
eırielyhez iiilridlg is lertezleek.

Eblıál ez ellceleieliál ezt lriˇeárierri ez e:.:rájJel :lépek lcázásségéiiek, lregy l:eL`s:llje meg e
ıriegyert, mert e lörtárieleriı sersferdftá pillerietefbeii eddig is jöl járt eele, geirdeljiriik esek
Náirilerjelitiniárrfi; diL`sáség:`l::le:t riiáig lıirdelllf ııleleele ez eurápel liererigek.

Nele`l::k, eerápel rriegyerelfııirk egriszságesebl: öiilıeeslllást lrfeáiielr, rilregyeii .egy :eei ruelesl
lıárd beeiterri e Lerdelc Házáliee állee elreeedell elsö lieszáılelfer, e rerm'lf:':ell eleeseuy termelére
eélzesre (,..e Házban lllikjlviiiállee l:eszál:ill"l :Így eáleszelt: ,,ille::e e lelzbee eellál e riegyságet
iryekeri fiíllll riiárei". .. - páldáitl, lie :el is számlın ueurréiik eiegyer Nelıel-drjjeselıılcetl

Ez e esellelfezás eelrijrilıerr eere riiegkésve lJeteljes:`ilt szerelem, :Hely már IÜÜÜ áee lertje
láelieii e nemzetet, eietlrvllje szellemét, de leeetelesee esek :eeˇre eellietett friggye' ez, eee
eddig ls ésszetertezelt.

Az EU Régiök Bizettsága Nemzeti küldöttség tagjaként négy évre blztak meg
többek között azzal is, hegy az EU RB hat szekeiöjáböl az Üktatás és Kultúra
(EDUC) szakbizettsagban képviseljen a magyarek, de föleg Észak-lylagyarerszág
kulturális érdekeit. Legutöbb éppen Geneva (GE NÜV,-f-'-H. Ü4), a 2004. évi „Euröpa
Kulturális Féváresa" adett helyet annak a szeminariumnakl, ahel az ifjúság anya-
nyelvi és idegen nyelvi kultúrájának fejlesztési lehetöségeiröl velt szö.

A múlt évi esatlakezás öta a búettságek tematikájával, pregramjaival ismerked-
tünk, s tanultuk meg különös nyelvezetüket azért, hegy a jövö henaptöl mar akar a
nögrádi kultıırális kérdéseket, vagy értékeket is a bizettsági pelitika részévé emeljük.

Kultúrafejlesztés: kerlátek és lehetöségek

ı A vidéki értelmiség és ,,vezetek" helye, megbeesülése, tisztelete a mai magyar
pelitikában {lereusse 1932: „a pelitika és szeciális és kulturális közélet szervezé-
sének eszköze“, míg az Érlelmezá Szátár ma valahegy így fegalmaz: „pelltika = a
hatalem megteremtése és megtartása).

I lskelai rendezvényszervezö pedagögusek kultúraközvetltö felelössége.
ıı A vidéki eivil szervezetek közösségfermálö, metiválö szerepe. A vidék lehetõ-

ségei itt kitágulna k, mert az elszemélytelenedés urbánus átka helyett, vagy után
a köszönö viszenyban kulturálödö vidék embere aktivizálödik (ipartestület,
daleskör, felnött színjátszás stb.).

ı Az integráeie búvöletében az etnikai kultúra és életmód súlyes veszteségeket
kénytelen elkönyvelni, mert a többségi kultúra természetes keretei és határai
nem ugyanett húzednak, ahel az etne-kultúráké.

