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együtt mintegy 40-45 cm magasak voltak. Ezt a táskát minden alkalommal levetette
a csomagtartóból a magyar vámos. A férjem nyugodt kényelemmel leemelte, elhúzta
a cipzárat. Az iratanyag tetején volt a magyar nyelv  megbízás, valamint a német
nyelv  kísér  irat. A vámos jó egészséget és sikereket kívánt a munkához. Ez az
esemény még sokszor megismétl dött hasonló eredménnyel. Nem tudtuk elképzelni,
hogy miért szúr szemet ez a táska. Itthon a vejünk megfejtette a „számunkra”
érthetetlent. „Ez a táska kívülr l olyan, mintha Hi-Fi berendezést tartalmazna.” -
mondta. A család ezen a megállapításon jót mosolygott, mi pedig megértettük,
miért távozott olyan sietve fülkénkb l a vámos.

Szerintünk értékesebbet hoztunk mi haza Bécsb l a levéltárakból, mintha Hi-Fi
tornyot vásároltunk volna. A magyar történelemb l a 18. század els  felének, köze-
lebbr l a jászkunok nehéz korszakának dokumentumait tartalmazták az iratanyagok,
az értékes xerox másolatok és mikrofilmek. Fehér folt volt ez eddig a magyar
történelemben.

Hazaérkezésünk után következett férjem igen nehéz munkája. Latin és német nyelv-
r l fordítás, majd beépítés a történeti kort megelevenít  munkába. Az írógép nálunk
kés  éjszakáig, sokszor hajnalig kopogott. Aprólékos, precíz, nagy türelmet, a
történelem iránti nagy elkötelezettséget kívánó munka volt.

Nagyon jól kell tudnunk a jászok nagy tetteit, s unokáinkkal is meg kell ismertetni.
Jöv je csak annak lehet, aki ismeri népe múltját.

Csomor Józsefné

EGY ÉRDEKES NYELVM VEL  KIADVÁNYRÓL

Nemrégiben került kezembe az a vaskos kötet, melyben az iskolai nyelvm velés
egy érdekes és fontos szeletével ismerkedhetünk meg, és kaphatunk jól használható
tanácsokat, módszereket.

Az el zményeket röviden vázolom. lmmár 30 éves a Péchy Blanka által kezdemé-
nyezett anyanyelvi mozgalom, melynek célját a m vészn  így vázolta: „Meg kell te-
remtenünk az általános beszédkultúrát!” Ett l kezdve egész életét e nemes feladat
szolgálatába állította.

Deme László személyében kiválóan felkészült támogatóra talált, s a Magyar Rádió-
ban ketten indították el a Beszélni nehéz c. programot 1976-ban. Leny göz  adatokat
sorolhatunk fel az adással kapcsolatban. Eddig több mint 790 m sor hangzott el, s
mintegy 70 ezer megfejtés érkezett a kijelölt feladatokra. Az utóbbi eredményt a
tudós tanár, Z. Szabó László kezdeményezésére létrejött iskolai Beszélni nehéz körök
produkálták. Céljuk a beszélt nyelv hibáinak javítása, s a helyes hangzás kialakítása.

1987-ben továbbfejlesztették mozgalmukat, s megszervezték az els  körvezet i
táborukat Tatán. A közelg  huszadik évforduló alkalmából jelent meg a fent említett
kötet a következ  címmel: Anyanyelvápoló körvezet ink öntovábbképz  táborai
Tatától Pécsig. Szerkeszt je, Kerekes Barnabás írja:

„Most elkészült kötetecskénk megkísérli ízelít t adni húsz év körvezet  tábori
történetéb l, közölve az egyes hetek szakmai programját, rádióm sorbeli visszhang-
ját, a komoly és tréfás hangvétel  összefoglalókat.” A lényeget ennél jobban nem
lehet megfogalmazni.

A kötetet elolvasva megállapíthatjuk, bár a tábor színvonala mind szakmai, mind
„szórakozva m vel dni” szempontból rendkívül magasra teszi a mércét az els
perct l fogva, hogy a tapasztalatokat is figyelembe véve egyre igényesebb lesz a
program és a dokumentáció.

Az írásokat - a könyv végén - a tábor életével kapcsolatos fotók és rajzok e-
gészítik ki.

