
Reformátoraink tanítása szerint az istentiszte
leti éneklés a következő elvárásoknak kell eleget 
tegyen: legyen bibliai alapú, hangozzék anya
nyelven és az egész gyülekezetét mozgósítsa. 
Ezért úgy Luther, mint Kálvin igyekeztek megfe
lelő énekekről gondoskodni, maguk is alkottak 
ilyeneket. Luther egy-egy zsoltárt parafrazált, de 
Kálvin szigorúan ragaszkodott a zsoltárok m in
den gondolatához. Eleinte a genfi gyülekezetben 
egyszólamban, orgonakíséret nélkül énekeltek, 
hogy mindenki átélje a zsoltárok üzenetét, de 
Gondinnel elkészítette házi használatra ezeknek 
négyszólamú feldolgozását, mások pedig lantkí-

Ísérettel látták el őket. A magyarországi énekes
könyvek végig megtartották a dicséretek mellet a 
150 genfi zsoltárt (akárcsak a hollandok és a cse
hek) és kiegészítődtek az újonnan keletkezett 
énekekkel a századok folyamán.

„Nem hallgathatom el nagy örömömet: teg
nap (azaz 1996. júl. 26-án. Szerk. megj.) kijött a 
nyomdából az egyetemes magyar református 
énekeskönyv.” Nagy öröm, hogy ezután mi is, 
más felekezetek híveihez hasonlóan tudunk 
együtt énekelni, mert közös az énekeskönyvünk 
a Kárpát-medencében, Ausztráliában és Ameri
kában. Külön öröm, hogy megmaradt a 150 genfi 
zsoltár, a reformátori örökség és sok dicsérettel 
gazdagodott, amelyek a szétszórtságban élő' re
formátus testvéreink javaslatára kerültek bele új 
énekeskönyvünkbe. „Ne azt sajnáljuk, ami nincs 
benne, hanem annak örüljünk, ami benne van”, 

[ tanuljunk meg belőlük minél hamarabb, minél 
többet, azzal a jó érzéssel, „hogy ez most testvé
rek ezreivel köt össze” bennünket: az éneklés. A 
közös éneklés megtöri az elidegenedést, ember
közelbe hozza az igehirdetést, a másik ember sze- 
retetét hitelesíti, megtanít „újra énekelni. Ugyan
azt az imádságot, ugyanazt az éneket a Kárpát
medencében, vagy Amerikában a világ minden 
tájára szétszóródott reformátusok által”, írta le az 
Egyházzenei értekezlet zilahi részvevőihez inté
zett levelében Máté János.

Másnap, az ünnepségsorozat folytatásaként 
Egyházkerületi Kórustalálkozón vett részt né
hány, az együtténeklés szolgálatában örömét lelő 
partiumi énekkar. Hallhattuk az id. Adorján 
Kálmánné vezette zilah-belvárosi Őszirózsa ve
gyeskart, a Szűcs Gyula vezényelte élesdi vegyes
kart, a Zíh Ottilia vezényelte érmihályfalvi ve
gyeskart, a Dénes Józsefné vezényelte nagykárolyi 
vegyeskart, a Pálfi Józsefné vezette nagyvárad- 
olaszi vegyeskart, valamint a 40 tagú érszólősi ifjú
sági vegyeskart.

A kétnapos rendezvénysorozat szakmai és 
művészi színvonala, a Csermák Béla püspökhe
lyettes ünnepi istentisztelete a nagyszámú gyüle
kezet előtt méltóképpen dicsőítette Teremtőnket 
az 1906-ban Pap Gyula és Szabolcs Ferenc buda- 

, pesti műépítészek tervei alapján épült 90 éves 
zilah-belvárosi templomban és ünnepelte 75 éves 
Egyházkerületünket.

