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Kozocsa Sándor: 

A magyar helyesírás 
szabályai 

w 

1985 tavaszán másfél évtizedes munka eredményeként megjelent helyesírási szabályzatunk új, átdolgo-
zott kiadása. Első pontja egy nagyon fontos — de eddig sajnálatosan hiányzó — meghatározás: ,,A he-
lyesírás valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja, 
illetőleg az ezt tükröző, rögzítő és irányító szabályrendszer." Ebből logikusan következik, hogy a helyes-
írás egész társadalmunkat érinti valamilyen formában. Az összefüggésekre Benkő Loránd akadémikus 
így mutatott rá: „Elvi és gyakorlati okai vannak annak, hogy minden müveit nyelv életében régtől fogva 
annyit fáradoztak a helyesírás jobbá, pontosabbá tételén. Normáinak megszilárdítását és elterjesztését 
mindenütt és mindenkor az azonos nyelvet beszélő társadalom közös szellemi hagyományainak ápolása-
ként, a nyelvi műveltség fejlesztésének eszközeként, sőt a nemzeti műveltség egységességének egyik szim-
bólumaként tekintették. Szabályainak kimunkálói egyszersmind természetesen praktikus segítséget is 
kívántak nyújtani az írásgyakorlat művelői számára." (Népszabadság, 1985. április 6.) 

A Magyar Tudományos Akadémia 1832-ben szabályozta először helyesírásunkat,2 azóta többször, leg-
utóbb 1954-ben került sor jelentősebb átszerkesztésre és átdolgozásra. Az első kiadások majdnem ötven 
évig megfeleltek rendeltetésüknek, a XX. század felgyorsult eseményei a nyelvre és az írásgyakorlatra is 
hatottak, ezért az újabb szabályzatokat már két-három évtizedenként kellett elkészíteni. Az Akadémia a 
nyelvet, így természetesen a helyesírást is mindig az egész magyar nyelvközösség érdekében ápolta. Éppen 
ezért különösen nagy gonddal mérlegelte a megszüntetés, a megőrzés, a változtatás körülményeit és össze-
függéseit. Most minden eddiginél nagyobb körültekintéssel folyt a munka. 

Társadalmunk és nyelvünk az 1954-i, 10. kiadás óta olyan mértékben fejlődött, hogy írásgyakorlatunk 
szabályozásának felülvizsgálata, a módosult társadalmi igényekhez való hozzáigazítása elkerülhetetlenné 
vált. Ezt sürgette a nyelvtudomány sok változása és új eredménye is. A kezdeményezés — szükségszerűen 
— az Akadémia Helyesírási Bizottságából indult ki: a testület már 1973-ban elhatározta helyesírásunk 
állapotának és időszerű kérdéseinek sokoldalú tudományos vizsgálatát, azzal a távlati céllal, hogy jól 
előkészítse a 11. kiadást. A szabályzat kidolgozása 1981 elejétől 1983 végéig tartott, közben a felettes 
tudományos szervek többször ellenőrizték a munkálatokat. Ezután a bizottság a Nyelvtudományi Bizott-
ság egyetértésével a szabályzatot a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elé terjesztette. Az osztály 
javaslatára az Akadémia elnöksége a közrebocsátásra az engedélyt 1984. április 24-i ülésén adta meg. 

A Helyesírási Bizottság felméréseket végeztetett, tagjai a társadalom különböző rétegei körében tájé-
kozódtak, igyekeztek minél jobban megismerni a közvéleményt. Céljuk az volt, hogy a szabályzat 11. 
kiadása a lehetőségek szerint a legdemokratikusabb módon készüljön el, és közmegállapodáson nyugod-
jon. A teljes nyelvközösséget figyelembe véve rendszeresen tanácskoztak a határainkon kívül élő magyar-
ság képviselőivel is. Megvizsgálták a reformtervek, illetőleg a felvetett módosító javaslatok indokoltságát, 
és mérlegelték, hogy nyer-e velük a magyar írásgyakorlat; ha erről nem győződtek meg, elvetették az 
indítványt. A bizottságban a nyelvész szakemberekkel együtt dolgoztak az Akadémia valamennyi tudomá-
nyos osztályának képviselői, továbbá írók, pedagógusok, újságírók, térképészek, nyomdászok és más 
szakemberek is. Mindez azt eredményezte, hogy az átdolgozott szabályzat a teljes nyelvközösség alkotó 
közreműködésével készült, és írásbeliségünk általános gyakorlatát rögzíti. A közvélemény egyértelműen 
a kikristályosodott írásgyakorlat lényegének fenntartása mellett foglalt állást. Eszerint helyesírásunk 
állandósága napjainkban sokkal fontosabb társadalmi érdekké vált, mint bármikor ezelőtt. 
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Helyesírásunk régi jellemvonása, hogy az élő, fejlődő nyelvvel lépést tartva képes — radikális reformok 
nélkül is — folyamatosan megújulni, a változó szükségletekhez és igényekhez alkalmazkodni. Ez történt 
most is. Az eddigi szerkezet és a szabályok jelentős része kiállta az idő próbáját, tehát felesleges, sőt 
helytelen lett volna megváltoztatni őket. A nyelv fejlődése is csupán kisebb-nagyobb módosításokat és 
kiegészítéseket igényelt. Ennélfogva elvi alapjaiban a 11. kiadás az előzményekre, főleg a 10. kiadás 
szabályrendszerére épülhetett. Változatlanul két fő részre oszlik: a szabályzatra és tárgymutatójára, vala-
mint a szótárra. Most is helyesírásunk négy alapelve áll a középpontban, a további fejezetek pedig hagyo-
mányosan ezekhez igazodnak, csatlakoznak. Jelentős mértékben megváltozott viszont a belső tagolás, a 
szabálypontok csoportosítása, elrendezése. A szabálypontok összefüggéseire belső címek hívják föl a 
figyelmet. A nagyobb egységeket olyan pont vezeti be, amely összefoglalja a kérdéskör lényegét, és vázolja 
a fejezet szabálypontjaiban érvényesülő általános elveket. A szabálypontok között is vannak hasonlók: a 
közös lényeget kiemelő bevezető után alpontok fogalmazzák meg a részleteket. A felépítés rendszere, 
továbbá a szabálypontok és az alpontok sorrendje — kimondatlanul ugyan — nyelvtani, illetőleg logikai 
rendet követ. A szabályok közül néhány korábbi többé-kevésbé elavult, ám nőtt azoknak az eseteknek 
a száma, amelyekre a régi szabályzat már nem adott útmutatást. A feladat tehát kettős volt: egyrészt 
minden szabály értelmezésében és megszövegezésében a nyelvtudomány mai álláspontjának megfelelő 
szemléletet kellett érvényesíteni, másrészt az ingadozó írásgyakorlatból szabállyá kellett alakítani a leg-
jobbnak látszó megoldásokat. A szabályok példáinak korszerűsítése, bővítése szintén elkerülhetetlenné 
vált. A bonyolult munka sikere kétségtelen: az új kiadás tudományosabb és korszerűbb a réginél, részei 
szervesebb egységet alkotnak, és egészében sokkal áttekinthetőbb, gyakorlatibb mindegyik eddiginél. 

