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„A megmaradásnak 
három pillére van . . 
Szeberényi Lajos burgenlandi tanárral 
beszélget Bedécs Gyula 

A burgenlandi Felsőlövő (Oberschützen) középpontjában két világ találkozik. A tér egyik 
oldalán a modern, csupa fa művelődési központ a mai osztrák építészet remeke. Vele szemben, 
a századvég eklektikus stílusát őrző gimnázium épülete bármelyik magyar város iskolájának 
beillene. A kapun belépve német szó és magyar nyelvű tábla fogad, amely azt hirdeti, hogy 
1900—1901 között itt tanított Móra Ferenc. A táblán a Hazafias Népfront Vas Megyei Bizott-
ságának és a győri Révai Gimnázium diákjainak koszorúi pedig azt tanúsít ják, hogy a két 
világ nincs is oly messze egymástól. Ebben a gimnáziumban dolgozott több mint negyedszáza-
don át Szeberényi Lajos, az itteni magyar kultúra fáradhatatlan mindenese. 1984 nyarán Tisza-
kécskén találkoztunk, ahová citerazenekarát hozta el, hogy néhány nap múlva a soproni anya-
nyelvi táborba kísér je diákjait, ősszel Győrött tartott előadást, majd pedig a győri Révai 
Gimnázium tanulóinak burgenlandi utazásán és fogadásán fáradozott. 
0 Mindezek ismeretében az első kérdésünk: mi ad indítékot, hogy szabad idődből ennyit ál-

dozol? Mi ad erőt ehhez a szinte teljesen német nyelvi környezetben végzett magyarság-
mentő munkához? 

Munkámat két forrás táplálja. Az egyik: a szülői ház, a másik: a választott, végigélt és át-
dolgozott hivatás. Itt, a közeli Öriszigeten (Siget in der Wart) születtem, ahol boldogult édes-
apám evangélikus lelkész volt. Otthonról a magyar kultúra szeretetét hoztam, de már német 
iskolába jártam. Játszótársaim magyarok voltak, magyar dal és játék kísérte végig gyermek-
koromat, de már német nyelvű közigazgatás „színletei" között. Ez a kettősség tovább kísérte 
utamat. A német nyelvű gimnázium után a gráci egyetem következett, ahol latin—történelem 
szakos tanári diplomát és magyar—német tolmácsi oklevelet szereztem. A választott hiva-
tással járó felelősség és lehetőség adja a másik indítékot ehhez a munkához, hiszen az isko-
lapadban mindig voltak, akikben az életem sorát és magyarságom sorsát láttam ismétlődni. Az 
ö otthoni magyarságuk és a német nyelvű tanítás kettőssége parancsolóan írta elő számomra, 
hogy tegyek értük valamit, hogy megőrizzék az otthoni nyelvet és őseik kultúráját , de teljes 
emberként, gátlás és félelem nélkül illeszkedjenek be a német nyelvű mindennapi életbe. 
Ezt mindig nagyon fontosnak éreztem. Aki úgy véli, hogy nyelvi okok miatt nem tud a min-
dennapi életbe beilleszkedni, hogy a nyelv miatt vannak egzisztenciális gondjai , az az anya-
nyelvtől is elfordul. Aki viszont német nyelven is kibontakozhat, és sikereket ér el, az a ma-
gyarsághoz is erősebben ragaszkodik. 
0 Még mindig személyednél maradva: milyen hivatali tisztség segíti munkádat? 

1968-ban a megalakuló Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alelnökévé választottak, 1979 
óta pedig a Nemzetiségi Tanács elnökhelyettese vagyok. Tanári munkámhoz kapcsolódóan a 
magyar tanítás szakfelügyelője voltam. 
^ Ugy vélem, hogy mint tanár, közvetlenül érezheted a magyarság gondját is, mint fontos 

tisztségek viselője felülről is szemlélheted a magyarok sorsát. 
Ez valóban így van. E csöppnyi közösség tagjaként érezhetem örömét, hogy magyar vagyok, 

de érzem árnyait is. Mint a Nemzetiségi Tanács tisztségviselője, kitekintésem és összehason-
lítási alapom is adódik, ami gondomat és örömömet egyaránt növeli. Gondolom: a sorsunk, 
hogy fogyunk és sorvadunk, ö römöm: hogy a gyerekekben él a magyar nyelv igénye, és a 
magyar kultúra szeretete. 
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0 Nézzük először a gondokai — a számok tükrében. Legyen kiindulóalapunk az 1910-es nép-
számlálás. 