GÁSPÁR ATTILA

KÁNTORKÉPZÉSÜNKRÓL
1. Századunk jelentős hagyományokra építhe

tett és építhet kántorképzésünkben is. Az utánpót
lás biztosításában az énekoktatók, illetőleg a zene
tanárok vették át a régi kollégiumi kántorok s a 
cantuspraesesek szerepét és a tanítóképzők felállí
tásával lényegében korszerű megoldást nyert a 
gyülekezeti kántorok felkészítése. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy az első világháború befejezéséig 
nálunk nemcsak a felekezeti, hanem az állami taní
tóképzőkben is rendszeres és színvonalas oktatás
sal járultak hozzá kántoraink neveléséhez, képzé
séhez. Ilyen értelemben elsősorban az aradi, a dé
vai, a kolozsvári és a székelykeresztűri intézetet 
kell példaként kiemelnünk. Aradon Zoltai Mátyás, 
Déván Sándor Domokos, Hoós János, Szabó End
re, Kolozsváron Boér Gergely, Zsigmond Ferenc, 
Sarudy Ottó, Nagyenyeden Borsay Samu, Veress 
Gábor, Szabó Géza, rövid ideig Nagy Ferenc, Tóth 
Endre, Székely kérész túron Sándor Domokos, Hor
váth Gyula volt a zenetanár. Székelyudvarhelyen 
egy évig Veress Gábor, majd utódja Kiss Árpádné 
Seprődi Anna és Boérné Seprődi Ilona végezte ezt 
a nagy felelősséggel járó munkát.

2. A tanítóképzőkben munkálkodó zenetanárok 
egy csoportja és mások hathatósan gazdagították 
zenei tankönyvirodalmunkat, s munkáikat tanítvá
nyaik is gyümölcsöztethették. A teljesség igénye 
nélkül, mindössze néhány példát említünk: Sándor 
Domokos a relatív szolmizációs módszert alkal
mazta Weber nyomán, népszerűsítette módszerta
ni munkájában, részben kollégájával, Horváth 
Gyulával -  elsőként a magyar zenepedagógiában. 
Hoós János az elemi és polgári iskolai énektanítás 
útjait egyengette gyűjteményeivel. Borsay Samu 
nagyenyedi tanár korában adta ki Chorál- 
könyvének első változatát, s e munkának harma
dik kiadását kántoraink ma is szeretettel és ragasz
kodással használják. Veress Gábor munkáinak na
gyobb hányadát tanítók és kántorok nevelésére 
szánta; iskolai daloskönyve idejét múlta ugyan, de 
Chorálkönyvét szintén használják napjainkban is 
Egyházkerületünkben. A maga idején népszerű 
volt Zoltai Hegedűiskoláia és Összhangzattan
könyve (ez utóbbi javított változatát nem más, 
mint Kodály Zoltán ajánlotta kiadásra a minisztéri
umnak). Sarudy Ottó, a kolozsvári tanítóképző 
egykori igazgatója egyházi kórusgyűjteményeket, 
Fövenyessy Bertalan nagyenyedi főgimnáziumi ta
nár Magyar Orgona könyvet, Metz Albert Hegedű
iskolát adott az érdeklődők kezébe -, s még hosszú 
sorát említhetnek a szőkébb vagy szélesebb kör
ben használt köteteknek, gyűjteményeknek, egy
házi énekkaroknak szánt feldolgozásokat tartalma
zó munkáknak.

3. Egyházkerületünk -  tágabb értelemben: egy
házunk -  mindig számon tartotta a kántorok felké
szültségét, képesítésüket. A reformáció utáni idője - 
ben kollégiumokban felkészült diákok közül ke
rültek ki ezt a szolgálatot végzők (rectorok, can-



torok) s őket -  mint fennebb más vonatkozásban je
leztük -  a kollégiumi kántorok, a cantus/harmoni- 
ae praesesek készítették fel. A 18. század második 
felétől kezdve az egyházi ének mellé társult kántori 
szolgálatban az orgona. A székelyudvarhelyi kollé
gium törvényei 1682-ben, 1737-ben, majd 1744-ben 
írták körül a kántor teendőit. Az 1838-as székely
udvarhelyi református zsinat határozata értelmé
ben „csak olyan énekvezetők (kántorok) és gyer
mektanítók létezhetnek a kisebb eklézsiákban is, 
kik kollégiumi rigorosumexament állottak ki."

