„Gyermekek nélkül népünknek híre csak emlék.”

Ajánlás
Simon Csaba, az Áldás Népesség Mozgalom régi önkéntese és
jelenlegi elnöke, bemutatnám önöknek egyesületünk tevékenységét.
E kis füzet segítségével megismerheti céljainkat, küzdelmeinket és
megvalósításainkat.
Mozgalmunkat Csép Sándor indította Nagyváradon 2004 őszén,
ahol egy egész Kárpát-medencét reprezentáló 300 fős konferencia
keretében a súlyos népesedési helyzetünk diagnózisának és megoldási
lehetőségeinek

főbb

vonalait

igyekezett

felvázolni.

Zászlóbontó

konferenciánk Tőkés László közbenjárására a Szövetség a Polgári
Magyarországért Alapítvány hathatós támogatásával valósult meg.
Védnöke Vizi E. Szilveszter, az MTA akkori elnöke volt. A demográfusok,
statisztikusok, szociológusok, lelkészek, orvosok, pszichológusok mellett
elemző előadást tartott Orbán Viktor, Matolcsy György és Balog Zoltán is
– hogy csak a ma kormányzati szerepet és az elnéptelenedés ellen
tevőlegesen hiánypótló munkát vállaló személyiségeket említsem.
Rendezvényünk mind szakmai, mind a mediatizálás tekintetében igen jó
visszhangot váltott ki.

A XX. század magyarsága a népesedési mutatók tekintetében
zuhanó pályára került. Számbeli fogyatkozásunk a Kárpát-medencében
drámai méreteket öltött. Mindez arra készteti a felelősen gondolkodó
magyar közéletet, az egyházakat, intézményeket, civil szervezeteket,
iskolákat, tudományos műhelyeket és gazdasági szakembereket, hogy a
tudományos igényű helyzetfelmérésen túl a lehető legszélesebb összefogást
keresve, tekintet nélkül pártállásukra, olyan cselekvési programot
készítsenek, mely nem csupán a fájdalmas demográfiai helyzetünkre tekint,
hanem a sorvadás mélyén húzódó bajokat akarja orvosolni.
2007. február 20-án bejegyeztettük jogi személyként a Mozgalom
keretében létrejött ÁLDÁS NÉPESSÉG EGYESÜLETET.
Az

Egyesület

stratégiai

alapelve

a

népesedés

drámai

állapotának a közbeszédbe való bevitele, a családbarát életfilozófia
terjesztése,

a

gyermekvállalás

fontosságának

hirdetése

és

megkönnyítése, a közvélemény ráirányítása eme fontos nemzeti
sorskérdésre. Ezáltal a társadalmi tudat és közvélemény olyan irányba
való átalakítását kívánjuk elérni, amely néhány év távlatában
meghozza a pozitív demográfiai eredményt. A demográfiai kérdések
mellett a Egyesület célja, hogy a nemzeti összetartozást erősítse, a
kultúránkat és hagyományainkat megőrizze és népszerűsítse.

Az eltelt 10 évben az Egyesület számos rendezvényt és
családtámogatási akciót szervezett.
Országos rendezvényeink között van A Harmadik Királyfi vagy
Királylány néven meghirdetett irodalmi verseny, amit a magyarországi
Demográfiai Kerekasztallal egyeztetve indítottunk útjára, és melynek
legfőbb támogatója dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnöke. Ezt
idén (2018 tavaszán) globális szinten is meghirdettük, így SydneytőlBuenos Airesig, New Yorktól Lujzikalagorig minden magyar 5–8.
osztályos gyermek részt vehet rajta. E verseny nem titkolt célja a
gyerekeken keresztül a szülők ösztönzése, ugyanis a beküldendő munkák a
harmadik, illetve következő testvér szeretetéről, az ez után való
vágyakozásról, a „van testvérem, nem vagyok egyedül a világban”
gondolatmeneten indítaná el a család kisebb majd felnőtt tagjait is.
Kezdeményezésünk

ötletének

magyarázata

többek

között,

hogy

demográfiai és lélektani szempontok arra engednek következtetni: a
harmadik gyermek vállalására könnyebben elhatározzák magukat a szülők,
mint az első, illetve a második esetében.
A Harmadik Királyfi vagy Királylány c. rajz, irodalmi vagy filmes
pályázatot immár minden korosztály számára meghirdettük, kezdve az
óvodásoktól el egészen az egyetemistákig.

Ami rendezvényeink presztízsét illeti, meg kell említeni, hogy
azokon olyan személyiségek is részt vettek, akiket nem kell különösebben
bemutatni, és akiknek elkötelezettsége a magyarság megmaradása iránt
megkérdőjelezhetetlen. Ilyen a szép emlékű Kossuth-díjas Kallós Zoltán,
Böjte Csaba atya, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, egyházi
főemberek, Magyarország kolozsvári főkonzulja, a Romániai Magyar
Pedagógusszövetség elnöke, valamint a hazai közélet számos kiválósága.
Mozgalmunk és szervezetünk minden hazafias érzelmű személyt és
szervezetet megszólít. Tevékenységünk egyre jobban terjed el a
közbeszédben és kezd köztudatformáló tényezővé válni, elsősorban a
gyermekvállalásról és a családról alkotott nézetek tekintetében.
A

mozgalom

elindítója,

lelkes

szervezője,

Csép

Sándor

elhalálozása után közeli munkatársai, barátai, akik eddig is valamennyi
vetélkedő megszervezésénél jelen voltunk, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk
a megkezdett utat. Nem csupán a neki tett ígéretünk kötelez erre, hanem
erkölcsi kötelességünk is egyben.
A továbbiakban mozgalmunk céljait, megvalósítandó programjait,
projektjeit, illetve tervezett rendezvényeit mutatjuk be.
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Kalotaszegi kulturális, művelődési és oktatóközpont
létrehozása Inaktelkén

Az Áldás Népesség Egyesület az Inaktelki Református Egyház
tulajdonában levő ingatlant bérmentesen, egy 35 évre szóló szerződés
keretében

megkapta,

annak

érdekében,

hogy

a

felújítások

elkezdődhessenek, és hagyományőrző programjainkat minél hamarabb,
céljainknak és elképzeléseinknek megfelelően, meg tudjuk szervezni.
A szervezet hosszú távú célja, hogy egy kulturális, művelődési és
oktatóközpontot hozzon létre, de mindezek eléréséhez elengedhetetlenek a
támogatások, amelyeket romániai, magyarországi, illetve uniós forrásokból
kíván megteremteni.
A telek közel 3000 m2-es, amin 2015-ben elkezdtük, a már meglevő
tájház és csűr épülete mellett, egy új, kb. 250 m2 alapterületű, alagsor +
földszint + emelet + tetőtérből álló épület és egy 35x15 m-es
multifunkcionális sportpálya építését.

1. központi épület; 2. terasz; 3. csűr; 4. tájház; 5. sportpálya

Az új épület, illetve a sportpálya mellett a már létező inaktelki
tájházat felújítottuk annak érdekében, hogy az anyaországban, valamint
Erdélyben és a szórványban nagycsaládban élő magyar gyermekek számára
hagyományőrző és oktató nyári táborokat tudjunk szervezni.
A program keretén belül lehetőséget akarunk biztosítani a táborozó
gyerekeknek,

hogy

megismerjék

a

kalotaszegi

hagyományokat,

népszokásokat, a kalotaszegi magyarok épített örökségét, motívumviláguk
gazdagságát.