Akkor a mai Burgenlandhoz tartozó településeken a 217 308 német mellett 26 225 magyart 
írtak össze. Tehát már ekkor is erős kisebbségben volt a magyarság, 1971-ben azonban már 
csak 5673-an, tíz év múlva csupán 4035-en vallottuk magunkat magyarnak. A szemléletesebb 
százalékszámokban ez a következőképpen fest. 1910-ben 9% volt a magyarok aránya, 1971-
ben már csak 2,1% . Az utolsó tíz évben 28% -os veszteség eredményeként Burgenland népessé-
gének másfél százalékára zsugorodtunk. 

E töredék etnikum nem él egy tömbben, és egy településen sem alkot többséget. Alsóőr 
(Unterwart) és ör isziget lakosságának zöme ugyan magyar, de a közigazgatási változások 
következtében, abban a közigazgatási egységben, ahová e két falu tartozik kisebbségbe szorult 
a magyarság. A legtöbb magyarnak otthont adó Felsőőrön a gyors urbanizáció miatt veszít 
arányaiból a magyarság. E hajdan Vas megyéhez tar tozó településektől északabbra Felső- és 
Középpulyán (Oberpullendorf) élnek még nagyobb számban magyarok. 
0 Az egész burgenlandi magyarság léiét veszélyeztető népveszteség megdöbbentő számai 

után lélve fogalmazzuk meg következő kérdésünket: van-e remény az itteni magyarság 
megmaradásáraf 

Egyetlen szóval — igennel vagy nemmel — nem válaszolhatok, de a megmaradás — általam 
vélt — alapjainak áttekintése után közelebb kerülünk a kérdés megválaszolásához. A meg-
maradásnak három pillére van. Az egyik: a gazdaság. A másik: politikai jellegű. Nevezetesen, 
hogy milyen lehetőséget nyújt Ausztria és milyen támogatást ad Magyarország. A harmadik 
pillér morális jellegű és bennünk, e csöppnyi közösségben keresendő. 
0 Vegyük sorba a pilléreket! 

A gazdaság adja az egzisztenciális boldogulás lehetőségét, a helybenmaradás feltételét. Ezen 
a területen talán nem lesz oly dinamikus a változás, mint eddig volt. A gazdasági szerkezet 
megváltozására és ennek nyomán következő társadalmi átrétegzödésre gondolok. Amennyiben 
az urbanizáció folyamata lelassul és a helyi gazdaság eltartóképessége stabilizálódik, az el-
vándorlás sem lesz olyan erős és ez nyilván az itt élő magyarság esélyeit növeli. Erre a ténye-
zőre tudunk legkevésbé hatni, hiszen kicsi etnikumról lévén szó, még a gazdaságpolitikai 
tervezés sem igen számolhat vele. 

A másik, az adminisztratív hivatali-politikai feltétel már részben tőlünk is függ, mit tudunk 
elérni, kiharcolni és elismertetni, illetve, hogy ehhez a harchoz az anyaországtól milyen segít-
séget kapunk. 
0 S talán itt kapcsolható be a tágabb nézőpont. Mint tisztségviselő, milyen a kitekintésed és 

az összehasonlítás birtokában milyennek ítéled az elért eredményt? 
1984. májusában tartotta az észak-németországi Flensburgban, a dán határ mellett, az Európai 

Nemzetiségek Uniója az évi közgyűlését. Ott tudtam meg, hogy a Dániában élő 20 000 német-
nek 18 német tannyelvű iskolája van, ebből egy gimnázium és egy reáliskola. S számunkra 
elképzelhetetlenül magas összeget kapnak Dániától is, és Bonntól is. Mi csak pár ezer schillin-
get kapunk évente, és azt sem használhatjuk fel szabadon, saját szükségleteinkre. Gyerme-
keink — magyar iskolák hiányában — nem ismerik történelmünket, nagyjainkat, irodalmun-
kat. Nem is tudják, miért érdemes magyarul tanulni, és miért lehetünk büszkék magyar nem-
zetiségünkre. 