4. A nagyenyedi református tanítóképző létre
jöttével az erdélyi - s  részben a királyhágómelléki -  
kántorképzés állandó jelleget nyert, ennek követ
keztében a kántorképesítés is rendszeressé vált.

Az Erdélyi Egyházkerület a két világháború 
közti időben, pontosan 1937-ben, 19 pontból álló 
kántorképesítő szabályzatot tett közzé Tavaszy 
Sándor püspökhelyettes és Illyés Gyula előadó
tanácsos aláírásával. E szabályzat a kántorképesí
tés helyéül a nagyenyedi Református Tanítókép
zőt, valamint a székelyudvarhelyi Tanítóképzőt je
lölte ki. Megkülönböztetett rendes és rendkívüli 
kántorképesítő vizsgát: az előbbire a tanító- és taní
tónőképzőben végzettek jelentkezhettek, utóbbira 
alacsonyabb, de hét elemi osztálynál nem kevesebb 
végzettséggel rendelkezők iratkozhattak be, 18 és 
40 éves korhatár között.

A rendkívüli kántorképesítő vizsgálatokat há
romévenként megszervezett három hónapos tanfo
lyam előzte meg, és bizottság ellenőrizte a jelentke
zők harmóniumjátékának színvonalát s csak ennek 
függvényében fogadták el a jelentkezést, vagy uta
sították el a jelöltet. A szabályzat szól a vizsgabi
zottság összetételéről, a vizsgadíjakról, ezek elosz
tásáról, az osztályozásról, az általános osztályzat 
kiszámításának módjáról, a vizsga lebonyolításá
ról, s a javítás lehetőségeiről. Ez a szabályzat az 
1948-as államosításig volt gyakorlatilag érvényben. 
Az államosítást követően magánosok, kisebb-na- 
gyobb kántori gyakorlattal és más-más szintű zenei 
tudással/felkészültséggel rendelkezők, esetleg 
nyugdíjas kántorok készítették fel a jelentkezőket, 
akik aztán nagyon változó igényű, színvonalú egy
házmegyei vizsgákon szereztek diplomát.

Újabb szakasz következett be az 1980-as évek 
közepén, amikor előtérbe került az egyházkerületi 
vizsga és továbbképzés. Mielőtt erre utalnánk, néz
zük meg a kántori vizsga mibenlétét az 1937-es 
szabályzat, az 1988-as és az 1996-os változatában. 
Tantárgyankénti bontásban:Vallástan (bibliais
meret, egyháztörténet, egyház-szervezet, ágenda/ 
liturgika -  1937, 1988, 1996); Ügyiratok fogal
mazása (1937), Adminisztráció (1988, 1996); Mag
yar nyelv és irodalom (nyelvtan, irodalom -  műfa
jok, szerzők, életrajzok, művek, stílusismeret -  
1937); Ének- és zeneelmélet (hang-jegyírás elemei, 
hangsorok-hangnemek, hangköztan, akkordtan -  
1937, 1988, 1996), Összhangzattan (1937),
Chorálelemzés (1988, 1996), Egyházi ének, har- 
mónium-játék, karvezetés -  1937, 1988, 1996, Him- 
nológia, Orgonaismeret -  1988,1996.

8 0  A vizsga sikeres letétele után a jelölt diplomát

kapott, diploma nélkül csak kivételesen és mind
össze három év tartamára alkalmazhattak kántort a 
gyülekezetek. 1948 után az adott körülmények kö
zött e megkötéstől néha eltekintettek, így például 
egyházkerületi diploma utólagos megszerzésére 
nyújtott lehetőséget az Egyházkerület az utóbbi két, 
két és fél évben (a diploma megszerzése lehetőséget 
nyújtott teljes kántori állás [norma] elfoglalására, il
letőleg a korábban elfoglalt állás megtartására).

