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MIKÓ IMRE-DÍJ  

az erdélyi magyar kultúra támogatóinak

2006. november 25-én tartotta az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület (ismertebb nevén az EMKE) évi közgyűlését. 
A hagyományosan november utolsó hétvégéjén megrendezett 
esemény fénypontja az EMKE-díjak átadása. Ennek során olyan 
személyiségeket tüntet ki az erdélyi közművelődési ernyőszerve-
zet, akik kimagasló eredményt értek el a kulturális élet külön-
böző területein: újságírás, néprajz, néptánc, művelődésszerve-
zés, női és férfi színészi alakítás, színházi rendezés, amatőr szín-
játszás szervezése, könyvtári szolgáltatás, képzőművészeti élet 
szervezése, népfőiskolai tevékenység. És van még egy díjunk: a 
mecénás díj. 

 
Míg a különböző kulturális díjait az idén 15. alkalommal, 

addig a gróf Mikó Imréről elnevezett mecénás díját csak ötöd-
ször osztotta ki az EMKE. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az el-
ismerési forma az erdélyi magyar társadalom gazdasági megerő-
södésének, felemelkedésének amolyan mércéje, fokmérője, hi-
szen csakis olyan romániai magyar vállalkozó kaphatja meg, aki 
sokat tett a magyar kultúráért, anyagilag hozzájárulva annak 
magasabb színvonalához, jobbításához. A mecénás díj nevét 
hidvégi gróf Mikó Imréről kapta, aki a 19. század folyamán, a 
kiegyezés előtti és utáni időszakban, vagyonának jelentős részét 
az erdélyi magyar társadalom felemelkedésére, kulturális életé-
nek gazdagítására áldozta. Nem véletlen, hogy Erdély Széche-
nyijeként is emlegetik, hiszen ő volt az, aki a kolozsvári színját-
szás hajlékának felépítését anyagilag támogatta; vagyonának je-
lentős részét a tudós társaságnak: az Erdélyi Múzeum Egyesü-
letnek (EME) 1859. évi létrehozására és további működtetésére 
fordította (az intézmény később szellemi műhelye lehetett az 
1872-ben alapított kolozsvári Ferenc József Tudományegye-
temnek). Jelentősen hozzájárult az erdélyi vasúthálózat kiépíté-
sének megkezdéséhez (1867 után, rövid ideig, az új magyar 
kormány közlekedési minisztere volt); ritka értékű könyvtárát 
egykori iskolájának, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium-
nak adományozta – hogy csak néhány dolgot említsünk meg 
mindabból a mecénási tevékenységből, amellyel hozzájárult a 
19. századi „tündérország” szellemi felemelkedéséhez. Mint er-
délyi politikusnak – aki az 1848-as forradalom előestéjén cse-
lekvő résztvevője volt a történelemalakításnak, ám a szabad-
ságharcot már császári kényszerlakhelyen töltötte – két jel-
mondata is volt. Ezek szellemében élte az életét s cselekedett a 
közért: „Mit erőszakkal nem, csöndben és halkan munkával 
véghezvihetünk.” „Nagy dolgokat cselekedni fenséges, elviselni 
még fenségesebb.”  

 
Az EMKE gróf Mikó Imréről elnevezett mecénás díjának 

egyelőre rövid története ugyancsak jól tükrözi az elmúlt másfél 
évtized itthoni magyar társadalmának gazdasági metamorfózi-
sát. Az 1989-es nagy kelet-európai fellélegzés után Románia is 
a demokratizálódás (most ne firtassuk annak milyenségét) útjá-
ra lépett, s az addig hangosan szidott, de a lelkek mélyén na-
gyon várt kapitalista termelési mód lassan gyökeret vert kies 
tájainkon is. Ezzel természetesen megjelent egy magyar vállal-
kozói réteg is, akik lassan, de biztosan gyarapodtak anyagilag. 

Hellyel-közzel időnként egy-egy magyar kulturális rendezvényt, 
közművelődési eseményt támogattak is, de azért ez nem volt 
jellemző. Talán azért nem, mert a különböző gazdasági ellenőr-
ző intézmények részéről - különösen 1996-ig, amíg érdekvédő 
szervezetünk még nem volt kormánytényező, hanem csak az el-
lenzék padsoraiból politizált a parlamentben - ugyancsak rájárt 
a rúd magyar vállalkozóinkra.  

A gazdagok és a szegények között kialakult nagy társadalmi 
szakadék (s valljuk be, a minőségi kultúra fogyasztói inkább az 
előbbi rétegből kerültek ki) meglehetősen irritálta a magyar 
közvéleményt. Így nem csoda, hogy Kolozsváron Koós Ferenc 
vállalkozó híre gyorsan szárnyra kelt. A Yolly nevű, belsőépíté-
szettel foglalkozó kft. tulajdonosaként, egy közel 50.000 kötet-
ből álló könyvtári alapítványt hozott létre, s két magyar 
könyvüzletet is fenntartott a kincses város Fő terének a szom-
szédságában. S az elsők között vállalt anyagi támogatást magyar 
rendezvények esetében is. Igaz, Koós Ferencet már a származása 
is erre a cselekedetre kötelezte, hisz annak a hajdani, azonos 
nevet viselő református lelkésznek a leszármazottja, aki a 19. 
század közepén Bukarestben a református közösségben szolgált, 
s nem csak lelki, de szellemi támasza is lett azoknak az ott élő 
magyaroknak, akik közül sokan az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc után Erdélyből mint politikai menekültek kerül-
tek román földre. (Bukarestben mind a mai napig a helybéli re-
formátus egyházközség kebelében működik a Koós Ferenc Mű-
velődés Kör.)  