Vagy egy másik példa. Az osztrákoknak is van nemzeti kisebbségük az olaszországi Dél-
Tirolban. Itt — azon idö alatt amíg mi másfél százalékra olvadtunk — az osztrák-németek 
létszáma 29% -kai növekedett. Söt a dél-tiroli völgyekben élő ladinok nyolcezres lélekszáma 
is megkétszereződött. Ez az összehasonlítás növeli elkeseredésemet. 

Persze nem lehet tagadni, hogy a bajok gyökere mélyebbre nyúlik vissza és nem annyira 
a mai politikai adminisztratív megítélésben rejlik. A második világháború után, 1955 májusá-
ban Ausztriával aláirt osztrák államszerződés 7. cikkelye csak a szlovéneket és horvátokat 
nevezi meg, mint Ausztria nemzeti kisebbségeit, biztos.tva nekik elemiben az anyanyelvi 
tanítást, a megfelelő felsőbb iskolát és előírja a kétnyelvű feliratokat. A magyarok ebben az 
egyezményben nem szerepelnek, és úgy vélem ez kihatott a későbbi, velünk kapcsolatos állás-
foglalásokra is. Igaz később ú j nemzetiségi törvényt alkottak, amelyben szerepel a magyar 
nemzetiség és képviseletére megalakult a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. S az ú j szelle-
met jelzi Sinowatz kancellár egyik nyilatkozatának alapgondolata is: „A nemzetiségieknek 
több jogra van szükségük, hogy kibontakozhassanak." 
% önként adódik kérdésünk: megadatott-e ez a többlet? 

Ez anyagi és politikai-szervezeti kérdés is. Az összes kisebbségnek, nemzetiségi kul túrájának 
ápolására, központilag ad az osztrák állam 5 millió schillinget. Ennek egy részét mi kapjuk 
meg. A támogatás tehát nyilvánvaló. Az a kérdés pedig, hogy ez sok-e, vagy kevés, csak annak 
függvényében válaszolható meg, hogy mi mindenre kell — kellene — költeni. Nehéz előterem-
teni a rendelkezésre álló összegből a különböző kulturális megmozdulások anyagi alapjait . 
0 Mint a magyar nyelv tanításának szaklelügyelője jól ismered a magyar nyelv oktatásának 

helyzetét. Milyen teltételekkel és milyen óraszámban lehet magyarul tanulni Burgenland-
ban? 
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A válasz előtt ime egy idézet az ő r ség 1984. évi 18. számából: „A magyar nyelv tanulására 
Felsöpulyán is igen kedvező alkalom nyilik az 1984/85 iskolai év kezdetével a polgári iskola 
(Houptschule) első osztályában. Külön magyar és horvát osztály nyílik ugyanis, ahol ezeket 
a nyelveket rendes tantárgyként tanulhatják az órarendbe építve." Nyilvánvaló, hogy örven-
detes számunkra a híradás, hiszen a magyarországi általános iskola V. osztályának megfelelő 
évfolyamon heti három órában lehetőségünk van magyart tanítani. Viszont az is kitűnik, hogy 
ez csak most adatott meg, amiből következtetni lehet, hogy eddig nem volt. Két elemi iskolá-
ban tanítunk magyart, ezenkívül a felsőőri polgári iskolában is. Felsőőrön a gimnáziumban is 
van magyar tanítás. 

Nagyon fá jó számunkra, ahogyan a magyar gimnázium iránti kérésünkre reagálnak. Íme 
Burgenland napilapjának reagálása, amikor a magyar nyelvű gimnázium létrehívásának kéré-
sét előterjesztettük. ,,A farsangnak vége, az utolsó tangót eltáncolták. A valóság talaján és 
józan szemléletnél egy magyar gimnázium Burgenlandban utópia." Addig, amíg így kommen-
tálják kéréseinket sok reményünk nem lehet. 
0 Mosí nézzük a megmaradás leltételének másik elemét: milyen támogatást ad hazánk a 

lennmaradásért lolylatotl küzdelemhez? — mert mini említetted, ez is meghatározó. 
Igen, hogy ez milyen fontos, éppen egy — talán a protokoll keretein túl lépő látogatással — 

szeretném bizonyítani. 1983 márciusában dr. Köpeczi Béla művelődési miniszter látogatott el 
hozzánk és ér tékes könyvcsomaggal ajándékozta meg alsóőri könyvtárunkat. Vele együtt 
Bécsből is többen eljöttek, a figyelem felénk fordult . A rádióban hírt adtak rólunk, a tévé 
összefoglalót készített. S ami túl volt a protokollon: az, hogy magunkról szólhattunk, kilép-
tünk az ismeretlenségből. Ez öröm volt számunkra — remélem örömünket a miniszter úr is 
látta és jól érezte magát nálunk —, de ha figyelembe veszem, hogy 1921 óta ő volt az első 
magyarországi kormányszintű tisztségviselő, aki meglátogatott bennünket, örömünk mérsék-
lődik.' 