Fontosnak tartjuk, hogy ezen táborok, rendezvények alkalmával
megtanítsuk és megértessük a gyermekekkel, hogy mennyire fontos a saját
kulturális és hagyományviláguk megőrzése; kifejlesszük bennük azt a
szeretetet értékeink iránt, amely majd arra ösztönzi őket, hogy minden áron
ragaszkodjanak magyarságukhoz.
Elképzeléseink szerint az építkezés 2020-ra tervezett befejezése
után a központ főépületét Csép Sándor nevére kereszteljük. Ezen ember
nagysága, munkássága és emléke előtt tisztelgő oktatóközpont 40-45
személy elszállásolására lesz képes, és a lakhatóvá és rendezvények,
tevékenységek befogadására alkalmassá átalakított csűr még további
szálláshelyekkel szolgál majd. Ez utóbbi kivitelezésének a tervét 2020-ig
szeretnénk megvalósítani. A főépületben 13 szoba van, mindegyik saját
fürdőszobával, konyhával és egy 80-100 fő befogadására képes
konferenciateremmel, ahol a különböző rendezvényeinket, képzéseinket
tartanánk.
A Központ udvarára tervezünk továbbá egy, a táborok
elengedhetetlen kellékekének számító szocializációs fedett teraszt. A lejtős
terep adta lehetőségeket kihasználva ezt úgy alakítjuk ki, hogy az építmény
egyik vége a fák koronája közé emelkedjék.

Inaktelkén a néphagyományok és a népviselet szerves részei még a
mindennapoknak, és szeretnénk, ha a Kárpát-medence bármely urbánus
sarkából érkező fiatal ezt megtapasztalhatná.
Az Oktatóközpont a falu közepén tornyosuló, a templomnak is
helyet adó dombon helyezkedik el, s így lehetőséget biztosít, hogy az egész
települést beláthassuk az erkélyeiről. Messze ellátni innen a kalotaszegi
dimbes-dombos tájra, „az inaktelki selyemrétre”, amely különösen szép.

Az oktatóközpont jelenlegi állapotában

Az Oktatóközpont „pirosban”

A kalotaszegi kulturális, művelődési és sportközpont keretében a
következő programokban gondolkodunk:
A

hagyományos

kalotaszegi

népi

kultúra

megőrzése

és

népszerűsítése érdekében szervezett képzések:
-

Bútorfestés, gyöngyfűzés, fafaragás, kürtőskalácssütés,
kenyérsütés, fazekasság;

-

Nemzetközi, illetve helyi népzene- és néptánctáborok
szervezése;

-

Kulturális napok szervezése;

Nagycsaládban élő gyermekek megsegítése, családostól való
táboroztatásuk;

Kalotaszegi

kulturális

útvonalak

kiépítése

(érdekességek,

látnivalók, nevezetességek, régi templomok stb.);
Sportrendezvények

szervezése,

bicikli-,

illetve

gyalogtúrák

Kalotaszeg megismerésére, természetjáró túrák szervezése;
Futball-, illetve kézilabdakupák, bajnokságok szervezése a
kalotaszegi gyerekek számára, valamint a táborozók részére;
Oktató, továbbképző tréningek, hétvégék szervezése;
Csendes, hasznosan pihentető oázisa kívánunk lenni sok Erdélybe
látogató

magyarországi

diákcsoportnak.

Segítségünkre

van

ebben

szerencsés földrajzi helyzetünk is, ugyanis a Székelyföldre, és KözépErdélybe tartó Nagyvárad–Kolozsvár útvonalhoz közel vagyunk, néhány
kilométeres letérőre attól az E60-as úttól, amelyen minden Erdélybe
látogató érkezik.

Az inaktelki Tájház felújítása
Az inaktelki tájház 1914-ben épült. A több mint egy évszázados
régiség és a karbantartás hiánya meglátszik az épületen, a hozzá tartozó
csűrön és az egész ingatlanon. Elsődleges célunk, hogy az épületegyüttest
(tájház, csűr, ól, sütőkemence), valamint a telket körülvevő kerítést eredeti

állapotába, a hagyományos inaktelki építészeti stílusjegyeknek és
motívumrendszernek megfelelően visszaállítsuk.

Tájház és bal oldalán a sütőkemence épülete felújítás előtt (2013)

Az épület alapzata az évek során megereszkedett, homlokzatában a
fa

elkorhadt,

strukturális

szempontból

több

tartógerenda

is

használhatatlanná vált, a konyha beázott, ennek következtében a hátsó fal is
elkezdett omladozni, így első lépésként ezeket állítottuk helyre.

A javítások, illetve felújítások első lépéseként a 100 éves épület
fedelét sikerült 2014 végére felújítani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (1
millió HUF) valamint a Communitas Alapítvány (4.000 RON)
támogatásából. 2015-ben további támogatásokban részesült az Egyesület,
(Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – 1,2 millió HUF és Communitas
Alapítvány – 4.500 RON), illetve azóta több magyarországi és hazai
forrásból sikerült az épületegyüttes ház és sütőkemence részét teljesen
restaurálni.

A tájház új homlokzata (2014)

Hátra van még a kapu és kerítés restaurálása, illetve újjáépítése, az
udvar tereprendezése, a tájház ismét múzeummá tétele (próbababák,
páraelszívó rendszer, specifikus világítási rendszer stb. beszerzése,
beszerelése), az ólak restaurálása, és a csűr teljeskörű megújítása
(strukturális megerősítése, lakhatóvá tétele).

Felújítási munkálatok (2015)

Az inaktelki tájházhoz tartozó csűr átalakítása

A Tájház épületén kívül a csűrnek a felújítását és átalakítását is
tervezzük, annak érdekében, hogy a csűrből egy olyan múzeum jöjjön létre,
amely helytörténeti jellegű, adattárral, időszakos kiállításokkal, ahol kép-,
hang- illetve filmfelvételek vetítésével mutatnánk be az inaktelki
népművészet

jellegzetességeit.

Emellett

az

épület

különböző

hagyományőrző illetve kulturális rendezvény helyszínéül is szolgálhat

majd. A csűr földszintjére tervezzük a néptáncoktatásunk próbatermét,
illetve az emeletre további szobák kialakítását annak érdekében, hogy
egyszerre legalább 2 autóbusznyi fiatal befogadására legyen kapacitásunk.
Az Oktatóközpont és a Tájház közvetlen közelében található az idén (2018)
150 éves református templom, amely ugyancsak kimagasló épített
örökségnek számít a kisrégióban, és amelyhez tartozó A Híd – De Brug
(NL) nevű ifjúsági házban, valamint az ugyancsak itt található imaház
szobáiban még 50 fő elszállásolható.

A turisták, illetve az itt táborozók mellett a csűr átalakítása a helyi
gyerekek számára is fontos lenne, ugyanis, az épület felújítását követően,
2013-ban az Egyesület támogatásával megalakult Inaktelki Hasznos
Gyermek és Felnőtt Néptáncegyüttesek bármikor táncpróbát tarthatnának,
ez lehetne a faluban az a hely, ahol egy nagy családként összegyűlhetnének,
és ápolhatnák az örökségüket, azaz a táncfogásokat (figurákat), népdalokat,
amelyeket akár szüleiktől, akár nagyszüleiktől tanultak. Érdekességként
megemlítendő, hogy a néptánccsoport a Hasznos nevet a falu patakjáról
kapta, amely vizének különleges összetétele a régióban híres a reumás
fájdalmakra gyakorolt jótékony hatásáról.
A csűr szerkezetét tekintve három fő egységre van osztva,
alapterülete 120 m2.
A középső rész a legnagyobb, mintegy 45 m2, itt a tánctermet
lehetne kialakítani, ahol az inaktelki Hasznos Néptáncegyüttes gyerek és
felnőtt csoportja táncpróbákat tarthatna, illetve, ha nagyobb csoportok
érkeznének, akár felléphetnének a turisták számára.
Azokon a napokon, amikor nincsenek táncpróbák, illetve előre
bejelentkezett csoportok érkeznének, a helyiség adna otthont a
kiállításoknak.