5. 1990-ben, Marosvásárhelyen ökumenikus 
kántorképző iskola, illetőleg Kántor-tanítóképző 
Főiskola indult, három éves tanulmányi idővel, 
posztliceális jelleggel. Szerencsésen kapcsolja össze 
a régi és jól bevált eljárással a tanító- és kántorkép
zést, illetőleg a tanítói és kántori szolgálatot, s lehe
tőséget nyújt az életbe kilépő ifjúnak a családeltar
tás költségeinek előteremtésére (mint ismeretes, az 
1948-as tanügyi reform nemcsak elválasztotta a két 
funkciót, hanem megtiltotta tanítóknak a kántori 
teendők végzését). A Kántor-tanító Főiskola révén 
lehetővé válik a nagyon megcsappant kántori lét
szám minőségi emelése is.

6. A kántori továbbképzést az Egyházkerület 
kétféle módon oldotta meg: a két világháború kö
zött a Romániai Magyar Dalosszövetséggel karölt
ve, az utóbbi évtizedben pedig önálló tanfolyamok 
formájában. A Dalosszövetség a szóban forgó idő
ben négy alkalommal szervezett kántor, illetőleg 
kántor-karnagyi továbbképző tanfolyamot -  min
den alkalommal a szövetség, s egyben az Egyház- 
kerület központjában, Kolozsvárt. E tanfolyamok 
ingyenesek voltak abban az értelemben, hogy a je
lentkezőknek nem kellett tandíjat fizetniük az elő
adóknak, szállásról és ellátásról a Dalosszövetség 
gondoskodott, a lehetőség szerint ingyenesen. A 
Dalosszövetség vezetősége javasolta, hogy a részt
vevő karmesterek felmerülő költségeit az általuk 
vezetett együttes, kántorokét pedig a gyülekezetek 
fedezzék.

A rendelkezésünkre álló névjegyzékekből arra 
következtethetünk, hogy református kántorok is 
szép számmal vettek részt a Dalosszövetség tanfo
lyamain. A IV. tanfolyamon való részvételt az Er
délyi Református Egyházkerület külön is az espe
resek, lelkipásztorok, iskolaigazgatók, teológiai 
hallgatók, tanítójelöltek és természetesen az érde
kelt tanerők figyelmébe ajánlotta körlevélben. Az 
1937-es tanfolyamról összesítő kimutatást közölt a 
Dalosszövetség vezetősége. Érdemes beletekinteni, 
mert beszédesen tanúsítja a foglalkozás, nem és 
vallás szerinti tagozódást az önkéntesség jegyében, 
ellentétben az 1980-as évek tanfolyamaival, 
melyekre az Egyházkerület behívta a kántorokat:
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A Dalosszövetség tanfolyamain jeles romániai 
muzsikusok és a szellemi élet képviselői vettek 
részt előadókként. 1927: Domokos Pál Péter, Rezik 
Károly, Tárcza Bertalan, Veress Gábor; 1929: Gok- 
ler Antal, Nemes Elemér, Tárcza Bertalan, Veress 
Gábor; 1933: Nemes Elemér, Szeghő Ferenc, Tárcza 
Bertalan, Veress Gábor; 1937: Nemes Elemér, 
Szeghő Ferenc, Tárcza Bertalan, Zsizsmann Rezső.

Gokler Antal (1859-1942) országos főkarnagy 
volt, karmesteri módszertant állított össze, Nemes 
Elemér (1880-1949) teológiát és zeneakadémiát vég
zett Budapesten, Zsizsmann Rezső (1885-1941) szin
tén Budapesten végzett orgonaművész, erdélyi és 
olasz városok előadója, Tárcza Bertalan (1882-1950), 
a Dalosszövetség főtitkára, Rezik Károly 
(1887-1968) Budapesten és Lipcsében tanult, Szeghő 
Ferenc (1895-?) szintén a budapesti akadémia ne
veltje, az 1928-as prágai Nemzetközi Kórusverseny 
egyik első-díjasa, Domokos Pál Péter (1901-1992) 
szintén a magyar fővárosban szerezte zenei ismere
teit, az erdélyi kóruskultüra lelkes híve, népszerűsí
tője, Veress Gábor (1869-1937) a kolozsvári tanító
képző neveltje, a nagyenyedi tanítóképző révén az 
erdélyi -  illetőleg a romániai -  magyar kóruskultúra 
istápolója, s mint fennebb láttuk, református kánto
rok számos évjáratának tanára.