A szabályzat a magyar betűkészletnek, a magánhangzók és a mássalhangzók írásának, az ábécének és 
a betűrendbe sorolásnak az ismertetésével kezdődik. Ezután helyesírási rendszerünk alapelveinek kifejtése 
következik. Szavaink és szóalakjaink írását négy alapelvként megfogalmazott eljárás vezérli: a kiejtés sze-
rinti, a szóelemző, a hagyományos és az egyszerűsítő írásmód. Az első kettő, vagyis a két fő elv körében 
változás nem következett be; de a második kettőt, azaz a két mellékes elvet illetőleg van néhány meg-
jegyezni való. Fontos elvi döntés eredményeként a 11. kiadásban a dz és a dzs hangot tartalmazó szavak 
helyesírása besorolódott a hagyományos írásmód körébe. A gyakorlat eddig is az volt, hogy betűjelüket 
akkor sem kettőzzük meg, ha hosszú hangot jelölnek: bodza, edző, madzag, pedz stb., most a szabályzat 
kimondja, hogy itt az ejtés és az írás közt ellentmondás van; egyúttal azt is jelzi, hogy az írásnak a ki-
ejtéshez való igazítása — egy-egy részterületen — már nem olyan kényszerítő erejű tényezője helyesírá-
sunknak, mint a korábbi időszakokban volt. Hosszú szünet után ebben a fejezetben újra foglalkozik a 
szabályzat az ún. zárt e — é — hanggal: elismeri köznyelvünkben való meglétét, de leszögezi, hogy ezt 
hagyományosan nem jelöljük helyesírásunkban. 

Az egyszerűsítést a 10. kiadás nem tekintette alapelvnek, noha néhány korábbi szabályzatban már így 
szerepelt. Az újabb szakirodalom bebizonyította, hogy az egyszerűsítő írásmód (tollal, hallak és nem: 
toll-lal, hall-lak) is alapelv, ezért vissza kellett kerülnie az alapelvek közé. Ennek az elvi módosításnak 
az írásgyakorlatban — természetesen — nincsen következménye. 

Az alapelvek után a különírás és az egybeírás kérdéskörére kerül sor. Az ésszerűbb, áttekinthetőbb, 
elsajátíthatóbb elrendezés nagy nyeresége a fejezetnek. Teljesen új megvilágításba került az alárendelő 
szókapcsolatok és összetételek írása. Eddig eléggé mechanikusan az utótag szófajta döntötte el a szabályok 
csoportosítását, most az előtag és az utótag közötti viszonyok alapján logikus rendszer bontakozott ki. 
Az alkalmazást a bevezető elvi pontok elemzési mintái segítik. Ha nem lehetett is a különírás-egybeírás 
rendszerét radikálisan megreformálni, kisebb csiszolásokra sor került. Egységesült az anyagnévi jelzős 
kapcsolatok irása: egybeírjuk őket, ha mindkét tagjuk egyszerű szó (alumíniumtálca, betonoszlop, pamut-
ing). A két egyszerű szóból alakult összetételeket mindig egybeírjuk, a többszörös összetételek közül csak 
a hat szótagnál hosszabbakat tagoljuk kötőjellel (munkaerő-nyilvántartás). 

A további fejezetek közül még kettő változott számottevően. A tulajdonnevek írásának szabályrend-
szere bővült is, pontosabb is lett. A csillagnevekről, a márkanevekről, a kitüntetések és a dijak neveiről 
először szólnak szabálypontok. A címek írására vonatkozó pontok most kerültek a tulajdonnevek közé, 
a 10. kiadásban még a kis és a nagy kezdőbetűkkel foglalkozó szabályok között voltak. Az új szabályzat 
már megkülönbözteti a címek két fajtáját: az újságok, folyóiratok stb. állandó címét (Magyar Nemzet, 
Elet és Irodalom) és a műalkotások, műsorszámok stb. egyedi címét, ez utóbbiaknak csak első szavát kezd-
jük nagybetűvel, (A kőszívű ember fiai, Vers mindenkinek). Az intézmények nevének a szabálya egy vo-
natkozásban módosult: ezekben ugyanis minden tagot nagybetűvel kell kezdeni (a névelőt és a kötőszót 
természetesen nem): Dugonics ÍAcai Altalános /skola; X. Ker. Tanács; 43. Sz. Építőipari Vállalat; Pest 
Megyei Hírlap; Vas Megyei Tanács stb. A földrajzi nevek és az intézménynevek szabályainak kifejtése 
részletesebb a korábbinál. Ügyes újítás e két névtípus alapformáinak és -i képzős származékainak két, 
egymás melletti oszlopban való szemléltetése. A 11. kiadás határozottan ellenzi a nagy kezdőbetűk feles-
leges használatát. A tulajdonnevek helyesírási rendszerében többször is figyelmeztet egy-egy szabály meg-
szövegezése arra, hogy csak indokolt esetben írjunk nagy kezdőbetűket. így a 189. és a 190. pontban az 
intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusokra utaló megnevezését (osztály, csoport, rész-

1 Akadémiai Kiadó. 1985 388 old. (11 kiadás) 
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leg, gondnokság stb.), a nem állandó jelleggel működő bizottságok nevét, a pályaudvarok, mozik, vendég-
lők stb. nevében a köznévi tagot (tagokat) kis kezdőbetűvel kívánja a szabályzat. 