Az egyik oldalsó teremben „mozi” terem kialakítását képzeltük el,
ahol fotókat, film- és hangfelvételeket lehetne bemutatni az érdeklődők
számára. A harmadik termet adattárrá kellene alakítani, ahol az elmúlt
évtizedekben Inaktelkén, illetve Inaktelkéről gyűjtött anyagok másolatát el
lehetne helyezni (digitális és tárgyiasult formában), valamint szükség és
igény szerint lehetne ezen anyagokból válogatva tematikus kiállításokat
rendezni.

A felújítások utolsó eleme az ingatlant körülvevő kerítés lenne, ami
már évek óta tönkrement, így szabad bejárást hagyva mindenki számára a
telekre. Egyetlen dolog, ami az évek során épen maradt, az az utcaajtó, amin
még jól látszik az inaktelki fafaragás és díszítés. Ezt megőrizve és a stílust
megtartva szeretnénk kaput, illetve kerítést építeni.

Multifunkcionális műfüves sportpálya létrehozása
Az Egyesület az egészséges életmód és testmozgás fontosságának
népszerűsítése és támogatása érdekében döntött úgy, hogy egy műfüves
sportpályát hoz létre az ingatlanra, mely mind a településen élő fiatalok,
főként gyerekek, mind az idelátogatók számára kiváló szabadidős
tevékenységnek bizonyulhat, így az érdeklődők számára remek sportolási
lehetőségeket nyújthatunk. A társaság rendezvényein kívül a pályát bérleti
díj ellenében kiadná, így a belépőkből szervezetünk is bevételi forráshoz
juthat, amelyet a pálya üzemeltetésére, fejlesztésére, illetve programjainkra
fordíthatunk.
Elképzelésünk szerint a multifunkcionális műfüves sportpályának a
telek nyugati része adna otthont egy 38 méter hosszú, illetve 16 méter széles
területen. A több mint 500 m2-es műfüves pályán egy kispályás foci-

(35x15m), egy kézilabda- (35x15m), egy tenisz- (24x11m) valamint egy
kosárlabdapálya (15x9m) kerülne kialakításra.

A műfüves pálya a rendelkezésre álló kis terület miatt a lehető
legjobb megoldást nyújthatja, ugyanis kapacitása megegyezik 3-4
hagyományos sportpálya kapacitásával. A műfüves pálya állandó
minőséget tud nyújtani minden sportág számára, és élettartamát tekintve is
sokkal hosszabb ideig használható, mint egy hagyományos gyep borítású
pálya. Míg ez utóbbi kb. 300 órányi igénybevétel után elhasználódik, addig

a műfüves pálya akár heti 7 napos, napi 24 órás, évi 365 napos igénybevétel
mellett is használható marad.
Egy másik fontos érv a műfüves pálya mellett, hogy míg a
hagyományos pályákon folyamatos karbantartás szükséges (gyep ültetése,
folyamatos nyírás, locsolás, a vonalazások folytonos festése), ami mind
időt, energiát és főként pénzt igényel, addig egy műfüves pályával mindez
nincs, hiszen megfelelő kivitelezéssel és minimális karbantartással a pálya
akár 10-15 évig is használható.
A pályához egy 4-5 méter magas, hálóval ellátott labdafogó kerítés
szükséges, illetve egy korszerű világítási rendszer. Távlati terveink között
szerepel az, mivel a település mezei, illetve erdei útjai is kiválóak a
sportolásra, hogy több gyermek és felnőtt kerékpárt szerezzünk be, hiszen a
kulturális rendezvények mellett sportrendezvényekkel is lehetne szélesíteni
a központ tevékenységi körét, mint például bicikli túrák szervezésével
Kalotaszeg megismerésére, valamint egy 7 km hosszúságú bicikliút
kiépítésével a turisták és a táborozó gyerekek számára. Így megközelíthető
lenne a településtől 3 km-re található helyi nevezetesség, a Gyerőffyszöktető szikla is, amely már most sok turistát vonz.

Inaktelke – Kalotaszeg gyöngyszeme
Inaktelke a hármas felosztású Kalotaszeg (Felszeg, Alszeg,
Nádasmente) közül, a Nádasmente régióhoz tartozik, ezt nevezik
Cifraszegnek.
A tájegység a Nádas és mellékpatakjai völgyében elterülő falvakat
foglalja magába, ahol a legdíszesebb és legszínesebb a népviselet. A
pompás viselet az idők során túlzásokba is esett, mára a lányok pártája akár
5 kg-os súlyt is elérhet.
Inaktelke közvetlenül a Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonal és a
Kolozsvár–Egeres autóút között, a Nádasdarócot Gyerővásárhellyel
összekötő úton fekszik. Egy domb választja el Egerestől, amelyet az
inaktelki emberek Ligetnek vagy Lügetnek neveznek. Nádasdaróc felől
aszfaltozott úton közelíthető meg.

A falu fekvése

Története
Írásos emlékek szerint a falu már az 1200-as évek közepén létezett.
Történelme folyamán több neve is volt, mint pl. Villa Inocu, Inuka, Inoka
stb., de feltehetően helyet is változtatott. Eszerint a régi falu a helybeliek
által Cserének (értsd: cserebere, elcserélés) nevezett, a falutól 1 km-re
délkeletre található sík tetejű dombon volt. A domb a csere folytán
valószínűleg innen kapta nevét. Magyar lakossága a reformáció óta
református,

az

Erdélyi

Református

Egyházkerület,

Kalotaszegi

Egyházmegye tagja. A falu a trianoni békeszerződésig Kolozs vármegye

bánffyhunyadi járásához tartozott. 1850-ben 430 lakost vettek számba,
1930-ban 700-an éltek itt, hogy aztán 1992-re a népesség majdnem az 1850es lélekszámra csökkenjen, 497 fővel, 2010-ben pedig már csak 350 fő a
lakossága.
A falu a Gyerőffy család birtoka volt. A monda szerint nevét az
egyik leszármazottról, Inukáról kapta, aki a faluban folydogáló Hasznos
patak gyógyvizével kezelt reumás, különféle bőrbántalmaktól szenvedő
betegeket. Életéről és haláláról több legenda is ismeretes a faluban.

Az inaktelki református templom
A falu legmagasabb pontján helyezkedik el. A mostani új
templomot 1867-68-ban építették, eredetileg helyén temető volt. A
templom egyhajós, és egy tornya van. A templom belsejében található
különlegességek a szószék fölötti korona, ami 1783-ra datálható, még a régi
templom számára készült és ezt őrizték meg mind a mai napig. A koronán
kívül egyedi az orgona is, amelyet Kolonics István készített 1891-ben.

A toronyban két harang van, egy kicsi és egy nagy. A nagyobbik
harangot 1813-ban készítették, míg a kicsi újabb, 1923-ban készült, ugyanis
az előző a világháború idején történt idegen rablások áldozata lett. A
templom felújítása 2006-ban fejeződött be, amikorra a külső vakolatot
leverték és a hibákat kijavították, valamint kifugázták a kövek között, és
ezáltal sikerült visszaállítani a templom eredeti kinézetét. A templom
belseje szintén ebben az évben kapta meg a mostani külalakját, amikor
kazettás mennyezet kapott, olyan kazettákból, amelyeket a faluban élő
asszonyok festetettek és helyi motívumokkal díszítettek, valamint a régi
padokat is újakra cserélték.

A tájház
Amint az egész Kalotaszegre, így Inaktelkére is érvényes, hogy a
régi házakhoz fából készült díszes kapu tartozott, valamint a házoromzatok
is szintén díszítve voltak.

