
A hetvenéves Nóvák József köszöntése 

Az, amiért tisztelünk valakit, nem biz-
tos, hogy bekerül róla a lexikonba. jp- '„., '.. ^ 
Amiért szeretünk valakit, bizonyosan y í J T " * ' ? ^ 
nem lexikális adat. Pusztán ez az oka, /»Mfcc t̂ Mt 
hogy most, amikor tisztelettel és szere- ém " . I s S a 
tettel köszöntöm a 70 éves Nóvák Jó- m 
zse/et, felidézek néhány adatot eddigi M 
életéből. Egyébként sem lenne érdekte- JK 
len felismerni, hogy miként válik egy ^ H ^ ' 
más hivatásra szánt gyermek az élet vá- % 
ratlan kacskaringóit végigjárva tudatos 
népművelővé, népművelőként pedig a J ^ \ 
honismereti mozgalom köztiszteletben ^ ^ B b ^ 
álló munkásává. "wlra J B t e j ^ ^ 

A hatgyermekes nyírmadai család fe-
je, Nóvák József gyógyszerész nem sej- S H ^ ^ B L 
tette, hogy fiát „nem lehet a receptúrá- _ 
hoz kötni". E fiúban azonban még ma is J U S IL* , 
úgy él a patika emléke, mint édesapja J H 
„klubja", ahol a receptre váró hadházi ^ ^ H 
parasztok bizalommal elbeszélgettek a 
sokoldalú érdeklődésű, nagy olvasottsá-
gú — a sok munkában megvakult — 
„öreg tekintetes úrral". Itt születik ben- i ^ H M ^ M M w H M I M M B B M i 
ne az elhatározás, hogy olyan ember le-
gyen, mint apja, akire fel lehet nézni emberségéért, és tudásáért. Itt születik meg ben-
ne a könyv szeretete is. Azután elkezdődnek — már gimnazista korban — a hadházi 
(Hajdúhadház) „lapos"-on, a „liget"-en az elpusztult csárdák utáni laikus kutatások, 
a levéltár bújása a legendás Silye kapitány után, majd Egerben részvétel a kazamaták 
kutatásában. 

Már három év van mögötte az orvosi karon, amikor — belátva, hogy orvos nem 
lesz, mert „nem lehet az jó orvos, aki minden betegével együtt szenved" — átvált a 
bölcsészetre. A latin—történelem szak mellett megszerzi a könyvtárosi és a muzeoló-
gusi képesítést és 1941-ben doktorál. Disszertációját az Árpád-korból készíti. 

Következik a kolozsvári egyetem, a Természeti és Régészeti Intézet (itt lett ta-
nársegéd, majd adjunktus), átmenetileg a Nemzeti Múzeum, majd Szekszárd. A mú-
zeumigazgatóvá lett Nóvák József itt városi-járási szabadművelődési ügyvezető is. Éle-
tében először hivatalosan népművelő, s itt jön rá, hogy eddig is az volt. A Tolna me-
gyei Kis Újságban — melynek 1947-ben szerkesztője — ismeretet terjeszt, s mert ho-
noráriumra nincs fedezet, a cikkek zömét maga írja. Sorozatot közöl Műteremlátogatás 
címmel, s a fellelkesített helyi művészek segítségével megrendezi a Szekszárdi Tavaszi 
Tárlatot. Százak válnak múzeum látogatóvá. A falvakban kidoboltatja az ásatásokat, 
szeretettel fogadja a látogató csoportokat, iskolákat a feltárásoknál. 

1952-től Dombóvárott történelmet és földrajzot tanít, a TIT nyugat-tolnai titká-
ra. s szakfelügyelő. 1955-ben elvégzi a minisztérium népművelési tanfolyamát, s nép-
művelési szakkört indít a tanítóképzőben. 1956-ban már megjelenik első ilyen témá-
jú könyve, amelyet azóta tucatnyi tankönyv követ a népművelés, a művelődéstörténet, 
a honismeret köréből. E sorozatban különlegesség az 1958-ban megjelent Horatius for-
dítása. 

1957 óta Nóvák József a Népművelési Intézet dolgozója. írhatnék ehelyett főelő-
adót, tudományos munkatársat is, de egyik; sem lenne olyan pontos, mint a „dolgozó" 
megjelölés. Mert dolgozik fáradhatatlanul. Azóta szervezi és vezeti a népművelés ok-
tatóinak szemináriumszerű, majd tanácskozásokká fejlődött tanfolyamait, melyek so-
rában a huszonötödiket 1979-ben tartot ták Sárospatakon. 1961 óta, mióta a szervezett 
honismereti mozgalom megindult, jeles segítőtársaktól övezve, a honismereti mozga-
lom egyik irányítója és munkatársa. Mondhatnám: „nagy öregje", de ez nem igaz. 
mert töretlenül fiatal. Nevezhetném a mozgalom kiemelkedő egyéniségének, de ez sem 
lenne igaz, mert kitűnni soha nem szeretett. Elnökségi asztanál is csak akkor volt, 
amikor dolga akadt annál az asztalnál, a „dísz"-elnökség idegen tőle. 
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A szervezett honismereti mozgalom ezek alatt az évek alatt a közművelődés egyik 
legszínesebb, legtermékenyebb mozgalmává, a népfrontmozgalom, a közéleti hazafiság 
egyik legrangosabb ágává fejlődött. A szakkörök egyre sokasodó tapasztalatcseréit kö-
vet te 1972-ben a honismereti szakkörvezetők országos találkozója Nyíregyházán. Itt 
határozták el és valósították meg 1973-ban az első Országos Honismereti Akadémia 
létrehozását. Az akadémia azóta nemcsak a mozgalom legmagasabb szintű továbbkép-
zési formája, hanem felvetője és meg válaszoló ja olyan alapvető tartalmi kérdéseknek, 
min t az eszmény és példakép szerepe a hazafias nevelésben, az alkotó hazafiság és az 
internacionalizmus. Mindebben oroszlánrésze volt és van Nóvák Józsefnek. 

Hangos szavát sohasem hallottam. „Jóska bácsit" indulatosnak soha nem láttam. 
Csendben, szinte észrevétlenül teszi a maga dolgát. Belül lobog. Ég, de senkit meg 
nem éget. Fényt árasztó ember. 

Ez akart lenni kisgyerek kora óta. Sikerült. Kell-e a 70. születésnapra ennél szebb 
a jándék? 

Tóth László 

Néprajzi tájkonferencia az Aggteleki-karszton 

A TIT Borsod megyei Szervezetének 
néprajzi szakosztálya és a miskolci Her-
man Ottó Múzeum néprajzi osztálya 
1979. szeptember 13-án rendezte meg 
immár hagyományosnak számító nép-
rajzi tájkonferenciáját , amelynek témá-
ja ezúttal Észak-Magyarország egy sa-
játos területe, az Aggteleki-karsztvidék 
népra jza volt. 

A résztvevők három órán keresztül 
gyűjtöttek a vidék egyik legszebb fa lu-
jában, Égerszögön. Mindenki sa já t ér -

deklődési körének megfelelően kutatha-
tott, így a népi kultúra sokféle területé-
ről szerezhettek tapasztalatokat. A gyűj-
tőmunka után a mintegy negyven fős 
csoport Bódszilasra utazott, ahol a dél-
utáni órákban sor került a tanácskozás-
ra. 

A konferencia első előadója dr. Be-
luszky Pál kandidátus volt, aki a karszt-
vidék településföldrajzi feltételeiről, le-
hetőségeiről szólt, majd a hátrányos 
helyzetű táj fogalmát felvázolva rész-