Szavaink sor végi elválasztásának szabályrendszere alapvonatkozásaiban változatlan maradt, mégis 
ebben a témakörben van a 11. kiadás legnagyobb újdonsága: a dz és a dzs betű teljes egyenjogúsítása. 
Eddig a dz-1 és a dzs-1, ha két magánhangzó között álltak, szét lehetett szakítani: lopód-zik, maharad zsa; 
ezentúl — a többjegyű betűkre vonatkozó általános szabály értelmében — jegyeik mindig együtt tartan-
dók: lopó-dzik, mahara-dzsa (mint lo-csog, ku tya, nem pedig loc-sog, kut-ya). 

Az írásjelek használatát összegező fejezetben a szabályok árnyaltabbak lettek, és az a változás is tör-
tént, hogy a l l . kiadás a szövegépítkezés helyzetei alapján rendszerezi az anyagát, szemben a 10. kiadás-
sal, amely írásjelenként sorolta fel — eléggé formálisan — a szabályokat. A szemléleti változás jelentős; 
és az írásjeleknek ebben a felfogásban jóval nagyobb szerepük lesz a kifejezés erősítése szempontjából, 
ezt mutatja az is, hogy a stilisztikai megoldások, lehetőségek feltűnően az előtérbe kerültek. 

A szabályzat méltatása során feltétlenül meg kell említeni azt az erényét, hogy a stilisztikai igényeket 
és a helyesírás érdekeit sikerült összeegyeztetni. Erre a korábbi szabályzatokban kevés volt a példa, a 
stiláris szempontokat alig vették figyelembe. Most egyrészt elismertté vált a legegyénibb művészi meg-
oldások lejegyzése, másrészt feltárultak a helyesírásban rejlő stiláris lehetőségek is. 

S ha már szóba kerültek a stíluskérdések, illő szólni a szabályzat szövegének stílusáról is, amely örven-
detesen egyszerű és világos. Minden szabály megfogalmazásán érezhető, hogy a szerkesztők minden szót, 
minden árnyalatot mérlegeltek, hogy csak a feltétlenül szükséges nyelvtani műszókat használták, s hogy 
tudatosan mellőzték a mostanság oly divatos idegen szavakat. Mindezzel és mindezért a szabályzat „csak" 
érthetőbb, de nem kevésbé tudós mű lett; meggyőző és szép példája annak, hogy a közérthetőség és a 
tudományosság nem egymást kizáró két dolog. 

A szótár — melynek célszerű használatáról bevezetés tájékoztat —, jelentősen megújult. Anyaga fel-
frissült, bővült mai társadalmi, gazdasági, politikai, tudományos életünk és több sportág szókészletével, 
és megszabadult a 10. kiadás korára jellemző, azóta elavult szavaktól. Állománya az 1954-i 20 ezer egy-
ségről mintegy 30 ezerre nőtt, így jóval több szó, szóalak, szókapcsolat helyes írásformájáról tájékoztat. 
Az eligazítások mennyiségét egy szerkesztési módszer is emeli. Az ún. bokrosítással sok címszó mellé 
kerülnek olyan szókapcsolatok és összetételek, amelyeknek a cimszó elő-, illetőleg utótagja: tanító; tanító-
képző; tanító mese; házitanító; városi tanító. Ez az eljárás pontosan, gyorsan felvilágosít a keresett ala-
kulat külön- vagy egybeírásáról. A bokrokbeli szavak sohasem külön cimszók, ezért gyakran előfordul, 
hogy egy-egy alakulat nincsen az előtag betűrendi helyén. Ez nem azt jelenti, hogy kimaradt a szótárból, 
általában megvan, és az utótagnak mint címszónak a bokrában található. Ha egyik tagnál sem lelhető fel 
egy alakulat, a bokor még akkor is eligazít az azonos típus írásmódjával: a tanító címszót nem követi 
ugyan a segédtanító és a tanító célzat, de az azonos típusú házitanító és tanító mese alapján írásmódjukat 
könnyű eldönteni. 

A szótár anyagát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem számítóközpontja számítógépre vitte, 
így ellenőrizni lehetett az írásmódok következetességét, s ez különösen a szókapcsolatok és a szóössze-
tételek körében volt fontos. A szabályzatok régebbi gyakorlatának ésszerű és hasznos felélesztéseként sok 
szótári egység mellett ismét szerepel annak a szabálypontnak a sorszáma, amely az írásmódot megmagya-
rázza. 

Ha a 10. és a 11 kiadás szójegyzékét összehasonlítjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy csak nagyon kevés 
szó, szóalak, szókapcsolat írásmódja változott meg. Az esetek többségében már elterjedt, elfogadható írás-
formák váltották fel a korábbiakat. Az átalakulásokat elsősorban az okozta, hogy az írásmód igazodott 
a kiejtéshez: az aligátor, flanel, konkurál, mamut, ventilátor stb. szavak írásából ezért kopott ki a betű-
kettőzés; a frissesség szót viszont a békesség, bölcsesség hatására hosszú í-sel ejti már az átlagos nyelv-
használó, indokolt hát így írni; az Attila utónevet a legtöbben Atillának hangoztatták, most mindkét 
alakváltozatot elfogadja a szabályzat. Egy másik tendencia a régebben még csupán szókapcsolatnak tekin-
tett alakulatok összetétellé válása: alkotóerő, bejelentőlap, duzzasztógát, fehérbor, havasigyopár, jelölő-
bizottság, rendezőbizottság, szerkesztőbizottság, szervezőmunka, színesfém, takarékbetétkönyv, vörösbor stb. 
A további okok közül jelentős a szóalaknak a helyesírási rendszerbe való beilleszkedése, például a hidak 
nevének kötőjel nélküli írása a többi közterületi névhez (utca, tér) hasonlóan. Petőfi híd (mint: Petőfi 
utca). 