Az inaktelki tájház

A faluban, a legtöbb házban még megtaláljuk a tisztaszobát, a
helyiek cifraszobának nevezik, amelyekben szemet kápráztató, kézzel
faragott és festett, szőtt, font, mennyezetig érő vetett ágy, pad és üvegezett
almárium díszeleg. Kalotaszegen, bár a viseletek tájegységenként
hasonlóságot mutatnak, szinte minden falunak megvannak a saját
jellegzetességei. Kutatók szerint a kalotaszegi népviselet a legszínesebb, a
legművészibb magyar viseletek közé tartozik. Egy japán magazinban 1990ben megjelent fotó a viseletről egy inaktelki lány konfirmálásáról.

Tájház belülről (Cifra szoba, fiatalok hálószobája – festett asztal, pad, láda)

A nők fehérneműként pendelyt hordanak. A szoknya vagy fersing
aprón ráncolt, előtte kötényt vagy kötőt viselnek. A női ing nyakból
ráncosan hull alá, írásosan díszítik, vállfős ing a neve. Az ing fölött
“mejjrevalót” hordanak, amelynek szinte a teljes felületét pamut- vagy
gyapjúfonallal varrják ki. Lábukra fekete vagy piros csizmát húznak. A
lányok viseletének különleges dísze a gyöngyökkel gazdagon díszített párta.
Az asszonyok fejükön, gazdag mintavilággal rendelkező, úgynevezett
szőrkendőket hordanak.

A képen inaktelki lány pártában.

A faluban fellelhető még a bagazia, vagy más néven muszuj, ami a
kalotaszegi női viselet egyik igen jellegzetes ruhadarabja.
A férfiak régen bőgatyát hordtak, napjainkban ezt a posztóharisnya
váltotta fel. Ehhez bő inget és fekete csizmát viselnek. Felsőruhaként bujkát
hordanak, amit az öregeknek fekete, a fiataloknak pedig piros-zöld színű
vitézkötéssel díszítenek. A legények fejükön zöld pörge vagy gyöngyökkel
nehézre díszített kalapot hordanak.

A tájház a második szobája ad helyet a konyhának és ez volt egyben
az idősebbek, a szülők hálószobája is. Amíg a cifraszobában minden

faragott, hímzett és dúsan díszített addig erre a helyiségre a visszafogottság
jellemző.
Az asztal, a székek a padok egyszerűek, kevés esetben találhatók
rajta faragott minták, de díszes festések már nem. Amint a képeken is látszik
ezek többnyire sötétzöldek vagy natúrnak vannak meghagyva.
Egy másik fontos dolog, ami jól látszik, és szintén különbözik a
cifraszobától, hogy a konyhában nincs padló. Ezt a helyiek futtatott földnek
nevezik, ami egyfajta agyag és szalma keverék, ez még a mai napig sok
régen épített házban megtalálható.
A hétköznapi viselet is sokban különbözik az ünnepitől. Ugyanazon
ruhadarabok megtalálhatók, mint az ünnepi viseletben akár a női (szoknya,
fersing, kötő, ing, mellyrevaló), akár a férfi (bűgatya, ing, fekete csizma,
bujka, kalap) ruházatot nézzük, ám ebben az esetben már díszítést alig
találunk. A szoknyán, fersingen nincsenek gyöngyök, a bujka, a csizma
nincs kihímezve és a férfikalapon sem díszeleg gyönggyel megrakott
bokréta.

Karácsony Zoltán:
Az inaktelki figurás néprajzi felfedezése
A tanulmány egy kalotaszegi falu, Inaktelke példáján keresztül
vizsgálja a hagyományokhoz való viszony átalakulását. Az inaktelki
táncélet iránt a kutatók viszonylag korán érdeklődni kezdtek, és
megkezdődött a módszeres dokumentálása és feltárása. Ez a munka
ugyanakkor visszahatott a falu életére is. A tudományos érdeklődés
nemcsak a tánccsoportok működését, repertoárját érintette kedvezően,
hanem ennek révén a falu táncéletének a felbomlását is jelentősen lassította.
Ezzel párhuzamosan megváltozott a táncélet belső értékelése, a néptáncról
kialakított kép és általában a hagyományok megítélése.
Inaktelke táncélete, táncos szocializációja a 19. század végéig
hasonló, mondhatni azonos volt a környékbeli Nádas-menti falvakéval
(Nádasdaróc, Bogártelke, Mákófalva). A hagyományos kistánc gyakorlata
– amely a szomszédos Mákófalván századunk közepéig fennmaradt – az
első világháború után röviddel megszűnt. Ezután az iskola – pontosabban a
mindenkori tanító – vette át a gyerekek táncalkalmainak a megszervezését.
Leggyakrabban a tanítási év végén, a bemutatóval egybekötött iskolai
vizsga után volt gyerektánc.

A szülők közül néhányan összebeszéltek, és fogadtak egy-két
zenészt, akik a gyerekek (olykor a mulatság végén a szülők) részére
muzsikáltak. Ők általában kiöregedett, elszegényedett, banda nélküli
zenészek voltak, s jóval kevesebb fizetségért – amit a szülők közösen álltak
– muzsikáltak, mint rendszeresen foglalkoztatott kollégáik. Előfordulhatott,
hogy a tanév más jeles napjain (farsangkor, őszi teadélutánokon) is
szerveztek gyerektáncot, de ezek időpontja és alkalma esetleges volt.
A falu tánckészletének férfitánca, a legényes, helyi nevén figurás, a
20. század elejétől egyre inkább kiszorult a táncciklusból, s a táncszünetek,
lakodalmak régebben vetélkedő, ma már inkább bemutató jellegű
mutatványos tánca lett.
„Inaktelkén a táncmulatság rendszerint a legényessel kezdődik. A
táncszünet után a legények körbeállnak, a cigány előtt. A zenészek előtt, s
közülük mindig egy-két vezéregyéniség, rendszerint csak jeladással, egy-egy
kacsintással inti meg a zenésznek, hogy milyen tánc kezdődjön. [...] A
táncmulatság ma is a legényes táncokkal kezdődik, a legények közül
valamelyik egyszerűen beinti a zenészeknek, hogy legényest kívánnak, és a
felcsendülő dallamra beugrik valaki a zenészek elé.”

Az elsajátított motívumokat a legények magukban – istállóban,
mezőn – gyakorolták ki és csak azután mutatták be közönség előtt, akik igen
komolyan megítélték a táncolókat.
„… kisgyerekkortól figyelemmel kísérik a legényest, otthon
népzenét

hallanak

bizonyos

alkalmakkor,

rádión

keresztül

vagy

mulatságokban, és amikor a nagyok táncolnak, ők hátrább egy-egy
sarokba’ vagy esetleg kint, próbálgatnak egymás közt. Így fejlődik és alakul
a tánc, és nemzedékeken keresztül megmarad… És ez így tovább, kialakul
körülöttük egy szűk kör, amely figyeli a táncosnak minden mozgását… és
nagyon hozzáértő ez a szűk kör; minden tánc után röviden kifejezi
véleményét, egy-két szóval, de a valóságnak megfelelő, és azt nagyon
figyelik a táncosok, és igyekszenek kiérdemelni a jó véleményt. A többiek
mint nézők szoros kört formálnak a táncolók körül, hangtalanul, csendben
nézik, és csak miután bevégezte a táncos a táncot, azután mondanak tömör,
egyszavas véleményeket, de ezeknek súlya, jelentősége van.”
Fontos helye volt még a legényes tanulásnak a fonó. Itt a fiatalok
egymás között tanulták/tanították a figurákat, mert az adatközlők szerint
saját korosztályuk előtt kevésbé szégyellték ügyetlenségüket, mintha
idősebb asszonyok vagy férfiak látták volna őket. Nagyon kevés esetben
fordult

elő,

hogy

valamelyik

táncos

édesapját

jelölte

volna

tanítómesterének; ha családon belüli tánctanítás előfordult, akkor leginkább
a nagyszülőt, idősebb testvért, unokatestvért nevezték meg oktatóként.
„A táncot rendszerint apáról fiúra öröklik, és minden jó táncos
igyekszik arra, hogy megtanítsa fiát. és utódait jól táncolni, de azonkívül
mindig bukkannak föl olyan született tehetségek, akik anélkül, hogy
valakinek az irányítása mellett tanulnának, magas fokra jutnak, és az évek
folyamán csiszolódik, fejlődik a táncuk, és így elismerésre tesznek szert, és
nagy figuragazdagságra, ami tényleg jelentős, és sikert biztosít. […]”

