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Székely Melinda és Feketelaki 
Tibor számára is sokat jelent, 
hogy olyan díjban részesültek, 
amely Kallós Zoltán kétszeres 
Kossuth-díjas erdélyi nép-
rajzkutató, népzenegyűjtő 
nevét viseli. Az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület által 
frissen kitüntetett szamosúj-
vári néptáncoktatók a pozitív 
visszajelzésről, az elismerés 
névadójához fűződő viszo-
nyukról beszéltek lapunknak.

 » SIMÓ HELGA

A z erdélyi hagyományos nép-
tánckultúra magas szintű 
művelése és népszerűsítése 

érdekében kifejtett tevékenységéért 
részesült nemrég Kallós Zoltán-díj-
ban Székely Melinda és Feketelaki 
Tibor. A szamosújvári néptáncok-
tatók meglepődtek, hogy nekik 
adományozták az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) 
kitüntetését. Székely Melinda a Kró-
nika érdeklődésére elmondta, egy 
nagyon fontos dolgot megtanult az 
évek során: az alázatot, és azt, hogy 
mindig a munkát helyezze első 
helyre, ne az elismerést. „Pedagó-
gusi ars poeticám is ezen alapszik. 
Természetesen örülök, hiszen min-
denki örül a pozitív visszajelzésnek, 
de talán a legfontosabb számomra 
ebben a díjban mégiscsak az, hogy 
Zoli bácsi nevét viseli. Így kicsit 
mindig a kezdetek varázsára, a 
táncház kínálta spontaneitásra, a 
beteljesített lehetőségekre fog em-
lékeztetni” – fogalmazott a néptán-
cos. Férje, Feketelaki Tibor szintén 
pozitív visszajelzésként tekint az el-
ismerésre. Bevallása szerint ódzko-
dik a nyilvánosságtól, ezért felemás 
érzésekkel viszonyul a díjhoz, de 
természetesen hálával gondol a ki-
tüntetésre.

Kallós Zoli bácsi mindig 
segített, „jelen volt”
Mindkettőjük számára sokat je-
lent, hogy olyan díjban részesültek, 
amely Kallós Zoltán kétszeres Kos-
suth-díjas erdélyi néprajzkutató, 
népzenegyűjtő nevét viseli. Székely 
Melinda Kalákás időszakában is-
merkedett meg Kallós Zoltánnal, 

NEM AZ ELISMERÉST, HANEM A MUNKÁT TESZI ELSŐ HELYRE SZÉKELY MELINDA ÉS FEKETELAKI TIBOR SZAMOSÚJVÁRI NÉPTÁNCOKTATÓ

Kallós Zoltán-díj: a kezdetek varázsára emlékeztet

 » Székely Me-
linda és Feketela-
ki Tibor elsőéves 
diákjaik moti-
váltak és nyitot-
tak, amelynek a 
néptáncoktatók 
nagyon örülnek. 
Úgy gondolják, 
a kolozsvári 
táncművészet 
szakra nagy 
szükség volt, 
és nagy lehető-
ségek rejlenek 
benne.

aki mindig ott állt az együttesük mel-
lett és segített: ha kellett, viselettel, 
szakmai tanáccsal, vagy azzal, hogy 
a válaszúti házát a rendelkezésükre 
bocsátotta egy-egy táncházra. „Min-
denki személyes történeteit ismerte, 
hiszen az egész Mezőségre kiterjedt 
kapcsolatrendszere volt. Mi, akik 
szamosújváriak voltunk ugyan, de a 
Mezőség különböző falvaiból szár-
maztunk, meglepetten tapasztaltuk, 
hogy Zoli bácsi szinte az összesünk 
nagyszüleit, rokonait ismeri. Bár 
nagy korkülönbség volt közöttünk, a 
fi atalok nyelvét folyékonyan beszélte, 
közeli kapcsolatban tudtunk lenni 
vele” – idézte fel Székely Melinda.