A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadása jelentős előbbre lépés. Magas színvonalon és korszerűen 
szolgálja a magyar nyelvű írásbeliséget, hozzájárul színvonalának további emeléséhez, egységességének 
további kiterjesztéséhez és megszilárdításához. 
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ÉVFORDULÓK 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 
(1886-1944) 

A magyar függetlenségért folytatott harc egyik vezetője és vértanúja száz éve — 1886. június 6-án — 
született Szarvason. Ellentmondásoktól sem mentes, hosszú, nagy utat járt be. 1919-ben még a tanács-
hatalom ellen harcoló szélsőjobboldaliak fegyvertársa volt, majd nacionalista, fajvédő csoportok tagja. A 
fasizmus előretörése azonban egyre jobban eltávolította a nyílt terror erőitől, s megkezdődött fordulata a 
demokratikus politika irányába. Megszervezte a Nemzeti Radikális Pártot, Szabadság címmel hetilapot 
alapított, amely a náciellenes erők harcos orgánumává vált. A szovjetellenes háború előkészítése határo-
zottabb állásfoglalásra késztette, 1941-ben már a Szabad Szó című antifasiszta hetilap főszerkesztői széké-
ben találjuk. Ez idő tájt vette fel a kapcsolatot a szociáldemokrata és a kommunista párt vezetőivel. A 
polgári politikusok közül egyedül ő jutott el a németellenes fegyveres harc vállalásáig. 1944 novemberében 
a fegyveres ellenállás megszervezésére hivatott Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának 
elnökévé választották. Terveit azonban már nem valósíthatta meg, a nyilasok elfogták és katonai bíróság 
elé állították. 1944. december 23-án halálra ítélték, s másnap Sopronkőhidán az ítéletet végrehajtották. 
(K. T.) 

1945. május 27-én 14 óra 55 perckor az alábbi közleményt adta ki a Magyar Távirati Iroda: 
Vasárnap reggelre gyászpompát öltött a magyar főváros. Nemzetiszínű zászlók és gyászlobogók a háza-
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kon, a főútvonalak házainak ablakaiban szőnyeg és virágok, majd harangok zúgása hirdette, hogy nagy 
halottat temet a nemzet: a magyar ellenállási mozgalom vezetőjét, a vértanúhalált halt Bajcsy-Zsilinszky 
Endrét. 

A magyar nemzet nagy vértanúját a parlament épületének főbejárata előtt felállított, fekete leplekkel 
bevont emelvényen ravatalozták fel. Nemzetiszínű lepellel letakart érckoporsóját elborították a koszorúk. 
A ravatal mögött a parlament homlokzatát emeletmagasan fekete drapériákkal és középütt nemzetiszínű 
lepellel vonták be. Ezzel szemben állott a szónoki emelvény s mellette két díszpáholy: az egyikben Bajcsy-
Zsilinszky Endre özvegye és a gyászoló család tagjai, a másikban Zsadányi Béla, az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés elnöke és Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök foglaltak helyet. Baloldalt a szónoki emelvénytől 
a külföldi missziók vezetői helyezkedtek el. Ott volt a többi között szovjet részről Puskin nagykövet, 
Grigoriev követségi tanácsos, Anyiszimov sajtóelőadó, továbbá Zamercev vezérőrnagy, városparancsnok, 
Szuszmanovics alezredes, Trajanin ellentengernagy, Ljevuskin vezérőrnagy; angol részről Redward követ-
ségi tanácsos, Simpson repülőtábornok, Macnab dandártábornok, Bramley alezredes, Durling őrnagy; 
amerikai részről Townsend ezredes, Simmonite ezredes, Kovách alezredes, Dietrich főtörzskapitány, 
Levitin százados, valamint J. P. Palmer követségi titkár; jugoszláv részről Kovách Pál őrnagy, Gavrilo-
vics Vladimir és Golubovics Ljubomir kapitány, csehszlovák részről Krno követ. Az emelvénytől jobbra 
helyezkedtek el a kormány tagjai. Ott volt a gyászolók között a másik két vértanú, Tarcsay Vilmos és 
Kiss János özvegye is. 

A ravatal előtt a téren katonai és rendőri díszszázad állott, azon túl pedig a gyászoló közönség belát-
hatatlan tömege töltötte meg a Kossuth Lajos teret és a környező utcákat. A legtávolabbi külvárosokból 
is eljöttek a főváros lakosai, hogy utolsó istenhozzádot mondjanak a magyarság nagy halottjának. A gyász 
és a kegyelet ünnepi csendjében felzúgó harangszó jelezte, a gyászszertartás megkezdését, majd felcsendült 
a Himnusz, amelyet Fricsay Richard vezényletével az Operaház ének- és zenekara adott elő. A Tebenned 
bíztunk elejétől fogva Zsoltár eléneklése után Kemény Lajos evangélikus esperes mondott rövid imát. 

Bajcsy-Zsilinszky Endrét az alábbi szavakkal búcsúztatta Tildy Zoltán: 
Temetni jöttünk ebben az órában, gyászoló magyarok, testvéreim, város és falu, paraszt és munkás és 

a szellem embere, lélekben az egész igaz magyarság. A legelső szó, amely a gyász és siralom érzései közül 
felsikolt, ez: Bajcsy-Zsilinszky Endrét pedig nem lehet eltemetni! Kemény férfialakja nem jár ugyan 
többé közöttünk, nem halljuk érces, bátor beszédét, nem nézhetünk bízva, hittel, szeretettel drága szép 
ősz fejére, a tekintete nem villan már át a seregek fölött, mégsem lehet elbúcsúznunk tőle. Ami por volt 
belőle, azt a koporsó zárja magába, de lelkes lángoló szelleme, példája itt marad, élni fog, utat mutat, 
kötelez, bátorít, és erőt ad a híveknek, vagy ítéletet mond a hűtlenek fölött. Csak teste pihen ebben a 
koporsóban. A sötét országvesztők nem ölhették meg nagy és fénylő szellemét. 

A második szó, amely kicsattan ebben a temetési órában, a vádnak a szava. Mert vád ez a koporsó. 
Magyarország legjobb, legbátrabb fiát takarja ércölében. Vád ez a koporsó a német fasiszta barbárság 
ellen. Vád az elvetemült itthoni árulók ellen, akik a törpék és hitványok vakmerőségével rá merték tenni 
kezüket a magyar szabadság legnagyobb harcosára. Elvették azt a drága életet, amelyre oly nagy szük-
sége lett volna még ennek a szegény nemzetnek. 