Inaktelki nők viseletben

A falu táncéletében, tánchagyományában döntő változást az 1940es évek hoztak. Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolása után a
helybeli bíró, Rácz Kalló János vezetésével megalakult az úgynevezett
gyöngyösbokrétás csoport. A Gyöngyösbokréta mozgalom keretén belül
rendezték meg 1931–1944 között miden év augusztus 20. táján a
parasztcsoportok tánc-, ének- és játékbemutatóit Budapesten. A csoport
1941-ben jutott először Budapestre, ahol a Tejmérés című műsorukat
mutatták be. Ez a szokás a juhok tejhozamának a megállapításához
kapcsolódik, amely – az 1930-as évektől kezdődően – táncos mulatsággal
végződik. 1943-ban ismét eljutottak a Szent István-napi ünnepségre.
Második műsoruk címe Kapuzás volt, melyben a fiatal lányok énekestáncos játéka jelentette a színpadi előadásuk keretét. Budapesten kívül
felléptek még Kassán, Kolozsvárt, Nagyváradon és Besztercén. Az együttes
nyolc párból állt, akik között viszonylag idősebb, középkorú házasemberek
és fiatal fiúk, lányok is voltak. Egyik legjobb táncosuk, az 1923-ban
született Kalló Ferenc „Malmi”, legényes motívumait később sok helybeli
és magyarországi fiatal megtanulta.

Inaktelki férfi régi férfiszoknya viseletben

A tánccsoport

első budapesti fellépésekor figyelt

fel a

néptánckutatás az inaktelki táncokra. Az akkori gyöngyösbokrétás csoport

táncait – a legényest és a csárdást – Molnár István és Gönyey Sándor
rögzítette Budapesten 1941. augusztus 18-án. A kísérőzenét Kalló Márton
inaktelki magyar prímás szolgáltatta, de a színpadi fellépéskor egy
budapesti zenekar és segítette a csoportot
Két évvel később Molnár István személyesen is elment Inaktelkére,
ahol újabb táncfelvételeket készített. 1943. november 5-én – amely
egybeesett a sorozás napjával – Molnár az egeresi vasútállomás és Inaktelke
közötti hegyoldalon, az úgynevezett Csutkó dűlőn készített táncfelvételeket.

Inaktelkiek páros tánca

Az 1950-es évek elején – Nagy József helybeli tanító szervezésében
– újraszerveződött az inaktelki tánccsoport. A táncok színpadra állításában
két kolozsvári táncszakember, Domby Imre koreográfus és Elekes Dénes
néptánckutató voltak a segítségükre. Műsorukban a táncok nem valamilyen
szokáskeretbe ágyazva, hanem önálló tételként szerepeltek. Az az 1930-as
években született generáció volt a tagja ennek az együttesnek, amely a
gyöngyösbokrétás csoport hatására figyelt fel faluja táncaira, s kezdte
azokat újratanulni.
„… persze, mondjuk úgy inaktelki viszonylatban, nagy szerepe volt
a tánc fejlődésében a tánccsoportnak is. A fiatalok igyekeztek eltanulni a
táncot, hogy együtt legyenek a többi ifjakkal, tagjai lehessenek a
tánccsoportnak, alkalom legyen az országban járni, a fővárosban, mint
ahogy az meg is történt, és többször díjazva volt a tánccsoport.”
A hagyományos táncalkalmak megmaradása (fonók, táncházak,
bálok) biztosították azt a lehetőséget, hogy a színpadra állított, stilizált
táncok ne merevedjek meg, ne kopjanak el. A csoport „hangadója” Gergely
János „Gyurka” volt, aki fiatalabb kora ellenére – iskolázottsága és kiváló
táncos képességei révén – meghatározó egyénisége lett a csoport, s egyben
a falu „táncéletének”. Ebből a generációból meg kell még említeni Kiss
Ferenc, Varga Pál János, Nagy Ferenc és ifj. Gergely István „Fogadós”
nevét is, akik szintén jó táncosok hírében álltak.

Legény bujkában, bokrétás szalmakalapban, cifra köténnyel

Az inaktelki fiatalok nemcsak megtanulták az előző generációk
legényes táncmotívumait, hanem tovább is fejlesztették azokat.
Újabb, más falvakból származó figurákat építettek táncaikba, és ők
alakították ki az úgynevezett nyitott zárlatot is. A kalotaszegi legényes

mellékhangsúlyos zárlatai ugyanis általában alapállásban végződnek. A
nyitott zárlatnál az alapállást egy ugrással végrehajtott testsúlyváltás
helyettesíti. Ezek a változások azonban nem befolyásolták a tánc alapvető
ritmikai/kinetikai szerkezetét.
A tánccsoport kisebb-nagyobb megszakításokkal az 1970-es évek
elejéig működött, igaz, az alapítókat fiatalabbak váltották fel. Fennállásuk
során, sok fesztiválon, tömegméretű folklórbemutatón vettek részt, sőt
többször eljutottak Bukarestbe is.
A néptánckutatás az 1960-as években – Végvári Rezső és Martin
György révén – fedezte fel újra Inaktelkét. Végvári Rezső ebben az időben
a Magyar Állami Népi Együttes koreográfusa volt, s a második világháború
után ő járt először Inaktelkén, ahol egy lakodalom folyamán nyolc
táncfolyamatot rögzített.
1963. december közepétől 1964. január elejéig Martin György és
Borbély Jolán a kalotaszegi Nádas mentén végzett táncfolklorisztikai
gyűjtőmunkát. Útjuk során december 27-én és 28-án eljutottak Inaktelkére
is.
1964. Az eddigi gyűjtések közül ez számít a legteljesebbnek. Az
előadók vagy a korábbi gyöngyösbokrétás csoport tagjai, vagy az 1950-es

évek tánccsoportjának résztvevői voltak. Kálmán Gyuri András egyik
csoportban sem szerepelt, Kalló Ferenc viszont mindkettőben.
Időközben több táncfolklorisztikai tanulmányban, könyvben is
helyet kaptak az inaktelki táncok. Domby Imre Kalotaszegi táncok című
könyve kizárólag a falu táncait írja le, és Martin György tánctípusokról és
táncdialektusokról írt könyvének mellékletében közli Gergely Ferenc
„Gyurka” egy táncrögtönzését. Szintén Martin György Kalló Ferenc
„Malmi” egy táncfolyamatán keresztül mutatja be a legényes strukturálismorfologikus elemzési módszerét, s ez a tánc a Magyar nép táncművészete
című könyvbe is bekerült, melyből néptáncosok széles köre is
megismerhette. Ezen kívül Molnár István, Lányi Ágoston és Martin György
több tanulmányában szerepelnek az inaktelki legényesek táncrészletei,
motívumai.
Az 1970-es évek közepétől meginduló magyarországi és erdélyi
táncház mozgalom Inaktelkére is fölhívta a néptáncok iránt érdeklődő
fiatalok figyelmét.
Amatőr néprajzi gyűjtők, néptánccal foglalkozó koreográfusok,
együttes-vezetők jutottak el a faluba, akik nemcsak megfigyelték a helyi
táncokat, hanem tevékenyen is részt vettek a mulatságokban. Inaktelke
táncéletében ez kettős folyamatot indított el. Egyrészt az idősebb, gazdag

