A
Székely Kultúra
Napja
A megújulás lehetősége
A Székelyföldi Művelődésszervezők Egyesülete (SZEME)
kezdeményezésére, az idéntől bevezetődik a köztudatba a
Székely Kultúra Napja.
Közművelődés szervező szakemberek javaslatára
a Tamási Áron születésnapjához legközelebb eső hétvégét választottuk.
Úgy véljük, nem alaptanul.
Tamási Áron munkássága-, üzenete az a felvállalt szellemiség, amely
sajátos székely szűrőn látja-, értelmezi és éli meg a világot.
Kezdeményezésünk azt a célt szeretné szolgálni, hogy lehetőséget
teremtsen a székely kulturális önazonosság megújulásához.
Szerintünk rendezett, tudatos és felvállalt egyéni belső megújulás nélkül
nincs esély közösségi megújulásra sem.
Ezért erre, az idei Székely Kultúra Napján első
sorban nem a „nagyrendezvényeket” látjuk alkalmasnak.
A lelkes, helyi művelődésszervezők belátása szerint alakulnak
a méltató rendezvények, megemlékezések.
Egyesületünk - SZEME - az általa kidolgozott
Székelyföldi Közművelődési Koncepció alapján
a Székelyföldi Kultúra Napjára 12 ajánlást tesz.
Ha bár csak egy ajánlást sikerül felvállalnia valakinek/valamelyikünknek,
azt hisszük:
MEGÉRTE.

AJÁNLÁSOK
a Székely Kultúra Napjára
Kedves Atyánkfia!

1

Gondold meg, a székely kultúrában milyen jelentőséggel bírt a család-, a rokonság-, a szomszédság és a komaság
„intézményrendszere”. Ha teheted, a mai napon szentelj egy kis időt e kapcsolatok gondozására.

2

A kölcsönös segítségnyújtás szintén kultúránk jellemzője. Intézményesült néven, a kaláka. A mai napon, ha teheted,
vegyél részt kalákában, vagy csak egyszerűen segíts valakin/valakiknek, ha kérik.

3

Gondolkodj el legalább 200 éves távlatban. Idézd fel felmenő ági rokonaidat legalább száz évre visszamenőleg.
Milyen értékek vezérelték őket? Mit hagytak hátra rád-, családodra? Büszke vagy-e Rájuk? Képzeld el lemenő ági
rokonságodat legalább az ükunokáidig.
Milyen értékek vezérelnek téged? Mit hagysz hátra Nekik? Büszkék lesznek-e Rád?

4

A mai napon egyél ÉTELT. Végy magadhoz legalább egyfajta helyben termelt, házi élelmiszert. Hidd és tudd, hogy a
körülötted lévő táj információit építed ezáltal magadba, könnyebben ráhangolódhatsz szülőföldedre.
Ne feledd, ki mit eszik, azzá válik!

5

Gondolkodj el: hit nélkül lehet élni, de érdemes? Bizonyára szoktál áldást kérni az étkezések előtt és után. Hidd és
tudd, hogy az együttes családi étkezés „szakrális” tevékenység.
Ha egyetértesz, ma különleges odafigyeléssel mondj asztali imát.

6

A jelenkor minden eddiginél jobban veszélyezteti az élő környezetet. Tudod, hogy a székely kultúra alapvetően
szerves kultúra, mely az élő-, teremtett világgal összhangban élt. Ha teheted, a mai napon menj ki a természetbe,
kirándulj tudatosan. Keress fel lehetőleg egy közeli „szent” helyet. Próbáld érezni a tájat. „Beszélj” hozzá szeretettel.
Ez az otthonod.

7

A természettel összhangban élő közösségekben a mezőgazdaság nem profit termelő tevékenység, de maga az élet
működtetése. A székely kultúrában a munkának becsülete van.
Miként vélekedsz, mindenáron ki kell-e fejezni pénzben?

8
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Leltározd fel magadban vagy kisközösségedben a székely kultúra egykori és mai termékeit, megnyilvánulásait.
Próbáld mérlegelni, járultak-e, járulnak-e hozzá, hogy az ember és környezete összhangban éljen ?
Ha teheted, légy ma székely kultúra „fogyasztó”. Keress olyan művészeti alkotásokat, melyek a székelység
szellemi/lelki szűrőjén át értelmezik a világ dolgait. Menj el ma ilyen jellegű előadásra-, látogass ilyen tárlatot-, olvass
ilyen művet.
A mai napon lehetőleg ne légy passzív élvezője „kulturális” eseményeknek. Ha teheted, énekelj, táncolj, alkoss te

10 magad. Légy ma cselekvő, tudatos résztvevője életednek!
11

12

A székely kultúra alapvetően nem „versenyképes”, de „életképes”. Ez azt jelentheti, hogy nem mások kárára
„küzsdölődik”. Életszemlélete alkalmas arra, hogy a boldogság „gazdaságtanát” szolgálja mindannyiunk javára. E
boldogság „gazdaságtan” ismérvei a következők:
- testi-, lelki-, szellemi egészég
szeretetteljes családi élet
stabil erkölcsi értékrend
közösséghez tartozás élménye
méltányos munkakörülmények
a fentinek megfelelő méltányos javadalmazás
szabadság
És érdekes, mindez elsősorban nem pénz kérdése.
Népmeséink záró fordulata: „aki nem hiszi, járjon utána!”- nem üres beszéd.
Csak annak van igazi hitele, amit közvetlenül le lehet ellenőrizni.
Mit gondolsz, a „mai” életünk milyen, ki által leellenőrizhető információk
alapján „működik”?
Ha nem hiszed, járj utána!

