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BEMUTATKOZÓ 

 

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület 

- Győr – 

„Cifra szoba Mérából” - kiállítás 

 
Egyesületünk 2009-es megalakulása, egy magán kezdeményezésnek köszönhető, amely során 

a népzenét és néptáncot kedvelő alapító tagok elhatározták, hogy a Kárpát-medencei sokszínű 

népi kultúra egy magasabb szinten történő feltárásának és bemutatásának szentelik 

szabadidejüket. Megalakulásunk alapját egy teljes cifra szoba bútorzat-, valamint szőttes-

gyűjtemény képezi, amely Erdélyből, azon belül Kalotaszeg egy kis falujából, Mérából 

származik. Egyesületünk tagjai a ’90-es évek elején találkoztak először a falu kultúrájával, 

egy Győr mellett letelepedő erdélyi házaspárnak köszönhetően. Muszka György és felesége 

Muszka Ilona, Mérából származó hagyományőrző táncosak, akik most is aktív átörökítői 

Kalotaszeg hagyományainak, táncainak, viseleteinek. Szülőfalujuk, Méra egy kb. 1450 főt 

számláló kistelepülés, Kolozsvártól 14 km-re észak-nyugati irányban található, a Kolozsvár-

almási hegyek által bezárt völgyben fekszik. „Nádas-mente” vagy más néven Cifrakalotaszeg 

egyik faluja. A „cifra” szó ebben az esetben arra a gazdagon díszítettségre utal, amely nem 

csupán a bútordarabok festését, szőttesek, viseletek kidolgozását jellemzi, hanem 

táncmotívumaira és dallamvilágára is utal. Az általunk bemutatni kívánt egyedülálló kiállítási 

anyag egy mérai család hagyatéka, amely 2009 óta, Cifra szoba Mérából címmel járja 

országunk határait. Számos helyen volt szerencsénk kiállítani, többek között: a Bakony 

Házban (Veszprém), a Tímárházban (Debrecen), az Országos Táncháztalálkozó és 

Kirakodóvásáron (Budapest), a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában (Pécs), a 

Százszorszép Gyermekházban (Szeged), a Fonó Alapítványnál (Diósd és Tárnok), a Kis-

Balaton Táncegyüttesnél (Balatonszentgyörgy), a PTE-Illyés Gyula Karán (Szekszárd), a 

Zalai Táncegyüttesnél (Zalaegerszeg), a Gyermek- és Ifjúsági Központban (Sopron), a 

Bicskei Művelődési Házban, a Fehér Ló Közösségi Ház (Mosonmagyaróvár), a komáromi 

Monostori Erődben, a Bódva-völgyi Kulturális Központ (Szepsi/Felvidék) és mi avattuk fel 

megújult Barátság Művelődési Központ Százhalombattán. 2014-ben lehetőséget kaptunk arra, 

hogy határon túli kiállításokat valósíthassunk meg. Így sikerül bemutatkoznunk március 

végén a Római Magyar Akadémián. Jövőterveinkben szerepel az országainkat körülölelő 
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magyarlakta település felkeresése, a Felvidéken és Kárpátalján, továbbá kiállítások, Magyar 

napok szervezése a külhoni Magyar Intézetekben. 

Kiállítások, népzenei koncertek, táncházak szervezése mellett rendszeres résztvevői vagyunk 

nagyobb művészeti fesztiváloknak. Legfőbb együttműködőink a Somló Hangja Fesztivál, a 

Pajtafesztivál, a Mediawave Nemzetközi Film és Zenei fesztivál, valamint az Ördögkatlan 

összművészeti fesztivál, amely keretén belül egy önálló népi helyszínnel rendelkezünk (Cifra 

Udvar). A népzenei koncertek, táncbemutatók mellett, interaktív gyermek és felnőtt 

programokat szervezünk. A fesztiválok alkalmával arra törekszünk leginkább, hogy a velünk 

találkozók komplett képet kapjanak kultúránkról. Az épített örökségünk mellett fontos 

szerepet kap a szellemi örökségünk is, amelyet a népzene, néptánc és a népi gasztronómia 

képvisel. Ezek bemutatásában, elkészítésében a tájegységről érkező hagyományőrzők vannak 

segítségünkre. A közelmúltban az Ördögkatlan fesztivál Cifra Udvarában Csángó 

hagyományőrzők mutatták be kultúrájukat, és ételeiket kóstolhatták a hozzánk látogatók, 

valamint kézműves sajtokat és villányi borokat. 

 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy rendezvényeinken a jelen emberénél, a jövő generációinál 

érjük el, hogy a mai globalizálódó, felgyorsult, fogyasztó-orientált világban, ne menjünk el az 

igazi értékek mellett, és az általunk bemutatott bútorokból ne legyen például tüzelőanyag. 

 

A kiállításról és a Cifra Műhely egyesület tevékenységéről részletes információk, videó- és 

kép- anyag a www.ciframuhely.hu webcímen, valamint az egyesület Facebook 

(www.facebook.com/ciframuhely.egyesulet) oldalán találhatóak. 

 

Cifra Műhely 

Közhasznú Kulturális Egyesület 

 

„A Hagyományok Útján” 
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