motívumkészlettel rendelkező táncosok hírneve megnőtt, mivel őket hívták
meg a filmfelvételekre, fesztiválokra, elsősorban tőlük tanultak a városi
fiatalok. Másrészt helyi jó táncosok, illetve az egy-egy tánc alkalmával a
táncosok közé beállt „idegenek” virtuozitása a fiatalabb, viszonylag
csekélyebb motívumkészlettel rendelkező férfiakat elbizonytalanította. Úgy
érezték, táncukra, tudásukra nincs szükség, s csak ritkán, kivételes
alkalmakkor táncolták a figurást.
A legfiatalabb – az 1960-as években született – generáció közül
néhányan a városi táncházakban figyeltek fel szülőfalujuk táncaira. Először
megtanulták az ott tanított, ötletszerűen összeállított legényes motívumokat,
folyamatokat, majd csak ezután kérték meg szüleiket, rokonságukat és
ismerőseiket, hogy mutassák meg figuráikat. Inaktelkéről két táncos
„értelmiség” származik. Ifjabb Gergely István „Fogadós” jelenleg a
marosvásárhelyi Maros táncegyüttes tagja, és Gergely Csaba (Gergely
János fia), aki ugyan nem hivatásos táncos, de oktatja, színpadra állítja
faluja táncait.
Ők táncaikban, tanításaik során már tudatosan kerülik az Inaktelkén
nem használt motívumokat, a stílusban idegen elemeket.
1983. július 17-én Martin György, Farkas Zoltán, Zsuráfszki Zoltán
és Karácsony Zoltán Inaktelkén egy lakodalom alkalmával készítettek

filmfelvételeket. Ez a film az utóbbi idők legteljesebb gyűjtésének számít.
Eredeti funkcióban és megrendezett alkalom keretén belül előadott legényes
táncokat tartalmaz. A templom előtt és a lakodalom mulatságában előadott
táncokat is sikerült rögzíteni. Ezen kívül a gyűjtők Nagy Ferenc udvarára
összehívták a jó táncosokat és külön filmfelvételeket is készítettek. A film
húsz táncos 39 táncfolyamatát tartalmazza. Külön jelentősége a gyűjtésnek,
hogy olyan táncosokat is sikerült filmre venni, akik korábban nem táncoltak
még a filmfelvételek során. (Például Kálmán Ferenc „Bandi”, Simon Ferenc
„Bokrász”, Tárkanyi Ferenc „Bácsó” stb. Ők egyik tánccsoportnak sem
voltak tagjai.)

Összefoglalás
A gyöngyösbokrétás és a későbbi tánccsoportok működésének
köszönhetően

Inaktelke

viszonylag

hagyományosnak

mondható

táncéletének felbomlása – a szomszéd falvakhoz hasonlítva – 20-30 évvel
később következett be, s ez majd minden hasonló tradícióval rendelkező
falura (például Székre, Gyimesközéplokra, Ökörítófülpösre) vonatkozik. A
több mint negyven év alatt végzett intenzív táncgyűjtés következtében
Inaktelke az egyik legjobban feltérképezett kalotaszegi faluvá vált. A
jelenlegi adatok szerint 34 táncosnak több mint 200 táncfolyamatát sikerült
rögzíteni, s ez egyedülálló a maga nemében. A gyűjtők érdeklődése
ugyanakkor nemcsak a hagyomány továbbélését befolyásolta, hanem annak

átértékelését is. Ezek a változások a mindenkori társadalmi-történelmi
tényezők függvényében más-más módon fejtették ki hatásukat. A falusi
tánccsoportok működése nemcsak a mindenkori hivatalos kultúra, színpadi
táncművészet néptáncról kialakított képét befolyásolta, hanem a falu belső
életét, hagyományokhoz való viszonyát is átalakította.

Forrás:

Folkszemle,

2010.

január.

Elektronikus

elérés:

http://www.folkradio.hu/folkszemle/karacsony_inaktelkifiguras/index.php
(letöltés ideje: 2018. május 5.)

Programjaink az elmúlt évekből
A Kolozsvári Magyar Napok mind a látogatói száma, mind a több
mint félezres programkínálata szempontjából Erdély egyik legnagyobb
rendezvénysorozata, amelyet nemzeti ünnepünk táján, augusztus 20-a
környékén szervez meg a Kincses Kolozsvár Egyesület, idén 9. alkalommal.
Ez a legjobb alkalmat szolgálja arra, hogy a fesztivál gyermekprogramjain
az

elképzelhető

legszélesebb

közönség

előtt

tudjuk

bemutatni

programjainkat, érjünk el erdélyi magyarokat, köztük fiatalokat, családokat,
egyszóval a célközönségünket és ugyanakkor támogatóinkat is. A tavalyi
programkínálatunk iránt tanúsított nagy érdeklődésen felbuzdulva idén is
részt veszünk a magyar napokon, ahol a tavalyihoz hasonlóan a magyar
népművészet motívumvilágát felelevenítő csináld magad különböző
kézműves tevékemységeket tartunk gyerekeknek, fiataloknak. A fafaragás,
a tulipános láda festés, a gyöngyös tojás, gyöngynyakékek készítése mellett
a városi magyar gyerekek megismerkedhettek népünk lenyűgöző népviselet
típusaival is.
Érdekfeszítő

foglalkozásainkkal

lefoglalva

a

gyerekeket

felszusszanási időt, szórakozási lehetőséget biztosítottunk sok szülőnek.
Íme néhány kép a több napos programunkról, amelyről a legtöbb erdélyi
magyar nyelvű média tudósított.

A Kolozsvári Magyar Napokhoz hasonlóan a Gyalui Várkert
Fesztiválban is hatalmas potenciál van, ami a gyerekes családokkal való
találkozási lehetőséget illeti; valamint a kolozsvári Adventi Gyerekfesztivál
és Sokadalom c. rendezvényben, amelyen idén adventkor első alkalommal
reszt vettünk. Itt kalotaszegi faragott motívumokat tanítottunk rajzolni a
kisebb

korosztálynak,

készítettünk.

illetve

hagyományos

karácsonyfadíszeket

Céljaink, rendezvényeink, programjaink
Az Áldás Népesség Egyesület több célt is kitűzött a jövőre nézve.
A szervezet tagjai a továbbiakban is olyan programokban gondolkodnak,
amik elsősorban a nagycsaládok, nagycsaládban, illetve szórványban élő
gyerekek, valamint vegyes házasságból született gyerekek érdekeit
szolgálják, illetve a hagyományok, a kultúra megőrzését hirdetik.
Ennek érdekében a jövőre nézve az alábbi terveket, célokat
fogalmaztuk meg:

Én is szeretnék gyereket!
kísérleti-program
az Áldás Népesség Egyesület gondozásában

Magyar demográfia Erdélyben,
avagy milyen lehetőségeket kínál az in-vitro gyógykezelés?
Egy, a meddőséggel küzdő erdélyi magyar családok megsegítését
célzó

terv

teljesen

összhangban

van

Magyarország

hosszútávú

nemzetpolitikai stratégiájával, az elszakított részeken élő őslakos

magyarság nyelvének, kultúrájának és számbeli jelenléte megőrzésének
céljával.
A Magyarország Kormányának támogatásával a jövőben épülő
erdélyi bölcsődék és óvodák gyermekutánpótlásra szorulnak. Az Én is
szeretnék gyereket! fantázianévre keresztelt családsegítő programunk ebből
a szempontból úttörő és hiánypótló a térségben.
Románia a kommunizmus bukása utáni időszakban még néhány
évig a demográfiai hullám csúcsa felé haladt, Ceauşescu közismert
abortusz-törvényének

köszönhetően,

amely

teljesen

illegálissá

és

elérhetetlenné tette ezeket a beavatkozásokat. Terve az volt, hogy az ország
lakosságát 30 milliósra duzzassza. Egyébként abortuszra ítélt gyermekek
tömege kaphatott így lehetőséget az életre, de az „életvédő” akció egy titkos
napirendet rejtett. Az erőszakkal iparosított erdélyi városokba betelepítendő
tömegek utánpótlását kívánta így „kitermelni”.
Az erdélyi magyarság több demográfiai hullámvölgyön is átesett a
második világháború óta, a rendszerváltás után a határok légiesedése pedig
az elvándorlást hozta magával.
Ezen folyamatok súlyosságának megértése céljából íme néhány
számadat az erdélyi magyarság népességcsökkenését illetően.