2002-ben az EMKE vezetősége, Koós Ferenc közvetítésével, 
baráti vacsorára hívott 10-12 kolozsvári magyar vállalkozót, 
amelyen azzal a javaslattal álltunk elő, hogy a kincses város 
vállalkozói hozzanak létre egy alapítványt a város magyar kul-
turális életének a támogatására. Gesztusukat a magyar közvé-
lemény ugyancsak jó néven venné. A vállalkozók az alapít-
ványba helyeznék havonta azt az összeget, amelyet szponzorá-
lásra szánnak, tehát leszámíthatják az üzleti tevékenységük adó-
jából. Majd pályázati úton lehetne anyagi támogatásért hozzá-
juk fordulni, s az általuk létrehozott kuratórium döntene, mi-
lyen kulturális tevékenységet, közművelődési programot támo-
gassanak. Ebből az elgondolásból született a magyar vállalkozók 
Euréka nevű, mecénás alapítványa, mely az elmúlt öt évben 
nagyon sok kolozsvári kulturális programot támogatott. Az idei 
esztendő novemberének végén pedig Kolozsváron beindította a 
magyar nyelvű, napi 24 órás sugárzási idővel működő, Paprika 
nevű kereskedelmi rádióadóját. (Megjegyezzük, hogy az EMKE 
soha nem fordult egyetlen programjának támogatásáért sem az 
alapítványhoz, és semmilyen tevékenységet nem vállalt annak 
munkájában.)  

 
Viszonzásképpen az EMKE 2002-ben gróf Mikó Imréről el-

nevezett mecénás díjat alapított, a már említett feltételekkel. 
Az első alkalommal, az EMKE országos elnöksége javaslatára, 
Koós Ferenc vehette át a díjat, utána pedig mindig az előző év-
ben kitüntetett vállalkozó jelölte ki, és az ünnepélyes díj-
átadáskor laudálta is a mecenatúrában jeleskedő társát. Az idén 
ifj. Pászkány Árpád üzletembert érte az a megtiszteltetés, hogy 
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az EMKE mecénás díjának a kitüntetettje lett, a tavalyi év dí-
jazottjának, dr. László Attilának a javaslatára.  

Venczel Árpád szobrászművész Parasztmadonna című kis 
bronzszobra jár ezzel a kitüntetéssel, s egy díszoklevél, melyen 
az idén ez az ajánlás állt az EMKE Országos Elnöksége részéről: 
„Ifj. Pászkány Árpádnak – a magyar nyelvű humánerőforrás 
management-képzés támogatásáért, a művelődési értékek meg-
őrzésében vállalt pártolói-támogatói szerepéért.” 

 
Az alábbiakban következzék a vállalkozó pályatársnak, mint 

a tavalyi mecénás díj nyertesének, dr. László Attilának, az idei 
díjazottról szóló laudációja. 

Dáné Tibor Kálmán     
 
 
Tisztelt nagyérdemű közönség, Tisztelt Hölgyek és Urak! 
 
Mint az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2005. évi 

gróf Mikó Imre mecénás díj kitüntetettje, nekem kellett meg-
határoznom az idén, ki legyen ebben az évben a díjazott. Em-
lékszem, amikor egy évvel ezelőtt engem ért ez a megtisztelte-
tés, először meglepődtem, majd elgondolkodtam a díj megne-
vezésén: gróf Mikó Imre. Erdély történetének kiemelkedő 
egyénisége, aki mint mecénás számtalan olyan cselekedetet vitt 
véghez, amellyel a mai napig hatással van szűkebb hazánk min-
dennapi életére. Az ő személyéhez is kötődik az erdélyi mecé-
násság fogalma. Mecénás csak gazdag ember lehet. De azt is el 
kell fogadnunk, hogy nem minden gazdag emberből lesz mecé-
nás. Ahhoz, hogy mecénás lehess, kell egy olyan belső emberi 
tartás, amely téged, mint mecénást kiemel a jól szituált embe-
rek köréből, kell egy olyan segítő szándék, amely úgy nyilvá-
nuljon meg, hogy az ne bántson senkit és a szellemi környeze-
tünk is elfogadja ez irányú tevékenységed.  

A mérce, melyet számunkra gróf Mikó Imre állított, magas. 
Joggal kérdezhetjük, eleget tudunk-e tenni e nemes feladatnak. 
Nem tisztem ezt nekem eldönteni. Az előző években mások 
döntöttek helyettem, és most nekem kellett dönteni. Nem volt 
könnyű feladatom. 