A fennebb emelítetteken kívül meghívott elő- 
adók ismertették az egyes egyházak liturgiáját -  
Kleits József a római katolikust, dr. Gönczy Lajos a 
reformátust, Csifó Kálmán az unitáriust. Kelemen 
Lajos, a jeles történész a város müemlék-nevezetes- 
ségeit mutatta be a hallgatóknak. Az első évfolya
mon tervbe vették még Járosy Dezsőnek, a kiváló 
egyház-zenésznek előadásait (Járosy korábban a Bu
dapesti Zeneakadémia fiatal tanára volt az egyház
zenei tanszéken). Számítottak még Haják Károly, 
Ütő Lajos közreműködésére is, akárcsak dr. Tavaszy 
Sándoréra, Kiss Elekére, illetőleg Roska Márton ré
gészére, úgyszintén Tulogdy János geológuséra. A 
tanítók iskolán kívüli munkájáról Gyallay Domokos 
tartott előadást. Előirányozták az énekhang képzé
sét, az énektanítás és karvezetés módszertanát. 
Mindezt javarészben meg is valósították.

Az első tanfolyam közzétett órarendje gazdasá
gos időbeosztásról tanúskodik: napi hét óra elfog
laltság (8-13,15-17) mellett időt biztosítottak a sza
bad foglalkozásnak, kikapcsolódásnak is színház- 
és múzeumlátogatás formájában.

Több jel tükrözi e tanfolyamok népszerűségének 
fokozódását, mindenekelőtt a jelentkezők létszá
mának emelkedése (a harmadik tanfolyam létszá
mának csökkenése szervezési hibára vezethető visz- 
sza: módosították az időpontot): I (1927) = 35; II 
(1929).= 68; III (1933) = 25; IV (1937) = 64

Az 1931-es tanfolyam végzettjeinek és a Dalos
szövetség versenyein résztvevőknek a névsorát 
összevetve megállapíthatjuk, hogy a tanfolyam 
hallgatói szép számmal szerepeltek a következő 
két országos versenyen (1935, 1938), nem szólva a 
kerületi versenyekről.

A Dalosszövetség vezetősége e tanfolyamokon 
végzetteknek diplomát nyújtott át, ha igényelték és 
eleget tettek a követelményeknek: a teljes bizottság 
előtt levizsgáztak minden tantárgyból. Ez is nyil
vánvalóan fokozta e tanfolyamok értékét.

A tanfolyamok egész sor tantárgyat öleltek fel -  
tanfolyamonként némi módosítással és változó 
óraszámmal:

-  zeneelmélet (Domokos, Tárcza, Veress),
-  laprólolvasás, szolfézs (Tárcza, Veress),
-  zenediktálás (Tárcza),
-  karvezetés (Domokos, Szeghő, Tárcza, Ve

ress),
-  kórusgyakorlat (Veress),
-  egyházi ének (Domokos, Szeghő, Veress),
-  egyházi orgonajáték (Domokos, Szeghő, Ve

ress),
-  művészi orgona (Rezik, Zsizsmann),
-  összhangzattan (Tárcza),
-  formatan (Nemes),
-  zenetörténet (Tárcza, Nemes),
-  partitúraolvasás (Rezik),
-  hangszerelés (Nemes),
-  zeneesztétika (Nemes, Rezik).
Ez nem kevesebb, mint 14 tantárgy, köztük 

egyik-másik a felsőfokú zenei oktatás szintjét kép
viselte, s képviseli ma is.

7. A Dalosszövetség életében -  és bizonyos mér
tékig a romániai magyar énekkari életben is -  fon
tos szerepet töltöttek be a kerületi és az országos 
versenyek. A református énekkarok számszerű je
lenléte e versenyeken a református kántorok, illető
leg a református .kántor-tanítók érdeme, akárcsak a 
Dalosszövetség versenyeinek a hatására-mintájára 
megszervezett egyházi énekkarok versenye. A re
formátus kórusok száma (ezúttal beleértve a király- 
hágómellékieket is, mert a kimutatás nem különíti 
el) 1924-ben 20%-os volt, s ez 1937-ig 57%-ra emel
kedett.