1941-ben a 111.000-es Kolozsvár 88%-ban magyar ajkú volt, ami
98.000 lelket jelentett, ezzel szemben a város akkori románsága alig 9%-át
képezte a lakosságnak.
Ezt követően a románok erőszakos betelepítése egy generáció alatt
több mint megtízszerezte számukat a városban, míg a magyarok száma
egyre csökkent. Tény, hogy a kommunizmus utolsó évtizedei felé haladva
a magyar közösség lélekszáma is némi növekedést mutatott – az említett
abortusz-törvény következményeként – de arányaiban végérvényes
érvágást jelentett ez a kincses város magyarjai számára, különösen ami a
városban eluralkodó magyarellenességet, az addig természetesnek vett
nyelvi jogok megnyirbálását, vagy a közigazgatás elrománosítását illeti.
2011-re a város román ajkú rétege a ’41-es adatokhoz képest az
elképesztő huszonötszörösére dagadt, közben a magyar közösség azóta már
jóval az ötvenezres szám alá csökkent.
Az erdélyi magyar népszaporulat ügye több sebből is vérzik,
mitöbb, félő, hogy évtizedeken belül kifogy a magyar közösség Erdélyből.
Bár független felmérések adatai szerint a magyarok gyerekvállalási kedve
az ún. TFR-számokban (Total Fertility Rate – magyarul TTA, Teljes
Termékenységi Arányszám) kifejezve egy tizedessel magasabb eredményt
mutat mint a románoké, de az elvándorlási kedv is magasabb az

utóbbiakénál. Ez a tendencia a jövőben sem látszik változni, ugyanis a jóléti
társadalmak részéről az eljövendőkben a román állampolgárok számára
esedékes vízumkötelezettség megszűnése hatványozottan hatással lesz
elvándorlásukra. Szakértők jelenleg 15 millió állandó lakossal számolnak
Romániában, amely történelmi régiónként leosztva valamivel több mint 4
millió lakost jelent egyenként Havasalföldre, Moldvára és Erdélyre
számítva.
Erdély egy kiürülési folyamat előtt áll, amely egyben átok, de
elszalaszthatatlan lehetőség is. Szükséges lenne élhetőbbé, és az itthon
maradásra kívánatosabbá tenni Erdélyt, hogy ha bár számbeliekben –
törvényszerűen – az elkövetkezendőkben még egyelőre fogyunk is, de
arányainkban, amennyire lehetséges – márpedig az – növekedést érjünk el.
Kimutatások alapján az európai átlaghoz képest alacsony bérek
mellett az uniós szinten sereghajtó román egészségügy a második ok, ami a
fiatalokat külföldre vonzza. Ez utóbbit illetően közvéleménykutatások
garmadának a végkövetkeztetései szólnak arról, hogy az emberek nem érzik
magukat biztonságban annak ellenére, hogy az adójukkal, a kötelező
egészségügyi biztosításukkal hozzájárulnak a közös költségvetéshez.

Az orvosok elvándoroltak, a kórházak korszerűtlen felszereléssel,
erősen hiányos személyzettel, sok esetben alapgyógyszerek nélkül
működnek, a szektorban tapasztalható modus vivendi-vé vált korrupcióról
nem is beszélve.
Romániában a kötelező állami egészségügyi biztosítás nem fedezi
az in vitro alapkezelést, az érintett páciensek hazai, vagy nyugat-európai
magánklinikákra utaznak kezeléseik lebonyolítására.
A meddőség egy másik olyan probléma, amely folyamatos
népességfogyást idézi elő. Romániában a fiatal párok 15%-át sújtja ez a
betegség.
Ha 10.000 gyermeket vállalni kívánó erdélyi magyarral (5.000
párral), illetve a Veres Valér A romániai magyarság termékenysége c.
kutatásában közétett, az erdélyi magyarok TFR (teljes termékenységi
arányszám) értékeivel, családonként 1,25 gyerekkel számolunk (*2002-es
adat, a városi és falusi környezetben élők adatainak a középarányosa), akkor
az említett csoportnak 6.250 gyermeke születik élete során.
Ez az adat magában hordozza a romániai őshonos magyar közösség
kiszámítható, időben nem távoli eltűnését történelmi régióinkból.

Az eredményhez hozzájárul az is, hogy a meddő családok
ismeretlen hányada élete során soha nem, vagy későn jut hozzá az in vitro
kezeléshez, valamint az örökbefogadást választják mint megoldást, amely a
már egyébként is megszületett gyerek nevelésével bár minőségileg minden
bizonnyal igen, de számbelileg nem tesz hozzá a fogyatkozó közösséghez.
Ha a fent említett kutatás idején egyetlen pár sem élhetett volna az
in vitro megtermékenyítéssel, az előbbiekben tetszőlegesen választott
gyerekvállalásra hajlandó 5.000 pár 6.250-es gyerekszáma az in vitro
kezelés elérhetővé tételével – kiszámolva és hozzáadva a 15%-os meddő
réteg szaporulatát – pontosan 7.187 magyar gyermekben kifejezhető
szaporulatot eredményezne, ami ilyen kis skálán számolva is szinte ezerrel
többet jelent egy 10 éves periódus leforgása alatt. Viszonyítva ezt a plusz
1000-es növekedést / növekedés kimaradást, ez a tusnádfürdői magyarság
kétharmadával, vagy az Erdélyben legnagyobb magyar közösséggel
rendelkező Marosvásárhely magyarságának a 3%-val egyenlő.
Mindezen hipotetikus számadatokat szemlélve fontos megjegyezni,
hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy az in vitro kezelést igényelt és ezt
sikeresen végig vitt családokban nagyobb a teljes termékenységi
arányszám, mint azokban a családokban, ahol erre nem volt szükség.

Ez abból adódik, hogy az eljárás során a sikeres beavatkozási arány
optimalizálása érdekében 2-3 petesejtet is megtermékenyítenek, amely az
esetek szignifikáns hányadában iker lombikbébik születését eredményezi,
ez pedig jelentősen nagyobb eredményt: abszolút értelemben duplázva
2.000, középarányossal számolva 1.500 új életet jelent. Ez a szám a teljes
erdélyi magyarság (>1.200.000) 0,125%-ának felel meg. Tízszer ekkora
skálán számolva (50.000 párral, az erdélyi magyarok 8,33%-val) Erdély
összmagyarságának az 1,25%-át teszi ki csupáncsak az egy generáció alatt
születhető lombikbébik száma. Székelyföld korfáját elemezve azt
figyelhetjük meg, hogy a TFR számításoknál releváns nők rétegének aránya
az össztársadalmon belül 26%, ami Erdélyre leképezve több mint 310.000
nőt jelent. Ha az 50.000-es skála számadatait tekintjük, az eredmény
megdöbbentő, ugyanis arra enged következtetni, hogy ha minden erdélyi
magyar meddő „TFR pár” (18–49 év közötti felnőtt emberek) folyamodna /
lehetősége lenne hozzájutni az in vitro magzatbeültetéshez, az 1989 óta
megközelítőleg 50.000 magyar lombikbébit eredményezett volna. Szinte
annyit, mint a legnagyobb magyar közösséggel rendelkező romániai város
magyarságának a száma.
Meglehet egy szinte tízmilliós magyar társadalomban ez mindössze
egy fél kecskemétnyi, vagy negyed debrecennyi magyart jelent, ellenben
Erdélyben, vagy az elszakított részek bármelyikén ez az 50.000 roppantul