Végül az idei díjra ifjú Pászkány Árpádot, volt iskolatársa-
mat jelöltem, a mostani Báthory István Elméleti Líceum haj-
dani tanulóját, aki az életbe magával vitte iskolájának a kitű-
nő, követendő hagyományait. Nem csak a hazánkban, de a 
Münchenben való több éves tartózkodása alapján is bizonyít-
hatom, mint szemtanú, hogy az iskolája szellemében viselke-
dett, cselekedett és ért el számottevő eredményeket. Nagyon 
keményen dolgozott, tanult. Gyarapította tudását, hasznos ta-
pasztalatokat szerzett. Későbbi anyagi biztonságának alapjait 
ekkor tette le. Szorgos, becsületes, nagyon kemény munkával.  

Ma ifjú Pászkány Árpádról sokat beszélnek, de nagyon ke-
vesen vannak, akik tényleg tudják, ismerik azt a tevékenységet, 
amellyel a sajtó vagy a suttogó propaganda nem foglalkozik. 
Igaz, ő is mindent megtesz azért, hogy ez irányú tevékenysége 
ne legyen nyilvános. Hiszen nem is a nyilvánosságért teszi. Ő 
úgy érzi, neki ez kötelessége. Mégis melyek azok az általa párt-
fogolt folyamatok, melyek nagyon sok ember életét befolyásol-
ják, és kedvezően hatnak az életükre? 

Most elérkezettnek érzem az időt, hogy ezekről nyíltan és 
egyértelműen beszéljünk. Ifjú Pászkány Árpád Kolozsvár szülöt-
te, itt formálódott, és felnőtt élete, tevékenysége is bizonyos 

mértékig ehhez a városhoz kötötte. Kitartó, tudatos munkájá-
nak megvannak az anyagi eredményei. Ezért is engedheti meg 
magának, hogy figyelemre méltó terveit az ország különböző 
pontjain, Bukarestben, Aradon, Kolozsváron és még annyi más 
helyen megvalósítsa. Nem véletlenül került be egy nemzetközi 
hírű befektetési vállalat tanácsába.  

Az elmondottakat jóformán mindenki ismeri az üzleti élet-
ben. De amit most elmondok Önöknek, azt kevesen tudják. 
Mecénási tevékenységének ez a része az oktatással függ össze. 
Az óvodáktól, iskoláktól kezdve a felsőfokú képzésig különböző 
ösztöndíj-rendszereket működtet. Ezen túlmenően, képzőművé-
szek tudnák csak megmondani, mi mindent vásárol meg tőlük. 
Többek között Párizsban élő, nagyon tehetséges hazánkfia él-
vezheti támogató figyelmét. 350, különböző korcsoportú gyer-
mek rendszeres apanázsban részesül tőle. Minden évben, szep-
temberben teljes sportfelszerelést kapnak Pászkánytól.  

Nagyon sok támogatott ember neve teljesen ismeretlen. 
Azoké a nőké és férfiaké, akik egészségügyi problémákkal küsz-
ködő emberek, s kiknek rehabilitációs problémái vannak, s fel-
épülésükhöz anyagilag messzemenően hozzájárult. Erről az ol-
daláról ifjú Pászkány Árpád egyáltalán nem ismert.  

Neki köszönhetjük azt, hogy a magyar közösség képviselői 
ettől az évtől tudatosan készülhetnek fel a közéleti szereplésre. 
Ő volt ennek fő mozgatórugója, és nem kis anyagiakkal támo-
gatója. Most több mint 30 személy részesül szakképzésben. A 
magyar üzletemberek társasága most jutott oda, hogy olyan 
képzést indítson el, amelyben formálódhat a vezetésre alkalmas 
erdélyi magyar értelmiségi réteg. Ezek RMDSZ politikusok, in-
tézményvezetők, azok helyettesei, képviselők, államtitkárok, 
polgármesterek.  

Arról is tudomásom van, hogy az elmúlt két évben nagyon 
sok közéleti, közösségi rendezvény nem jöhetett volna létre ifjú 
Pászkány Árpád támogatása nélkül. 

 
Tisztelt Hölgyek és Urak! Mindezért döntöttem úgy, hogy 

ezt a nagyon értékes díjat, amely nagyon sok mindenre kötelezi 
az embert, ifjú Pászkány Árpádnak adjuk át.  

Az eljövendőkben nem lesz könnyű feladata, mert közös 
múltunk, melyben benne van immár a díj tradíciója is, arra kö-
telez, hogy fokozottabb figyelemmel kísérjük itthoni életünk 
politikai és gazdasági lehetőségeit. Figyeljünk az Erdélyben élő 
magyarság érdekében.  

Cselekedeteinkben legyen iránytűnk gróf Mikó Imre mind-
nyájunk számára beszédes élete.  

Jövőre Te leszel az, aki meghatározza a kitüntetett szemé-
lyét. Kívánom, könnyebb feladatod legyen, mint nekem. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
Kolozsvár 2006. november 25. 

  Dr. László Attila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