De ugyanilyen értékes és ma még szinte felmérhetetlen segítség Vas megye állami veze-
tőinek látogatása, Győr-Sopron megye állami vezetőinek érdeklődése és társadalmi tisztség-
viselőinek látogatása. Ez a hivatali érdeklődés és állásfoglalás ad hátteret a szakmai, társadal-
mi, kulturális támogatásnak. E nélkül megvalósíthatatlan lett volna a szombathelyi Tanárképző 
Főiskolával kötött és már eddig is nagyon eredményes kulturális, tudományos együttműködés, 
vagy nem lehetett volna létrehozni a Győr-Sopron megyei anyanyelvi olvasótábori találkozót.2 

Ennek, a remélhetően rendszeressé váló találkozónak különös jelentőséget tulajdonítok. Fiatal-
jaink ismerősökre, barátokra lelnek, és a barátságon keresztül nemcsak Magyarországhoz 
kerülnek közelebb, hanem a burgenlandi magyar töredékhez is. A legerősebb kötőerő a sze-
mélyes, átélt magyarságélmény. S ezt kapják meg gyerekeink ezeken a találkozókon. 

A szombathelyi főiskola pedig szakmai téren ad sokat. Pedagógusaink számára nyelvtan-
folyamokat szervez, óvónőink és tanítóink továbbképzését vállalja. Ezt mi önerőből nem 
tudnánk megoldani. Ez alapvető segítség számunkra. Viszont fáj nekünk, hogy Burgenland és 
Győr-Sopron megye egyre bővülő együttműködése, amely újabb és ú jabb területekre ter jed 
ki, Felsőőrig még nem jutott el. Szívesen látnánk és fogadnánk Győr-Sopron megye vezetőit, 
hogy megmutassuk értékeinket és bemutathassuk magunkat. 
0 A zökkenőkkel tarkított közeledés bizonyítéka a győri Révai Gimnázium látogatásának 

viszonzása, és az iskola állal lelajánlolt együttműködési program megvalósulásának elhú-
zódása. 

Ezt mutatja, hogy mind a két oldalon tenni kell. A mi oldalunkon lévő tennivalókra is fel-
hívja a figyelmet, de Győr-Sopron megye segítségével nekünk is könnyebb lenne az említett 
iskolával megvalósítani az együttműködési elképzelésünket. Például a magyar anyanyelvű 
tanulók magyarországi iskolába történő pár napos vendégtanulói utazásának megszervezése. 
E nélkül itthon — az osztrák szervek — elzárkózhatnak kérésünk teljesítése elöl, odaáti szor-
galmazásra remélhetően nem mondanának nemet. Ezért örülünk a Burgenland és Győr-Sopron 
megye közötti kapcsolatok erősödésének és ezért kér jük, hogy a tárgyalások köréből ne 
essünk ki. 
0 Eddig is szenvedélyesen fogalmaztál, és ugyanilyen fűtötten írtál az őrség című lapban. 

A ,,Fogyunk és sorvadunk." című cikked /a/kiállás: ,,A történelem fogja számon kérni, 
hogy mi történt, és mii mulasztottunk el". Van-e bizodalmad, hogy még nem mulasztottunk 
el mindent? Van-e remény, hogy megállítható a sorvadás? 