magas szám. Elég talán, ha összevetjük a kárpátaljai magyar közösség alig
150.000-es lélekszámával, amelynek egyharmadát jelenti.
Örvendetes, hogy a román politikum érdekelt egy működő
lombikbébi-program működtetésében, Romániában az ortodox egyház sem
szólalt fel ezen kezelések ellen, de ugyanakkor sajnálatos, hogy a román
egészségügy helyzete igen megnehezíti a folyamatot, amellyel egy meddő
család ténylegesen igénybe vehetne bárminemű támogatott kezelést.
Egy másik példa, amely a teljes társadalmi skálán képes bemutatni
a lombikbébi-programban rejlő lehetőségeket, az nem más mint Izrael, az
az ország, amely 2002-ben listavezető volt világszinten az in vitro
megtermékenyítés tekintetében.
Az izraeli példát tekintve azt láthatjuk, hogy a 7 milliós országban
132.000 in vitro kezelést és beültetést végeznek évente. Ezekkel az
adatokkal számolva, 10 éves periódusban 1.320.000 megtermékenyítésről
beszélhetünk, amelyek szignifikáns része ikrek születését eredményezi. Ez
több lombikbébit eredményez 10 év alatt, mint Észtország teljes lakossága.
Nyilván a bevándorlás is népességnövelő faktornak számít Izrael
esetében, de a természetes és a mesterségesen segített születések száma is
hozzájárult ahhoz, hogy 1997-ben a kisméretű ország 5.500.000-s lakossága
2017-re 8.700.000-re duzzadt, a növekedés számbelileg és százalékokban is

meglehetősen nagy, 3.200.000, ami megközelítőleg 60%-os növekedést
jelent 20 év alatt.
Magyarországon ma 150.000 embert érint a meddőség, ha ezekkel
az arányokkal számítjuk, jelenleg közel 20.000 erdélyit érint ez a
népbetegség.
Az Áldás Népesség Egyesület régóta foglalkozik az erdélyi magyar
kultúra őrzésével, gyerekeinknek való továbbadásával, de legfőbb célunk és
állandó vesszőparipánk a népességfogyásunk kérdése, amely folyamat
megfordítása mellett tántoríthatatlanul elköteleztük magunkat.
Az Áldás Népesség Egyesület önkéntesi szervezeti szinten
elérkezett ahhoz a fázishoz, ahol már több nagy összegű projekt sikeres
lebonyolítása és ezekkel való elszámolása után rendelkezik a kellő tudással
és infrastruktúrával, hogy fő célunkkal leginkább összhangban levő nagy
projektekbe kezdjünk.
Ami a magyarság demográfiáját illeti, nem számolhatunk be
szerencsés csillagállásról, ellenben ami Magyarország nemzeti kormányát
illeti, soha nem volt szerencsésebb csillagállás. Ugyanis a Magyarország
elszakított részein élő magyarok sorsa iránt elkötelezett nemzeti
kormányunk nemcsak a könnyített honosítással légiesítette az országrészei

fölötti határokat, de támogatási programok hosszú sorát is indította szerte a
Kárpát-medencében, amelyekkel ezeken a részeken élő őshonos magyarok
otthonmaradását, szülőföldön való boldogulását kívánja segíteni.
Ilyen anyagi támogatásnak számíthatjuk a fiatal vállalkozóknak
vagy a családoknak felajánlott vállalkozásfejlesztő támogatásokat is.
Az anyaország az anyagi segítséget megadja, a külhoni magyar
vállalkozó pedig sokkal versenyképesebbé válik szülőföldjén. Már éppen
csak az hiányzik, akikért ezek a vállalkozók küzdjenek, vagyis a
leszármazottakért való küzdelem teremtette motiváció.
Az Áldás Népesség Egyesületnél ezen szeretnénk segíteni, ezért
folyamodtunk a Magyar Kormány segítségéért.
Ezen

kísérleti

program

elindítása

a

Miniszterelnökség,

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával jött létre.
További partnereket keresünk és kutatunk fel ezentúl is, akik
lehetővé tennék számunkra, hogy értékjegy-alapú, teljeskörű in vitro
kezelést (kivizsgálást, kezelést, beültetést) biztosítsunk helyi, illetve
magyarországi kórházakban azon fiatal és középkorú erdélyi magyar párok
számára, akiknek nem lehet más módszerrel gyerekük, és akik
segítségünket kérik az in vitro beavatkozás elvégzésének támogatásában.

Erdélyben ma sok család arra a pillanatra vár, amikor végre
összegyűl annyi megtakarításuk, hogy nekifoghatnak ennek a kimerítő és
sokszor nem csak anyagilag, de lelkileg is megterhelő kálváriának, ami a
román egészségügyben való boldogulást tűzi ki célul. Sokszor az
árajánlatok nem áttekinthetők és rejtenek olyan előre nem betervezett
költséget, amely aztán akár meg is hiúsíthatja terveiket. Mi az Áldás
Népesség Egyesületnél ezért dolgoztuk ki az értékjegyes megoldást,
amelynek fejében teljeskörű kezelést kaphat a páciens. Az anyagi támogatás
elszámolásával összefüggő, bonyolult és hosszadalmas folyamattól is
megszabadítjuk kedvezményezettjeinket, illetve kizárjuk az anyagiak nem
célszerű felhasználását. Terveink szerint kedvezményezettjeink egy olyan
értékjegyet kapnak, amely mellett semmi másra nincs szüksége a
kezeléshez az utazási költségen kívül, amelyet minden gyereket nevelni
kívánó család képes anyagilag fedezni.
Az ENSZ 2018-as jelentése szerint Románia lakossága 20 év múlva
az 1992-es lakosságának az alig fele lesz. Kérdés, hogy ebből hány lesz
magyar ajkú, kérdés, hogy sikerrel járunk-e célunk megvalósításában,
nevezetesen, hogy ne hagyjuk a magyarság számát csökkenni a magyar
vidékeken, így akár növelve arányunkat a jövőben az összlakosság szintjén.
Folyó évben (2018), amikor a Kárpát-medencében a külhoni
magyar családok évét ünnepeljük, közös feladatunk hangsúlyosan

odafigyelni minden olyan kérdésre amely ezzel foglalkozik, hisz minden
magyar gyermek kincs, bárhol szülessen is.
Ezen programunkhoz kapcsolódik a Vigyázz rám! kísérleti
programunk is, amelyet idéntől szeretnénk elkezdeni, és amely lényege,
hogy azon pici babás családok számára, amelyekben mindkét szülő
dolgozik, vagy dolgozna, magyar dadát biztosítsunk. Ezzel könnyítünk a
szülők terhén, a gyerekvállalás már nem a lakás börtönét fogja jelenteni az
anyuka számára, fenntartva a kedvet a következő gyerek vállalásához is,
ugyanakkor munkát adunk Kolozsváron tanuló magyar egyetemistáknak,
akik ezzel a bevétellel egészíthetik ki szűkös költségvetésüket.
Elképzelésünk, erőnk és akaratunk a cél eléréséhez, hála Istennek,
van, tennivaló pedig éppenséggel jó szerével akad. Köszönöm a figyelmét,
remélem hasznára vált ez a rövid kis olvasmány, amennyiben Ön is
fontosnak tartja azokat a kérdéseket, amelyek éjjel-nappal gondolkodóban
tartanak minket, akkor tehetsége szerint támogassa mozgalmunkat.

Simon Csaba
elnök, Áldás Népesség Egyesület
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