Ki tudná elfojtani a mély keserűség érzését a mérhetetlen veszteség fölött, amit Bajcsy-Zsilinszky Endre 
hiánya jelent ezekben a súlyos időkben az egész nemzet számára. Akik hozzáadtak valamit a szörnyű 
országromláshoz, amelynek mélyén Bajcsy-Zsilinszky Endrének meg kellett halnia, most hallják meg 
ennek a koporsónak zúgó, keserű vádoló szavát, a meggyötört nemzet ítéletét . . . 

Égő fájdalommal borulunk erre a néma koporsóra és újra felemeljük fejünket, hogy ideidézhessük az 
egész nemzet elé Bajcsy-Zsilinszky Endre alakját, életét, példaadását s a köteleztetést, amelyet hősi áldo-
zata jelent. Egész élete egyetlen nagy tiszta szenvedély volt: hazájának önfeledt szolgálata. Ez a szenve-
dély vitte őt bátor, nemes harcai tüzébe, ez űzte őt, hogy még az utolsó órában is harcainak bátor és 
hűséges társára, forrón szeretett hitvesére és a nemzet jövendőjére, jövendő útjaira gondolt és erről vetette 
papírra végső rendelkezéseit. 

Gránitból faragott, egész férfiú volt, maga a testbe öltözött bátorság. A magyar sorsot, utat nemcsak 
tisztán látta, de minden idegében élte és szenvedte. Égőn szerette népét, elsősorban a parasztságot. A 
parasztság mellett az ipari munkásság állott legközelebb szívéhez. Egyike volt azoknak, akik az ipari 
munkássággal való szoros szövetséget a leginkább akarták, a leghívebben tartották. Hogyne lett volna 
hozzá közel az egész dolgozó magyarság. 

Féltő szeretettel ölelte magához az ifjúságot, adta át neki tudását, hitét, tiszta látását a magyarság éle-
tének döntő kérdéseiben. Hitt a magyar népben, a nemzet jövőjében, a legutolsó órában sem volt pesszi-
mista. Csak a nép felszabadulása jöjjön el s mindent megmenthetünk — mondotta. Ha verte, korholta is 
olykor a gyenge magyarságot, ezt mindig önkinzó szerelemmel tette. Messze távlatokba nézőn nagy szel-
leme sokszor türelmetlenül viaskodott a rövidlátókkal, az értelmetlenekkel és keményen csapott rá a 
vonakodókra, a kicsinyesekre és még keményebben a gyávákra. 

Mikor a nemzetet egyre gonoszabb útvesztőkre vitte a botor, vak és bűnös vezetés, mintegy odadobta 
magát a végzet elé. írásai mint lobogó láng világítottak rá a mélységek veszedelmeire és mutatták a sza-
badulás ösvényét. Ö maga intett, figyelmeztetett kért és fenyegetett szüntelenül. Fújta a riadót szaka-
datlanul, a nemzet nagy ébresztője volt. De jaj, csak maroknyi sereg hallgatta és értette beszédét. A 
messzi tömegek iszonyú nyomás alatt, árulók szoros bilincseiben, nem mozdulhattak meg a szavára. 
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Élete legnagyobb harcait mint a Független Kisgazdapárt egyik vezetője vívta. Éltető lelke, szelleme 
volt a pártnak és a pártban a nemzet igaz ügyének. Keményen viaskodott az elnyomottakért, az üldö-
zöttekért, a tömegekért és a egyes emberekért is. 

A legkeményebb férfi volt, akit életem során ismertem és a leggyengédebb, legjobb, legmelegebb szívű 
ember. A legnagyobb ajándék, amelyet közös harcaink során kaptam tőle, meleg szeretetének drága 
megcsillanása volt. Jelleme kemény volt, mint a gyémánt. Alkut életében egyet sem kötött. Mély emberi 
jósága mint napfény ragyogott át ezen a gyémánt jellemen. Ragyogó, tiszta volt egész élete, mint a gyé-
mánt. Földi csábítás, vagyon soha meg nem közelíthette. Mindent megkaphatott volna fénylő tehetsége 
révén és szegény maradt. 

Ma mégis, éppen ezért, az egész ország az övé már, és az egész nemzet szívébe temetkezik. Ahogy ma 
körülvesszük őt, abban sok igazságtétel és vigasztalás van. A keserű, marcangoló, fájó érzésektől mégsem 
lehet megszabadulni. Miért is nem hallgatott rá ez a nemzet? Olyan világosan, érthetően szólott, olyan 
forró őszinteséggel mutatta meg magát. De ki látta őt igazában? S ha látta, miért is nem nőttek naggyá 
és elszántakká seregei? Kérdések, amelyekre fájdalmasan és csendesen kell felelni önmagunkban ezen a 
gyászoló ünnepen. Mert ez a nap itt Bajcsy-Zsilinszky koporsója előtt önvizsgálat, Ítélet és köteleztetés 
minden magyar ember számára. 

Gyászunk csak úgy lehet méltó hozzá, ha becsületesen szembenézünk múltbeli, mai és jövendő útjaink-
kal. Ha ítéletet mondunk hibáink felett és ha szent elszántsággal követjük az ő világos, messzenéző taní-
tását, mártírtársainak, Kiss Jánosnak, Nagy Jenőnek, Tarcsay Vilmosnak és a többieknek példáját a helyt-
állásban. 

Kitárult már a tarpai föld, amely befogadja forrón szeretett, nagy harcosának porait. De a sír csak 
koporsóját zárja be. Szelleme itt marad közöttünk, itt leng felettünk, itt jár, virraszt a magyar éjszakán, 
lelkesít, kötelez, utat mutat és ítél. 