1 A vidéki turisztikai és idegerıfergalmi-vendéglátö pregram-kínálata sekat elárul
abböl, hegy mit lát a magyar vidék civilizált, vagy éppen nemád, magyaresan
rusztikus kultúrarık értékeiböl a szervezé átadásra érdemesnek, vagy kifizeté-
dének. Sejthetjük, hegy ez utóbbi dönti el, mit kezvetítsen, mert a ,,külföldi" azt
keresi, amiröl már hallett harangezni (még ma is: geles, peste, de újabban:
Csfeselirıe, fleelflııe, Kulesárl (1.: Brüsszel, Schumami Zircus)
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Ezért van rend kivül fentes szerepe azeknak a kulturális intézményeknek, s föleg
vezetöiknek, akik szerte a világban, s föleg Európa féváresaiban (Lenden, Ráma,
Párizs, Benn stb., s újabban Brüsszel) éppen a magyar vidék kulturális értékeit
lıivatettak missziéjuk serán közvetíteni. Érdemes ebböl a szempentbél is áttekinteni,
pl. Nögrád megye turisztikai kínálatának ,.Knltnrális eseniényelc" fejezetét. A külföl-
di magyar kultúrintézetek pregramszervezöi ilyenekböl merítenek.

Fenntarthatö fejlesztés

Fenntartani azt a kulturális felyamatet lehet és érdemes, aminek még van szellemi
értékeket herdezö petenciája, helyi igényeket kielégitö lerrriéke, és a tájhez kötödé
fejfyesztáje. Kulturális hagyemányekat örizni, fenntartani és fejleszteni azen a vidéken
érdemes, ahel az ett élők mai ismeretébe integrált tudású, a közösség által elfegadett
személyiségek, jebb esetben a vidéki értelmiség képviselői azt felvállalják.

2004-ben Euröpa Kulturális Föváresává válhatett Geneva, mert '92-ben sikerült
teté alá hezniuk egy társadalmi közmegegyezést, amelyben a váres vállalkezái és
pelitikusai közös érclekböl egyszerüen fejet hajtettak a kulturális pregramfejlesztö
szakemberek által feltárt valóság és viziék elétt.

Ez utébbiakböl ma is láthattunk beteljesülni néhányat.
Úgy hiszem, ugyanezt remélve-várva a magyar vidéken is, már mest fejet hajt-

hatek a kulturális felemelkedésünkért kemely felelösséget érzö szakemberek elött.

IEGYZETEK

l. itt: ,zl lcnlhire 1' a naprakészen pallérezett emberi személyiség elsö serban szellemi-lelki lét-
feıuıtartásáhez nélkülöflfietetlen kultusza, tehát a lrnltáre némileg szükitett tartalmú jelentése
értelmében.

2 Eeeterben [dny. Anglia.f'Deven, 1931) többször hallettam angel könyytáres barátemat az „ee-
rájıeri lre:n'í.In`ns "-rül beszélni, de ugyanett elvashattaın öríásplakáten is a dupla ablak elönyei-
rül, hegy ,,Prálrr-We le.-' Eerápıiiren már lIrivilli"'

3. Szirák lilül -tö] mezöváres, késöbb az lüöü-as évekig járási székhely velt.
-i A sziráki Helecaust Emlékbizettság EDU-l-ben gyűjtötte össze és delgezta fel a 44-ben elhurcelt

és megölt mintegy IIÜ íényi sziráki fiidéságrel meg éle hagyemányt és emlekezetet.
5. Dr. Fabinyi Tibet, evangélikus egyháztörténész prefesszer egyik kedvenc luteránus nagy-

asszenya éppen a mi Reth Jehannánk, akiröl veretes mlvü elöadást tartett ÍÜÜ-=.l. május 14-én a
helyi ev. templemban.

á A sziráki evangélikus ıfprelestánsl templemban lil-ll áta láthatö emléktáblán az 1741-ben
I sziiletett gráf széki Teleki Iözsefné, sz. Ráth Jehanna Iıalálezásí éve tévesen 1531, de valöjában

már 1513-ban, tehát F2 évesen elhtuıyt.

amiker ebben a tipikusan nyugatveuröpai fermáciöban tanácselnökökkel, párttitkárekkal talál
kezunk, és szemíná riumra járimk...

.`Selgáterj`án, Eüüö. jeneár l ?., Belessí Bálint Megyei' Könyvtár
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F' Gyakran visszatérö, furcsa élménye az egykeri „keleti tömb" mai uniös tagjainak, nekünk,