Van, mert még nem beszéltünk a megmaradás harmadik pilléréről, a morális erőről. Arról, 
ami bennünk van. S ha segítőkezet kapunk, talán át tudjuk menteni a mába a múltat. Bennünk 
megvan az elhatározottság és elszántság. Elég talán bizonyítékul a múlt évi kulturális nap-
tárunkat idézni. Talán hosszadalmas, de sok mindent elárul. 1983 szeptemberében került sor a 
szombathelyi főiskola és a BMKE között együttműködési szerződés aláírására. Még szeptem-
berben mutatták be Felsöpulyán a helyi színjátszók az Egy asszonynak kilenc lánya című 
népszínművet, bizonyítva, hogy gyarapszik a magyarul szépen beszélő fiatalok száma. Októ-
berben a helyi citerások és gráci táncosok közreműködésével szüreti mulatság volt. Novem-
berben Szlovéniában tárgyaltak a kultúregyesület képviselői. Decemberben Felsöörött és Alsó-
őrött az elsős gyerekek „Nagykarácsony éccakája" címmel betlehemes játékot mutattak be. 
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1984 januárjában az alsóőri színjátszók a Terike című színmüvet adták elő. Március végén 
felsőőriek mutatták be előadásukat. Májusban az alsóőri magyar vendéglő nagytermében há-
rom népi tánccsoport és gyermekek versei köszöntötték az édesanyákat. Május 25-én szavaló-
versenyre került sor. Júniusban Móra Ferencre emlékeztünk a felsőlövői gimnáziumban. 

S e gazdag program mindig és mindenütt táblás ház előtt folyik. Magunk között voltunk, 
magunk játszottunk a magunk örömére. Felemelő volt látni az apró gyerekek betlehemes 
játékát, hiszen mindegyikük vegyesházasságból született, és az érintkezés nyelve nem min-
denütt magyar. S ők ezzel a tehertétellel — mindössze heti három órával a hátuk mögött — 
önfeledten mondták, kántálták a magyar verseket és mondókákat. De hadd emeljem ki felsős 
tanulóinkat is, akiknek minden péntek délutáni c i terapróbája a magyar kultúrához való ragasz-
kodás próbája is. 
9 A megmaradásért végzett cselekvés nagysága tiszteletet parancsol, és felelősségünket 

húzza alá, hiszen a történelem ítélőszéke előtt — ahogyan logalmaztál — nemcsak Ti mu-
laszthattok, hanem mi is. Mit tehetnénk még? És mit kellene még tennünk? Van-e a jövőre 
nézve kész programod? 

Kész programom nincs, nem is lehet, ötleteim vannak, amiről szívesen beszélnék, remélve, 
hogy egyike másika megvalósítható, és hogy megvalósításához par tnerekre találunk. Érdemes 
lenne megvizsgálni egy nemzetiségkutató és információs központ megalakításának lehetőségét. 
Nem egy burjánzó, hivatali szervezetre gondolok, ez megoldhatatlan lenne. De az talán meg-
oldható, hogy egy határ menti város könyvtára szisztematikusan gyüj tené a nemzetiségi és 
kisebbségi kérdésekkel foglalkozó irodalmat. Az otthoniak is haszonnal forgathatnák, és mi is 
könnyebben találnánk az irodalomban hivatkozási alapot esetleges kéréseinkhez. Sokat segí-
tene nekünk egy gazdagabb információcsere a határ két oldalán. A magyar tévé, a rádió és az 
újságok időnként hírt adnak rólunk és akkor valóban nemcsak vázlatos híradásról van szó. 
Ó Milyen a burgenlandi rádió magyar adása? Nem segíthetnénk-e ebben, vagy más területen? 

Ennek örülünk, de ez a „kevésszer többet" elv számunkra nem kedvező, ugyanis gyakran 
sok idő telik el, amíg újra szól rólunk a rádió, vagy ír az újság. Jobban örülnénk akár rövi-
debb, de gyakor ibb velünk foglalkozó híradásoknak a sajtóban és a rádióban. 

Múltunk, népi kultúránk, irodalmi hagyatékaink, jeles embereink élete, a demográfiai vál-
tozások oka jórészt még feltáratlan. Szükség lenne e tudományágak területén tudományos 
igényű kutatásokra, az eredmények publikálására. Ehhez a munkához is szakmai segítség 
szükségeltetik. Azonnal tudnék mondani 10-15 szakdolgozati témát diplomázó főiskolásoknak, 
egyetemistáknak. Felmerült egy komplex, a burgenlandi magyarság kérdésével foglalkozó 
konferencia gondolata. Remélhetően sor kerül rá vagy nálunk, vagy Szombathelyen. ' 

Nagy szükségünk van rövid, könnyen érthető, gyerekek számára készített történelmi, föld-
rajzi, irodalmi füzetekre. Magyarságélményt jelentene nekik, ami magyarságtudatukat erősí-
tené. 
% Röviden, hogyan összegeznéd beszélgetésünket? 