Ezután Puskin, a Szovjetunió nagykövete lépett a szónoki emelvényre és a következő beszédet mon-
dotta : 

Egybegyűltünk Bajcsy-Zsilinszky Endre ravatalánál, hogy kegyelettel adózzunk a hős magyar hazafi 
emlékének, akit meggyilkoltak a fasiszta hóhérok. Bajcsy-Zsilinszky Endre egész életét a népért, a magyar 
demokráciáért vívott harcnak szentelte. Világosan látta, milyen halálos veszedelmet jelentett Magyar-
ország számára a reakció, a fasizmus, a hitlerista Németország. A sajtóban, parlamenti beszédeiben min-
denütt, Bajcsy-Zsilinszky szava harcra hívó vészkiáltás volt a hazáját fenyegető veszedelem ellen. Világo-
san felismerte a történelem tanulságait és helyesen értékelte népének évszázadokon át vívott harcát a 
magyar nemzet hőseinek: Rákóczinak és Kossuthnak harcát a hódítók ellen. Bajcsy-Zsilinszky megértette 
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a mély történelmi igazságot, hogy a német imperializmus és magyarországi csatlósai elleni harc elválaszt-
hat a demokráciáért vívott harctól. Megértette, hogy igazi hazafi csak az lehet, aki harcol az ellen a poli-
tika ellen, amely Magyarország nagy nemzeti érdekei ellen irányul. Bajcsy-Zsilinszky megértette, hogy a 
reakció és a fasizmus szövetsége Magyarország állami önállóságának elvesztését, függetlenségének Német-
ország által való megsemmisítését jelenti. Megértette, hogy Magyarország megmentésének útja a demok-
rácia útja, a reakció és a fasizmus elleni harc útja, életre-halálra menő harc a Németországgal való szövet-
ség politikája ellen. Bajcsy-Zsilinszky ingadozás nélkül, úgy lépett erre az útra, hogy élete végéig soha 
többé le nem tért róla. Amikor a hitlerista Németország hitszegő módon a Szovjetunióra támadt, de fő-
képpen amikor Magyarország háborút indított a Szovjetunió ellen, Bajcsy-Zsilinszky határozottan és 
bátran fellépett ez ellen a háború ellen. Az a követelése, hogy a magyar csapatokat vonjak vissza a frontról 
és állítsák bíróság elé a háborúért felelős magyar kormányt, vádirat volt azoknak nemzetvesztő politikája 
ellen, akik az országot érdekei ellenére háborúba hajszolták. 

Bajcsy-Zsilinszkyhez a szovjet népet a gyűlölt fasizmus, a hitlerista Németország elleni közös harc fűzi. 
Ebben a harcban megismertük Bajcsy-Zsilinszkyt, nagyra értékeltük bátorságát, kitartását és következe-
tességét. Ebben a közös küzdelemben Bajcsy-Zsilinszky személyében nemcsak szövetségesre, hanem a 
Szovjetunió barátaira is találtunk. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre mindig arról álmodozott, hogy népe szabad, független legyen. Álmai most 
valóra váltak. Nem adatott meg neki, hogy nagy tudását és képességét a demokratikus Magyarország 
szolgálatába állítsa. Erejének teljében akkor költözött el az élők sorából, amikor politikai nézetei végle-
gesen kialakultak, amikor nagy államférfiúvá lett. 

Bajcsy-Zsilinszky hősi magatartása a halállal és gyilkosaival szemben méltán váltja ki legnagyobb csodá-
latunkat. így csak az az ember viselkedhetik, aki rendületlenül hisz ügye igazságosságában, akit eltép-
hetetlen szálak fűznek népe lelkéhez. Másrészt olyan nagy férfiút, amilyen Bajcsy-Zsilinszky Endre volt, 
csak olyan nép adhatott, akinek joga van függetlenségre, önállóságra, nemzeti kultúrájának felvirágzá-
sára. Meg vagyok győződve róla, hogy a magyar nép hős harcosának, Bajcsy-Zsilinszky Endrének emlékét 
nem fogják elhomályosítani a múló évek. Nevét együtt fogják emlegetni a magyar nép hőseinek: Rákóczi-
nak és Kossuthnak nevével. Örök dicsőség Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékének! 

Puskin követ orosz nyelven elmondott beszédét Grigoriev követségi tanácsos tolmácsolta magyar nyel-
ven, majd Szakosíts Árpád búcsúztatta Bajcsy-Zsilinszky Endrét, a munkáspárt nagy barátját, a következő 
szavakkal: 

Bajcsy-Zsilinszky Endre életében és halálában a dráma minden eleme fellelhető. Lángoló magyar egy 
mélyre hullott országban. A magyar szabadság és függetlenség kardja erős kézben forgott. Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre tömör gránit alakja maga volt az erő, az elszántság és az akarat, benne a legszebb magyar eré-
nyek testesültek meg. Bajcsy-Zsilinszky Endre alakja felé a szegény magyarok bizakodással és hittel néz-
tek. Mennyi barátja volt a szociáldemokrata munkások, a gyárak emberei, a munkás-ifjúság között! A 
magyar ellenállási mozgalom igaz vitéze és hőse volt. És nem frázis volt, amikor azt mondta: „Ha kell, 
a véremmel mosom le nemzetem gyalázatát, nem élhet nép és nemzet homlokán a becstelenség bélyegé-
vel." És valóban, Bajcsy-Zsilinszky Endre kiontott vére letörölte nemzete homlokáról a bélyeget; a tra-
gikus hős lehanyatlott, de a nemzet felemelkedik. Kiontott vére nyomán a magyar földön új élet támad, 
olyan élet, amelyről Bajcsy-Zsilinszky Endre lázas álmait álmodta. Áldozhatunk-e szebbet és jobbat a 
nemzet nagy halottja emlékének, mint úgy, ha megvalósítjuk Bajcsy-Zsilinszky Endre álmát? A végzet 
elvitte őt, de emléke a magyar népmilliók szívében örökkön-örökké megmarad. 