A válaszúti táborokban került kö-
zelebb a neves néprajzkutatóhoz, 
hiszen sokszor fi gyelemmel kísérte 
az általuk tartott táncpróbákat, hoz-
zászólt a tanítási módszereikhez, 
„jelen volt”. Amikor Székely Melin-
da gyűjteni ment a Mezőségre, min-
dig tanácsokkal látta el, hogy kiket 
érdemes megkérdezni, hova lehet 
bekopogtatni és rá hivatkozni. Nép-
rajzosként is sokat segített, ha egy 
új dolgozattémája volt, gyakran lá-
togatta meg kolozsvári lakásában, 
hogy kikérje véleményét, végül az 
államvizsga-dolgozatát is a 2000-ben 
létrehozott Kallós Múzeum válaszúti 
szobájának textíliáiból írta.

Feketelaki Tibornak is rengeteg 
személyes emléke van, ezen felül 
még rokoni szálak is fűzik Kallós Zol-

tánhoz. „Amikor mi érettségiztünk, 
ha jól emlékszem, akkor kapta vissza 
Zoli bácsi a válaszúti kúriát. Lelkes 
csapat voltunk, többek között azzal is 
foglalkoztunk, hogy a kollektív után 
hátramaradt szemetet megpróbáltuk 
eltakarítani a kúriából, és belakni azt 
a teret valamilyen formában” – ma-
gyarázta a néptáncoktató.

Szerteágazó tevékenység
Székely Melinda 1992-ben kezdett 
néptáncolni, de sosem tekintett rá 
munkaként. „A táncház hívta fel a 
fi gyelmemet a táncra, amelyet aztán 
a sajátomként ismertem fel, hiszen 
nagyszüleim Székről származtak. 
Mégis kicsit kívülről közeledtem a 
népi kultúrához, úgy tekintettem rá 
mint idegenre, amíg a saját kultúrá-
mat fel nem fedeztem benne. Érdekes 
ráismerés volt” – emlékezett vissza a 
néprajzkutató. Rámutatott, a Kolozs 
megyei Szamosújváron, a táncház-
ban találkozott először a tánccal, és 
akkor még nem tudta, hogy ez ugyan-
az a mozgáskultúra, amit már gye-
rekkorában a családi ünnepségeken 
tanult. A helyi táncházas fi atalok első 
generációjához tartozott, jelen volt, 
amikor a Téka Alapítvány létrejött, 
hiszen az akkori fi atalok szolgáltat-
ták az emberi alapját annak a műve-
lődésszervező munkának, amely ma 
már erős talajon áll.

Feketelaki Tibor ugyancsak Sza-
mosújváron kezdett el táncolni ka-

maszként. Ő is a Téka Alapítvány 
keretében megalakult Kaláka Nép-
táncegyüttesben. Kifejtette, civil szer-
vezeti munkájuk is meghatározó volt, 
hiszen ekkor kezdtek el táncoktatás-
sal foglalkozni. Annak ellenére, hogy 
főként a tánctanításra összepontosí-
tottak, aktív táncosként is jelen voltak 
különböző együtteseknél. A házaspár 
többnyire együtt tanított az évek so-
rán, azonban most már vannak olyan 
munkáik is, amelyeket nem tudnak 
közösen bevállalni, főként egyéb 
szakmai kötelezettségeik miatt.

A Válaszúton kiépülő Kallós Zoltán 
Alapítvány munkájában is részt vettek 
a kezdetektől, hiszen a Kallós Zoltán 
által visszakapott házat 1995 nyarán a 
Kaláka Néptáncegyüttes segítségével 
hozták rendbe, hogy augusztusban 
tábort tudjanak ott tartani. A válaszúti 
táborokban is kezdettől fogva jelen 
voltak, nyaranta a második ottho-
nukká vált, hiszen 1998-tól előbb a 
gyerektáborokban, majd 2004-től a 
felnőtt táborban is tanítottak. 2003-
tól visszamentek Szamosújvárra, 
ugyanis Székely Melinda itt kapott 
magyartanári állást, és ezáltal a Kalá-
ka Néptáncegyüttesebe is visszatértek 
művészeti vezetőként. Ezt a munkát 
2019-ben adták fel, amikor tanítványa-
ik közül kikerült az a pár, amelyre mél-
tó módon rábízhatták az együttest. Ek-
kor kérték fel őket a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem keretében, 
Kolozsváron létrejött táncművészet 
szakon való oktatásra.