Jelenlegi helyzetünkben ki lehet számítani, hogy hány év múlva fog az utolsó burgenlandi 
magyar kihalni. Minket már csak a közös összefogás, az osztrák szervek segítsége, anya-
népünk támogatása és a mi — erőnk határáig érő — erőfeszítésünk tud átvinni a XXI. század-
ba. Kérem, hogy adassék meg ez a támogatás, bennünk pedig legyen meg az erő a tovább-
élésre. 

Amit mi őszintén és szívből kívánunk. 

„Jót s jól, ebben áll a nagy titok" 
Rónay Ferencné tanárnővel beszélget Zika Klára 

Szociológiai felmérések szomorú tanúsága szerint az olvasás szinte teljesen kiszorult a mai 
ember életéből. Különösen tragikus ez az if júság esetében, hiszen ezzel együtt jár az anya-
nyelv elkorcsosulása és ismeretek hiányában a nemzeti hagyományok s a haza iránti érdek-
telenség — a gyökértelenség. Ezt pedig egyetlen nemzet sem engedheti meg magának! 

Nagy öröm, ha ellenpéldákkal találkozunk s ezek azt mutatják, hogy csak egy-egy más-
képpen gondolkodó szülő, pedagógus vagy népművelő kell s a fiatalok boldogan, lelkesen 
követik. A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének külső munkatársai 
között szerepel a soproni Széchenyi István Gimnázium néprajzi szakköre. Első megbízásos 

'1985 decemberében Kádár János, az MSZMP első titkára is ellátogatott Burgenlandba 
és Ruszt városában fogadta a burgenlandi magyarok küldöttségét, közöttük Szeberényi 
Lajost is. (Szerk.) 

2Erröl lásd Szabó József írását a 47. oldalon (Szerk.) 
'Ez év január végén került rá sor, Szombathelyen (Szerk.) 
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munkájuk olyan kitűnően sikerült, hogy kapcsolatuk állandósult. Sopron utcaneveinek vál-
tozását kellett vizsgálniuk az elmúlt négyszáz évben. A név értékváltozása értékrend váltás: 
az értékek folytonosságának sorsa is kiolvasható belőlük. A lelkes gimnazisták nemcsak a 
néprajzi szakkörben, hanem más területeken is jeleskednek: tanulmányi- és szavalóversenye-
ket, vetélkedőket nyernek, író-olvasó találkozókat, kiállításokat rendeznek. Vajon hogyan 
sikerült ezeket a fiatalokat ilyen nyitottá, lelkessé tenni? 

A szálak Jutka nénihez, azaz Rónay Ferencnéhez vezettek, aki angolt és magyart tanít a sop-
roni Széchenyi István Gimnáziumban. 

Vonzó külsejű, megnyerő modorú fiatal nő fogadott a modern lakásban, amit inkább otthon-
nak neveznék. A praktikus, ízléses használati tárgyak a házigazda ügyes kezét s fantáziáját 
dicsérik. 

0 Nemrégen indulhatott pedagógusi pályája, s máris szép eredményekkel büszkélkedhet. 
Van-e ennek valamilyen különleges titka? 

Négy évvel ezelőtt ugyanabban a gimnáziumban kezdtem tanítani, amelynek én is d iákja 
voltam. Az idén érettségizett osztályom tanulói első tanítványaim. Pályámat ebben a biztos 
tudatban kezdtem, hogy az idegen nyelv és a magyar tanításával rendkívüli lehetőségek van-
nak a kezemben az értelmi és érzelmi érés legfontosabb szakaszában lévő gyerekek formálásá-
ban. Már az első évben azt tapasztaltam, hogy az átlagosnál nagyobb érzékenységet, fogé-
konyságot mutatnak szaktárgyaim iránt, ezért azt a célt tűztem magam elé, hogy a lehető leg-
változatosabb módon próbálok élményszerű kapcsolatot teremteni kul túránk általunk betekint-
hető részével. 