A Magyar Kommunista Párt nevében Kállai Gyula búcsúzott el a nemzet nagy halottjától: 
Bajcsy-Zsilinszky Endre koporsója előtt tiszteleg a legtöbbet üldözött magyar párt, a Magyar Kommu-

nista Párt, amelynek legjobb harcosai szintén áldozatai lettek a huszonöt éves ellenforradalmi korszak 
nemzetgyilkos politikájának. Bajcsy-Zsilinszky Endre, akinek életét a kitenyésztett orgyilkosok oltották 
ki, a nagy magyarok fajtájából való volt. A népért harcolt, a nemzet függetlenségéért és fennmaradásáért 
vívott elszánt, bátor és soha meg nem alkuvó harcot s ott esett el a csatatéren, ahol a legjobb magyarok 
végtelen sorát avatta a nemzet hőseivé, a magyar nép vértanúivá a golyó, a bitó és a hóhérbárd. 

Az ipari munkásság és a parasztság szövetségének nagy történelmi jelentőségét és értékét az elsők 
között ismerte fel s az ipari munkásság öntudatáról, politikai érettségéről és történelmi vezető szerepéről 
épp olyan elragadtatással beszélt, mint Tarpa vagy Derecske kuruc parasztjairól. 

Hirdette, hogy a nép szabadságharcát bármilyen eszközökkel, bármilyen áron ki kell bontakoztatni, 
még akkor is, ha ennek az ország leverése vagy megszállása lenne a pillanatnyi következménye. Tudta, 
hogy a magyar népnek csak egy útja leiiet: harcolni, elszánt és kíméletlen szabadságharcot folytatni, mert 
ha el is bukik ez a harc, a bukásra feltétlenül jön a feltámadás. 

Mi, magyar kommunisták a háború sötét és utolsó esztendei alatt kerültünk igazi, mély, baráti kapcso-
latba vele. Bajcsy-Zsilinszky Endre a demokratikus erők harci összefogásán belül meglátta a Magyar 
Kommunista Párt nagy jelentőségét, s hirdette, hogy magyar demokráciáról mindaddig szó sem lehet, 
amíg a magyar politikai életben a többi párt mellett nyíltan, legálisan meg nem jelenik a Magyar Kommu-
nista Párt is. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre a Független Kisgazdapárt vezéralakja volt. Élete és munkája azonban szemé-
lyét kiemeli a szűk pártkeretből és alakját odaállítja a magyar nép nagyjai közé. Amiért ő harcolt, nem-
zeti ügy volt. A halálos ítélet, amelyet végrehajtottak rajta, nem a pártembert némította el, hanem azt a 
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nemzeti hőst, aki tiszteletre méltó bátorsággal és messzehangzó szóval, Kossuth Lajos-i értelemben a kö 
rülmények színvonalára emelte nemzetünket. 

A Magyar Kommunista Párt tömegeinek kegyeletérzését és szabadságharcos szellemét hozom el a ko 
porsóhoz. Bajcsy-Zsilinszky Endre, nem éltél hiába! A nemzetünkre kent gyalázat egy részét életed felál-
dozásával már letörölted. Népünk nagy barátja, nemzeti függetlenségünk bátor harcosa, a demokratikus 
népi erők összefogásának nagy hirdetője, Bajcsy-Zsilinszky Endre, nyugodj békében! 

összeállította: Ágoston László 

Emlékezés egy hídépítőre: 
dr. Bitay Árpádra 

„Teljes életemben a román—magyar megértésért küzdvén, jóleső örömmel látom, hogy ez irányban 
nálam fiatalabb erő is kilép a küzdőtérre . . . " — írja dr. Bitay Árpádnak egyik 1925-ben küldött leve-
lében1 Veress Endre. S a levél címzettje, a fiatalabb pályatárs nem csupán „kilépett" e roppant akadá-
lyokban nem szűkölködő küzdőtérre, de egész tudományos munkásságát, minden emberi megnyilvánulását 
az e téren való helytállásnak szentelte. Hidat épített a két nép között. Régi kapcsolatokat tárt fel és úja-
kat teremtett, levéltárak mélyén porosodó dokumentumokat tett közzé és fordított, előadásokat tartott és 
közéleti tisztségeket töltött be, s mindezt egyetlen cél: a magyar és a román nép közeledése, egymás jobb 
megismerése érdekében. Méltán nevezhette önmagát egyik rövid tanulmányában2 „a magyar-román szel-
lemi érintkezések történetiró"-jának. 

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon első kötete Bitayt irodalomtörténészként tartja számon. E sok-
oldalú tudós tevékenysége azonban ennél szélesebb körre terjedt, hiszen történész és nyelvész, filo-
lógus és műfordító, tanár és politikus, irodalomszervező és propagáló is volt egyszemélyben. 

Sokgyermekes vasúti raktárnok fiaként, Budapesten született 1896. július 20-án. Csíki és háromszéki 
székely szülei éppen a millenniumi kiállítás megtekintése céljából tartózkodtak a fővárosban, ennek emlé-
kére kapta az Árpád keresztnevet. Apja keresete szűkös megélhetést nyújtott a családnak, s hogy a gyors 
észjárású, élénk eszű fiúcska tanulhasson, nagy szükség volt az egyházi iskolák nyújtotta tandíjkedvez-
ményre. A kolozsvári, brassói, gyulafehérvári főgimnáziumokban végzett tanulmányai után 1915 júniusá-
ban — kitűnő eredménnyel — érettségizett, s még ebben a hónapban kézhez vette katonai behívóját. 
Hadapródőrmesteri rangban hamarosan Doberdóra kerül, s rövid megszakításokkal harminc havi front-
szolgálat következik. A piavei csatában klórgázmérgezést szenved, s ez — mint életrajzírója3 megállapítja 
— jelentősen elősegítette korai halálát. Még a harctéren van, de már a kolozsvári egyetem joghallgatója 
is egyben. A Monarchia összeomlása után, 1919. június 4-én avatták doktorrá — de már Debrecenben. A 
megváltozott történelmi körülmények között képesítésének Romániában nem sok hasznát vehette, ezért 
Gyulafehérvárott lett helyettesítő tanár. 

Az erdélyi magyarság számára az impériumváltozás nehéz időszaka ez. 1920 végén jelent meg Kós 
Károly, Paál Árpád és Zágoni István felhívása, a Kiáltó szó című kiáltvány, amelyben többek között e 
valóságra ébresztő és józan cselekvésre ösztönző sorok olvashatók: „Le kell vonni a tanulságot . . . Dol-
gozni kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk . . ." Nem tudható, olvasta-e Bitay 
a kiáltvány szigorúan a realitáshoz kötődő sorait, tény azonban, hogy annak szellemében cselekedett. 