Jelenleg részben online, részben 
személyes jelenléttel tanítanak. Kifej-
tették, a szak egy hosszú ideje meglé-
vő hiátus pótlása céljából született. 
Rámutattak, sokan foglalkoznak nép-
tánccal Erdélyben, miközben itthon 
sehol se volt lehetőség ezt tanulni. 
Néhányan Budapesten képezték ki 
magukat, de sokan képzettség nélkül 
végzik ezt a munkát. Könczei Csongor 
érdeme, hogy ezt a hiányt végül meg-
szüntette azáltal, hogy rengeteg ener-
giát, időt szánt arra, hogy ez a szak 
megszülethessen. Székely Melinda 
és Feketelaki Tibor elsőéves diákja-
ik motiváltak és nyitottak, aminek a 
néptáncoktatók nagyon örülnek. Úgy 
gondolják, erre a szakra nagy szük-
ség volt, és nagy lehetőségek rejlenek 
benne. Mi sem jobb bizonyíték erre, 
hogy tapasztalataik szerint a járvány 
szülte nehézségek ellenére is nyitot-
tak, energikusak a diákok, akik ta-
nulni akarnak, és nem utolsó sorban 
kíváncsiak.
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 » KRÓNIKA

Konkrét stratégiája van Dominic 
Fritz polgármesternek a Temesvár 

– Európa Kulturális Fővárosa projekt 
folytatására, amit a közösséggel és a 
magánszférával közösen valósítana 
meg. A temesvári elöljáró az Európai 
Bizottság képviselőivel tárgyalt a témá-
ban, a találkozón többek között Deme-
ter András művelődési államtitkár is 
részt vett. Dominic Fritz elmondta: az 
utóbbi hónapokban konkrét stratégiát 

dolgoztak ki arra, hogy 2023-ban meg 
lehessen valósítani az egyszer már zá-
tonyra futott projektet. Az elképzelés 
értelmében az ezt lebonyolító egyesü-
letet a közösség és a művelődési élet, 
magánszféra bevonásával élesztenék 
újra, miután sok értékes ember távozá-
sa és a nem átlátható tevékenység mi-
att csődbe ment. A városvezető szerint 
ez csak teljes átszervezés révén nyer-
heti vissza a temesváriak bizalmát, a 
polgármesteri hivatal pedig minden 
támogatást megad ehhez.

Az egyesületbe új tagokat nevesí-
tenek, létrehoznak egy platformot a 
fi nanszírozásra, és összehangolják a 
kisebb projekteket is. Emellett a pol-
gármesteri hivatal vállalja a korábban 
már beígért infrastruktúra elkészí-
tését, ennek érdekében felgyorsítja 
a helyszínek felújítására vonatkozó 
projekteket. Fritz úgy vélte, az Európa 
Kulturális Fővárosa projekt katalizátor 
szerepet tölthet be, a város kulturális 
életének a reformját vonhatja maga 
után. Cáfolta azokat a híreket, misze-

rint Temesvár elveszítené az Európa 
Kulturális Fővárosa címet, ezt ugyanis 
csak a kulturális minisztérium vonhat-
ná meg tőle, és nem tervez hasonlót. 
A szaktárca pár hónapja az eredetileg 
2021-re megítélt cím 2023-ra történő 
halasztását kérte, amit a projekt elaka-
dása mellett a járványhelyzet is indo-
kolttá tett. A múlt heti találkozó vég-
következtetése az volt, hogy 2023-ban 
megvalósítható a projekt, és minde-
gyik fél vállalta, hogy kiveszi a maga 
részét a munkából.

Fritz: mégis kulturális főváros lesz Temesvár, újraindítják a projektet

 » Fritz úgy 
vélte, az Euró-
pa Kulturális 
Fővárosa projekt 
katalizátor szere-
pet tölthet be.

Elismert lépések. Feketelaki Tibor és Székely Melinda pozitív visszajelzésként tekint a díjra