0 Ezt a célt szolgálta a néprajzi szakkör létrehozása? 
Igen. Itt volt lehetőségem arra, hogy az általam igen lényegesnek tartott kérdésekkel fog-

lalkozzunk, a szakmai munkával szerves egységben megvalósítsam az iskolai emberi neveléssel 
kapcsolatos komplex elképzelésemet. Meg kell ér tenünk, hogy a szocializmus viszonyai kö-
zött is elsősorban a közösséghez, a nemzethez, a hazához, a szülőföldhöz való tartozás kötheti 
ide az embereket. Az anyanyelv mellett pedig a nemzeti hagyomány az a legfontosabb tényező, 
amely ezt a köteléket fenntar t ja és erősíti. A szakkörben szerzett ismereteket az esztétikai 
nevelésben is kitűnően fel tudtam használni. Meggyőződésem, hogy a gyerekeket komplex 
látásra kell nevelni, mert csak így tudnak eligazodni a mai bonyolult világban. 

0 Sopron utcanevének vizsgálatán kívül — amely segített a helyi hagyományok iránt fel-
kelteni az érdeklődést — mi mindennel foglalkoztak a szakkörben? 

Az évek során rengeteg népdalt és megzenésített verset tanultunk, angolórán az angolul 
beszélő népek dalait is. A közös éneklés ugyanis nemcsak fokozott öröm, hanem remek kö-
zösségteremtő letletöség. A legnagyobb jelentőségűnek az 1984. nyári Galga menti kirán-
dulásunkat tartom, amely felejthetetlen élményeivel a lehető legtöbbet tette azért, hogy a több-
éves elméleti munka hatása beépüljön a gyerekek személyiségébe. Fő értékét abban látom, 
hogy kultúránk rétegei elevenedtek meg és hatottak egymásra: az ottani művészeti együttesek 
a népi kultúrából, mi pedig a magunk városi kultúrájából szólaltattunk meg. A gyerekek él-
ményszerű kapcsolatba kerülhettek a történelemmel és a magyar falvakkal. 

Rónay Ferencné szerénységből elhallgatta volna, hogy harmincfős osztályából huszonötén 
vettek részt a kiránduláson. Hazatérésük után dicsérő levél érkezett az iskolába, amelyben 
kiemelték, milyen ösztönzőleg hatott a soproni diákok látogatása a Galga menti együttesek és 
helytörténeti csoportok tevékenységére. 

A diákok és a magyartanár közötti jó kapcsolat kialakulásában szerepe volt á sok együtt 
töltött időnek is. A befektetett munka meghozta gyümölcsét: az osztályból közösség kovácso-
lódott s a szaktárgyakban is jelentős eredmények születtek. A harmincas létszámból csaknem 
húszan jelesre érettségiztek magyarból, önmagáér t beszél az is, hogy az írásbelin az osztály 
fele „A haza és emberiség gondolata a reformkor költőinek műveiben" témát választotta, és a 
legtöbb jó dolgozat is ezek közül került ki. Lehet-e egy tanárnak nagyobb öröme annál, hogy 
tanítványai visszatükrözik pedagógiai célkitűzéseit? Ezek az írásbelik erről tanúskodnak. 

A stafétabotot most mások vették át. A néprajzi szakkör ú j diákjai az MTA Szociológiai 
Kutatóintézetének megbízásából soproni iparosokkal készítenek inter júkat s a hagyomány-
teremtés folyamataként jövő nyárra is terveznek Galga menti kirándulást. Rónay Ferencné 
szeretné, ha diákjai az önkén tes Néprajzi Gyűjtők pályázatára is küldenének be pályamunkát. 

Magunkról tüdjuk, milyen meghatározó volt az életünkben egy-egy tanár személyisége. 
Semmi mással nem lehet pótolni a legfogékonyabb éveinkben kapott útravalót: ha úgy érhe-
tünk felnőtté, hogy természetes érzésünk és életformánk lesz a közösségben való gondolkodás, 
a szülőföld tárgyi és szellemi értékeinek megbecsülése és tisztelete. Nemcsak a saját életünk 
válik így teljesebbé, hanem szűkebb és tágabb pátriánk is gazdagodik általa. 

Sopron a hűség városa! (1921-ben a lakosság lehetőséget kapott arra, hogy népszavazással 
döntsön Magyarországhoz tartozása mellett). A „legnagyobb magyar" nevét viselő Széchenyi 
Gimnázium méltó ehhez az örökséghez, ha ilyen szellemben neveli a jövő nemzedékét, ha 
ilyen elhivatott tanárai vannak, mint Rónay Ferencné. Komolyan veszik Kölcsey szavait: 
„. . . Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékeztét semmivé teszi, vagy semmivé tenni hagyja, 
saját nemzeti életét gyilkolja meg . . ." 
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