8. Vessünk egy futó pillantást az Erdélyi Egy
házkerület kántor-, illetőleg kántor-tanítói állomá
nyának mikéntjére 1938-ban és 1993-ban: kántor 
545 (ebből 436 férfi) illetve 115 (ebből 26 férfi).

A 436 férfiből 422 kántor és kántor-tanító, 11 lé
vita, 1 tiszteletbeli, 1 segédlelkész és 1 helyettes. A 
teljes kántorállomány majdnem ötször kisebb 1993- 
ban, s a férfiak és nők aránya éppen a fordítottjára 
módosul. A funges kántoroknak 52,1% a lelkipász
tor felesége.

Figyelemre ajánlatos tény: 101 közepes és nagy 
gyülekezetben 1993-ban nem volt kántor az év- 31



könyv szerint. Azóta valamelyest javult a helyzet a 
Kántor-tanító Főiskola végzettjei révén.

9. Vessünk még egy rövid pillantást a kántor
képzés egyik alapvető feltételére, a kottakiadásra. 
Az Énekeskönyvvel való ellátás az 1943-as kiadás 
utánnyomása folytán lényegesen javult. (A nem li
turgikus énekeskönyveket figyelmen kívül hagy
juk, azok amúgy sem kapcsolódnak szervesen a 
kántori teendőkhöz, s a kántorképzéshez.)

Az elméleti képzést és továbbképzést elősegíti 
A református énekvezér kézikönyve, mely közép
fokú zeneelméletet, karvezetést és orgonaismeretet 
tartalmaz, Székely Árpád és Kovács László Attila 
tollából (1995). Az első rész lényegében azonos az 
1986-ban megjelentetett anyaggal. Ehhez társul Az 
egyházi ének története című summás himnológiai 
jegyzet (1994). A gyülekezeti ének kísérésére két 
chorálkönyv között választhatnak kántoraink, 
amint ezt fennebb már említettük.

Sajtó alatt áll egy Borsay Samu által válogatott 
elő- és utójáték gyűjtemény, mely Chorálköny- 
vünk gyakorlatához híven, négy kereszt és négy b- 
s előjegyzésig minden hangnemben tartalmaz két- 
három darabot.

*

A Kántor-tanító Főiskola létrejötte megoldotta 
egyik alapvető kérdésünket, az utánpótlást, és sze
rencsésen eleveníti fel a református egyház régi és 
bevált gyakorlatát, a kántori teendőknek és a taní
tói oktató-nevelő munka összekapcsolását. Azon 
kell munkálkodnunk, hogy a Főiskola valóban fel
sőfokú zenei képzést nyújthasson. Ebben segítsé
get jelenthet a református kollégiumokban 1910-től 
alkalmazott, Seprődi János javasolta tanterv, mely 
átfogó zenei műveltség megszerzésének lehetősé
gét biztosítja az érettségiző ifjú számára. Ezt követ
hetné olyan igényes felvételi vizsga, mely a felesle
ges ismétlés kizárásával lép előre.

A kántori továbbképző tanfolyamok folytonos
sága, egyre emelkedő színvonala betekintést nyújt
hat a kántori teendőkben felmerülő új eredmé
nyekről, tapasztalatokról, nem ismételné (!), ha
nem gyarapítaná a Főiskolán szerzett elméleti is
mereteket, emelhetné a kántori gyakorlat színvo
nalát azáltal, hogy az orgonajáték felé terelné a fi
gyelmet; így a pedálhasználat révén nem maradna 
parlagon számos gyülekezetben az orgonának ez a 
fontos eleme, s a gyülekezeti ének kísérete is átha- 
tóbbá, tömörebbé válna.

Ezek a tanfolyamok nyújthatnának közelebbről 
lehetőséget arra is, hogy kántoraink elsajátíthassák 
az egységes énekeskönyvet és elmerüljenek az eh
hez járuló Chorálkönyv szépségeiben, s tolmácsol
ják ezt gyülekezeteiknek.

