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Petőfi  Sándor születésének 
kétszázadik évfordulója 
alkalmából a magyar kormány 
9 milliárd forintot biztosít az 
emlékév megvalósítására: 
vidéki múzeumokat támo-
gatnak, fejlesztik az irodalmi 
emlékházakat és emlékhe-
lyeket, interaktív Petőfi -busz 
fogja járni a Kárpát-medencét 
vándorkiállítással, közműve-
lődési, múzeumpedagógiai 
programokkal készülnek.

 » KRÓNIKA

A költőfejedelem születésének 
bicentenáriuma alkalmából 
a magyar kormány 9 milli-

árd forintot biztosít a 2022–2023-as 
Petőfi -emlékév támogatására. Eb-
ből egyaránt 3 milliárd jut a bicen-
tenáriumi programokra, a vidéki 
múzeumok támogatására, valamint 
az irodalmi emlékházak és emlék-
helyek fejlesztésére. „Petőfi  Sándor, 
a költőfejedelem születésének 200. 
évfordulója jó alkalom méltatni, új-
ragondolni korának eseményeit és 
következményeit” – idézte az MTI 

A MAGYAR KORMÁNY 9 MILLIÁRD FORINTOT BIZTOSÍT A KÖLTŐFEJEDELEM 2022–2023-AS EMLÉKÉVÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Petőfi -busz fogja járni a Kárpát-medencét

A költőóriás emlékezete. Nagyszabású fejlesztéseket terveznek a Petőfi -évforduló alkalmából 

A Báthory-zászló ünnepélyes átvétele a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 

 » Petőfi  pályá-
ja magába sűríti 
mindazt, amit a 
reformkorban az 
anyanyelvi kultú-
ra megszületése 
jelentett. 

Kásler Miklóst, az emberi erőforrá-
sok miniszterét, aki tegnap tartott 
sajtótájékoztatót Budapesten. Az 
Országgyűlés tavaly nyilvánította 
a 2022-es és 2023-as esztendőt Pe-
tőfi  Sándor-emlékév vé a magyar 
költészet egyik legkiemelkedőbb 
és legismertebb alakja születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából. 

Kásler Miklós a bicentenáriummal 
összefüggésben annak hátterét vi-
lágította meg, milyen események 
vezettek a 19. századi reformkorhoz. 
Megjegyezte, hogy Petőfi  nemcsak 
nagyszerű költő volt, de a radiká-
lisok között megjelent a politikai 
palettán is. Bús Balázs, a Nemzeti 
Kulturális Alap alelnöke hangsú-

lyozta: az NKA arra fog törekedni, 
hogy 2022-ben a megalakuló két 
új ideiglenes kollégium pályázatai 
kapcsolódjanak az emlékévhez. A 
legfontosabb feladatnak a pályáza-
tokban is a közösségépítést nevezte 
a pandémia miatt kialakult helyzet-
ben. Ennek kézenfekvő eszköze a 
kultúra, ezért fontos annak szerep-
lőit az államnak támogatnia. Deme-
ter Szilárd, a Petőfi  Irodalmi Múze-
um főigazgatója arról beszélt, hogy 
megújul a PIM állandó Petőfi -kiállí-
tása, összenyitják a Károlyi-palota 
udvarát a Károlyi-kerttel, emellett 
interaktív Petőfi -busz fogja járni a 
Kárpát-medencét vándorkiállítás-
sal, közművelődési, múzeumpeda-
gógiai programokkal készülnek. 
„Petőfi  sorsa és életpályája magába 
sűríti mindazt, amit a reformkorban 
az anyanyelvi kultúra megszületé-
se, érvényesülése, a modern magyar 
nemzet kialakulása, kulturális intéz-
ményeink megerősödése jelentett” 
– fogalmazott Demeter Szilárd. El-
mondta, hogy a bicentenáriumon 
megmutathatják, micsoda értéket 
képvisel a Kárpát-medencében ta-
lálható több száz magyar múzeum 
közgyűjteménye, emellett lehető-
ség lesz az elsősorban a reform-
korhoz köthető irodalmi emlékhá-
zak és emlékhelyek megújítására is.
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 » K. J. 

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) rektora, 

Daniel David egyetemi tanár az in-
tézmény 440 éves akadémiai hagyo-
mánya megünneplésének momen-
tumaként átvette a Báthory-zászlót 
a budapesti Báthory–Bem Hagyo-
mányőrző Egyesület elnökétől, Okos 
Mártontól, valamint a szilágysom-
lyói Báthory István Alapítvány tisz-
teletbeli elnökétől, Széman Pétertől 
a hétvégén – közölte az egyetem. A 
Báthory-emlékévet a Báthory István 
Alapítvány és a Báthory–Bem Hagyo-
mányőrző Egyesület kezdeményezte, 

megemlékezésképpen az erdélyi feje-
delem megválasztásának 450. évfor-
dulójára (1571. május 25.). A Bátho-
ry-emlékévet a hajdani király teljes 
felségterületén, Litvániától és Len-
gyelországtól kezdve Magyarorszá-
gig és Romániáig (Erdélyig) megün-
neplik. A Báthory István kulturális 
tevékenységéhez történelmileg kap-
csolható intézmények – egyetemek, 
intézetek, iskolák Litvániában, Len-
gyelországban, Magyarországon és 
Romániában (Erdélyben) vehették át 
a Báthory-zászlót. 1581-ben Erdély fe-
jedelme, Báthory István felsőoktatá-
si intézményt alapított, az Academia 
Claudiopolitanát.