Az összegy jtött anyagot egy szuszra elolvastam, s ebben nagy szerepe volt az
irodalmi ihletés  humoros alkotásoknak. T. Rónaky Edit versparódiákban fogalmazta
meg élményeit szellemesen, fordulatosan. Gömöri Arpád viszont új arcát is bemutatta
rendkívül szórakoztató, a tábor életét ironikusan megjelenít  írásaival. Nem véletlenül
hangsúlyozzák a résztvev k, hogy a komoly szakmai továbbképzés mellett kedélyes
családi találkozókra jönnek össze, ahol a lelkesedés, jókedv ragályossá válik.

Csak elismeréssel szólhatunk mind az elméleti, mind a gyakorlati munkáról, melyet
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a kör tagjai végeznek. Köszönet mindenkinek, kiemelten azoknak, akik ezt a kiadványt
létrehozták: Kerekes Barnabás szerkeszt nek, Bátki Zsuzsa, Gömöri Árpád, T. Rónaky
Edit krónikásoknak és valamennyi személynek, aki ebben a változó világban
önzetlenül küzd gyönyör  nyelvünkért.

Forgassák haszonnal ezt az értékes kiadványt azokban az iskolákban, ahol van,
illetve lesz nyelvm vel  kör! Megéri!

(Anyanyelvápoló körvezet ink öntovábbképz  táborai Tatától Pécsig; Szer-
kesztette: Kerekes Barnabás 2006.)

Durucz Éva

A DEMOKRÁCIA NEM T R JELZ T

Egy érdekes könyv került kiadásra 2006 tavaszán, amelyben az 1922-ben született
Mizsei Béla, egykori országgy lési képvisel , „Életpályám” cím  munkáját
ismerhetik meg az olvasók.

Ritka az olyan könyv, amely ennyire érthet en, olvasmányosan, élményszer en,
írja meg a „politika” olyan korszakát, amely fontos a történelmünk számára, egyben
az olvasót is leny gözi. Minden mondatában történik valami fontos esemény, ami
miatt nem hagyja az olvasó figyelmét elkalandozni.

A volt kisgazda, majd nemzeti parasztpárti képvisel  elmondja, hogy az egyszer
parasztgyermekb l miként lett ügyvéd, és hogyan keveredett bele a politikába.
Részletesen ír a koalíciós id kr l.

El ször a ’45 utáni koalíciós id szak tapasztalatairól esik szó, legf képpen arról,
hogyan került kapcsolatba a politikával.  A kisgazda ifjúsági mozgalomban érte el
els  sikereit, amire a párt vezet i felfigyeltek. Politizálásának alapgondolata volt,
hogy a paraszt ifjúságnak meg kell ismerkednie a közgazdaságtannal, a termel ,
gazdálkodási tevékenység megalapozása érdekében. Képvisel sége után jogi diplo-
mát szerzett, s Mez kövesden kezdett dolgozni.

Az ötvenes évek legkiemelked bb eseményei közé tartozik az 1956-os forradalom-
ban való szerepe. Ekkor úgy érezte neki is tenni kell a nép sorsáért. Mindig a
legjobb tudása szerint cselekedett. Számára egyértelm  volt, hogy a kisgazdapárt
munkájában vegyen részt. Forradalmi tevékenységéért halálra ítélték; kés bb az
ítéletet életfogytiglanra változtatták.  „Majdnem mártír lettem, de becstelen soha” –
összegzi a nehéz éveket.

Mizsei Béla 1963-ban szabadult. Így vall életér l: „Egész életemben az eszményekért
harcoló, küzd  emberek sorába tartoztam. A küzd kébe, nem pedig a közösség
érdekeit semmibe vev  nyárspolgárokéba”. Kora ifjúságától érdekelte embertársai
sorsa, az ügyvédi pályára komolyan készült, de a közösség iránti elkötelezettség a
politikai tevékenység irányába vezérelte. Rendkívül sok befolyásos emberrel és az
ország sorsát irányító politikussal került kapcsolatba.

Új korszak kezd dött az életében 1956 után. Az Életpályám c. könyvét 1984-ben
kezdte írni. Ekkor Pozsgay Imre a Hazafias Népfront elnöke, ebben az évben halt
meg Andropov, nálunk járt Kim Ir Szen és Helmuth Kohl, Kádár János szívesen
látott vendég volt külföldön, Apró Antalt pedig leváltották az országgy lés elnöki
posztjáról.

1988-tól ismét bekapcsolódott a kisgazdapárt szervezésébe. A rendszerváltozás
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