Adja Isten, hogy egyre alaposabban felkészített 
és felkészült kántoraink révén elevenebbé, élettel- 
jesebbé váljék gyülekezeti éneklésünk, gazdagod
jék egyházzenei életünk, és zsoltáraink, dicsérete
ink szívből jövő éneklése, lelki énekeink szárnyalá
sa erősítse hitünket is.

BENKŐ ANDRÁS

Közművelődésünk szellemi terei (5.)

HOG YAN MŰKÖDÖTT... ?

Előző írásom végén fogalmaztam meg a kérdést: 
hogyan működött az ideologikusán vezérelt, tömegne
velést végző falusi kultúrotthon intézménye? Ez az 
igazi kérdés, melynek a megválaszolása igen hasznos 
lenne; de be kell látnom, hogy a megfelelő', komplex 
vizsgálatok nélkül ez lehetetlen. Ezért pontosítanom 
kell: azt szeretném bemutatni, hogy a falusi kultürott- 
honok szervezésének és működésének 1960-ban ki
adott szabályzata szerint hogyan kellett volna működ
nie ezeknek az intézményeknek.

A Szabályzat harmadik, negyedik fejezete foglal
kozik a tevékenység megszervezésének, az intézmény 
vezetésének kérdéseivel. A tevékenység negyedévi, 
valamint heti terv szerint történik; a negyedévi tervet 
előzőleg a községi néptanács végrehajtó bizottsága 
hagyja jóvá (vagyis: teszi kötelezővé). Á tevékenysé
gek igen változatosak lehetnek; a cél egyértelműen 
minden, nem politikai vagy gazdasági jellegű tevé
kenység összefogása, azaz: szervezése és ellenőrzése. 
Például:

-  gazdasági-társadalmi, mezó'gazdasági, tudomá
nyos, technikai, irodalmi, stb. jellegű tanácskozások 
szervezése;

-  beszélgetések, tanácskozások, találkozók közéleti 
aktivistákkal, kutatókkal, művészekkel, az ipari és a 
mezőgazdasági tevékenység élenjáróival, élkollek
tivistákkal stb.;

-  a dolgozó parasztok látogatásai: a rajon, szom
szédos rajonok vagy a tartomány mezőgazdasági kí
sérleti állomásain, állami gazdaságokban, gép- és trak
torállomásokon; kirándulás, látogatás üzemekben, 
építőtelepeken, múzeumokban, történelmi nevezetes
ségű helyeken;

-  körök működtetése: a mezőgazdaság ágazatai 
(állattenyésztés, gyümölcstermesztés, zöldségtermesz
tés); általános műveltség (a tudomány vívmányainak 
népszerűsítése, történelem, földrajz, egészségügyi ne
velés); a zene, drámaművészet, koregráfia, képzőmű
vészet kérdéseit tanulmányozó körök;

-  irodalmi összeállítások, kulturális estek, népün
nepélyek (például: a termés ünnepe), évfordulók szer
vezése;

-  közös rádióhallgatás, televíziónézés; művészfil
mek, dokumentumfilmek, diafilmek vetítése; viták 
szervezése a látottakkal kapcsolatosan;

- a könyv népszerűsítése a dolgozó parasztság kö
rében;

-  mezőgazdasági és tudományos kiállítások, foto- 
montázsok, pannók, más vizuális agitációs eszközök 
készítése;

-  a sportegyesülettel együtt: sportversenyek szer
vezése.

Van két kiemelten említett terület: állandó művész- 
csoportok szervezése (kórus, színjátszás, tánc, agitáci
ós művészbrigád, fúvószenekar, népizenekar, más 
amatőr együttesek); valamint azokban a helységekben, 
ahol több nemzetiség él együtt, a kultúrotthon közös 
„megnyilvánulásokat" (manifestari) szervez román és 
az együttélő nemzetiségek nyelvén; a művészegyütte
sekben, tanulmányi körökben minden együttélő nem
zetiség dolgozói részt vesznek. Ezenkívül: a kultűrott- 
honnak állandóan együtt kell működnie a helyi 1MSZ 
szervezettel, az iskolával valamint a Nőbizottsággai.
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