Átvette a Báthory-zászlót a BBTE

 » A Bátho-
ry-emlékévet a 
Báthory István 
Alapítvány és a 
Báthory–Bem 
Hagyományőrző 
Egyesület kezde-
ményezte. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Bihar megyei önkormányzat el-
nöke, Ilie Bolojan azt szeretné, 

hogy az önkormányzat fenntartásába 
tartozó nagyváradi kulturális intézmé-
nyek osztrák kulturális intézmények 
mutatóit érjék el, mennyiségileg több 
és sokszínűbb kínálatuk legyen, saját 
bevételeik pedig érjék el a költségveté-
sük 25–30 százalékát – erről a megyei 
önkormányzat elnöke nyilatkozott 
hétfőn. A politikus sajtótájékoztatón 
fejtette ki véleményét, először azóta, 
hogy Nagyváradon széles körű til-
takozás alakult ki az önkormányzat 
azon tervével kapcsolatban, misze-
rint össze akarják vonni a román és a 
magyar színházat, az azokhoz tartozó 
bábtársulatokat és néptáncegyüttese-
ket, valamint a nagyváradi fi lharmó-
niát – olvasható az MTI-n. A tiltakozás 
azután alakult ki, hogy a tanácselnök 
a társulatokkal folytatott beszélgeté-
seken ismertette terveit. A nyilvános-
ság előtt most először erősítette meg, 
hogy az önkormányzat valóban össze-
vonásra készül. Az általa ismertetett 
ütemterv szerint június végéig az ön-
kormányzat és az érintett intézmények 
konkrét javaslatokat fogalmaznak 
meg, hogy júliusban vagy augusztus-
ban a megyei tanács megszavazhas-
sa az új szerkezeti felépítést. Bolojan 
kifejtette, hogy a kulturális intézmé-
nyeknek „fel kell zárkózniuk a város 
épített örökségéhez, tevékenységüket 
sokszínűbbé kell tenniük, szélesebb 
közönséget kell megszólítaniuk ah-
hoz, hogy négy-öt év múlva az osztrák 
kulturális intézmények mutatóit érjék 
el”. Elmondta, hogy évente 7–10 millió 

eurót kell a megyei önkormányzatnak 
a kulturális intézményekre fordítania, 
ez utóbbiak pedig a költségvetésüknek 
alig 6–7 százalékát tudják előteremte-
ni saját bevételeikből. „Más európai 
uniós államokban a saját bevételek 
négyszer-ötször nagyobbak” – mondta 
Bolojan. Kiemelte, hogy a Nagyváradi 
Állami Filharmónia hetente csak egy 
koncertet ad, míg a Crișana román 
néptáncegyüttes havonta csak egy 
előadást tart, amin változtatni kell. Bo-
lojan azt kérte az intézményvezetőktől, 
hogy már a nyár folyamán változtassa-
nak, pótolják a hiányosságokat, főleg 
nyáron és hétvégén növeljék rendez-
vényeik számát. „Azt hiszem, jobbíta-
ni kell a kulturális intézmények mű-
ködését is, ez nem jelent a kultúrával 
szembeni ellenségeskedést” – mondta 
Bolojan, és hozzátette, hogy ehhez el-
hivatott intézményvezetőkre van szük-
ség, akik nem tekintik magukat „szak-
szervezeti főnököknek”. Az elmúlt 
napokban szinte valamennyi romániai 
színház igazgatója szolidaritását fejez-
te ki a váradi teátrumokkal, a Román 
Színházi Szövetség is állásfoglalásban 
tiltakozott az intézmények összevoná-
sa ellen. Bocsárdi László, a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Színház igaz-
gatója állásfoglalásában rámutatott, 
a civilizáció történetében mindig azok 
a társadalmak voltak a legfejlettebbek, 
legsikeresebbek minden szempontból, 
ahol támogatták a kultúrát. „Ez az a 
terület, mely rövid távon mindig vesz-
teséges, nem fordítja vissza azonnal a 
belefektetett anyagi javakat, de hosszú 
távon egy közösség fejlődésének, élet-
színvonalának fokmérője” – fogalma-
zott  Bocsárdi.

Váradi kultúra osztrák mintára?
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