A Brassó melletti Hosszúfalun román nyelvtanfolyamot végez, s olyan sikerrel, hogy a következő. 
1920/2l-es tanévtől már a kolozsvári Marianum leánynevelő intézetben román nyelvet és történelmet 
tanít. Bámulatos nyelvérzéke volt. Nemcsak a középiskolában elsajátított latin nyelvet beszélte klasszikus 
szépséggel, de az angol, a német, a francia, olasz, spanyol, román, szerb, szlovén, horvát, cseh, lengyel 
bolgár, eszperantó, görög és újgörög nyelveket is egyformán jól elsajátította: tizenhat élő és holt nyelvei 
tudott. S miközben maga is oktat, beiratkozik a kolozsvári egyetem bölcsészkarára, ahol 1923. márciu: 
19-én kitüntetéssel szerez román irodalomból és történelemből tanári képesítést. 

Ezzel befejeződött a felkészülés ideje, az életéből hátralevő közel másfél évtized lázas alkotó munkává 
telt el. Még 1922-ben megjelent első jelentős munkája, A román irodalomtörténet összefoglaló értékelése 

Vére« Endre — Bitay Árpádhoz. In: Bitay Árpád: ... . . hogy románok és magyarok jobban megismerjék egymást . . 
Politikai Könyvkiadó, Bukarest. 1977 
'Bitay Árpád: Acs Károly (1824—1894) a román népköltészet első tudatos, művészi fordítója a magyar irodalomban. 
(Ugyanott) 
1Dr. György Lajos: Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága (Kolozsvár, 1938); továbbá Ugyanő: Bitay 
Árpád emlékezete (Kolozsvár, 1938). 
4Kovács Ferenc: Bitay Árpád előadásai Nicolae Iorga szabadegyetemén. Korunk, 1975. évi 9. szám. 
5Nagy András: Feljegyzések Bitay Árpádról. Korunk, 1968. évi 8. szám. 
6Gaál Gábor (Bolyai Zoltán álnéven:) Bitay Árpád. Korunk, 1938. évi 1. szám. 
7Dávid Gyula: Egy hidverő. Utunk, 1967. 48. szám. 
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majd a következő évben a szakkörökben ugyancsak komoly elismerést aratott Rövid román nyelvtan című 
könyve. 

Ugyancsak az 1923-as év eseménye, hogy Nicolae Iorga meghívja előadónak az általa vezetett, Prahova 
megyei Válenii de Munte-ba4 a nyári szabadegyetemre. Ettől kezdve tizenöt éven keresztül (megszakítás 
nélkül haláláig) tartja itt előadásait román nyelven, többnemzetiségű hallgatóság előtt a magyar kultúra 
jeleseiről és ismerteti a magyar irodalom teljes történetét. Előadásait nyomtatásban nem jelentette meg, 
jegyzeteinek legnagyobb része pedig megsemmisült Kolozsvár 1944. június 2-i bombázásakor. így előadá-
sainak tematikáját csupán a szabadegyetem műsorfüzetei és a román lapokban megjelent értékelések alap-
ján ismerjük. A megértés és megbecsülés jegyében ismertette az egyetemes magyar kultúra olyan kiváló-
ságainak munkásságát mint pl. Arany János, Madách Imre, Szenczi Molnár Albert, Virág Benedek, 
Orbán Balázs, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Liszt Ferenc. A mintegy száz szabadegyetemi előadása 
során megemlékezett több jelentős történelmi évfordulóról is, így a Magyar Tudományos Akadémia alapí-
tásának centenáriumáról, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király születésének 400., vagy II. 
Rákóczi Ferenc halála 200. évfordulójáról. Előadásai — saját kutatásai alapján — kitértek a magyar— 
román művelődési kapcsolatokra is. Mind a két nép irodalmát alaposan ismerte, s közöttük olyan kap-
csolatokat tárt fel, olyan érintkezési pontokra irányította a figyelmet, amelyek addig ismeretlenek voltak. 
Szabadegyetemi előadásainak elsődleges jelentősége abban rejlik, hogy — amint azt dr. György Lajos 
megfogalmazta — „az ókirályságbeli románság nagy tömege belőlük értesült először a magyar szellem 
színvonaláról és európai értékű megnyilatkozásairól." 

Közben bekapcsolódik a közéletbe is. Sokrétű tevékenysége során volt főtitkára az Erdélyi Múzeum 
Egyesületnek (1925—1930), referense az erdélyi római katolikus státusnak (1925—1927), majd vezetője 
a kisebbségi minisztérium magyar osztályának (1931-ben); továbbá Gyulafehérvár alpolgármestere és 
Alsó-Fehér megye tanácsának, valamint az országos tanügyi főtanácsnak magyar tagja. Noha több alka-
lommal próbálkozott, egyetemi katedrát nem kapott, 1929-től haláláig a gyulafehérvári római katolikus 
teológia tanáraként román nyelvet és irodalmat adott elő. 

Tizenhét év alatt (1920—1937) csaknem négyszáz tanulmánya, közleménye, tudományos és népszerű-
sítő cikke jelent meg. írt Acs Károlyról, a román népköltészet első magyar fordítójáról és Szabó Károly-
ról, a székelyek történetírójáról, Ponori Thewrewk Józsefről, a román közmondások első magyar fordító-
járól és Barabás Miklós, a híres festőművész bukaresti éveiről. írt Szontagh Sámuel havasalföldi gyógy-
szerészről és Viola Józsefről, a moldvai magyar népköltészet gyűjtőjéről, aki a moldvai fejedelem udvari 
orvosa volt, valamint Göde István csíki székely származású színészről, s az ő kapcsán a magyar—román 
művelődési kapcsolatokról. írt Jókai és a bukaresti magyarság kapcsolatáról, s arról az Anton Kurzról, 
aki Bem szárnysegédjeként Petőfivel egy csatában esett el a harctéren. Méltatta Az ember tragédiája 
Octavian Goga-féle román fordítását és írt jelentős helytörténeti és nyelvészeti munkákat is. így a Pász-
tortűz 1924. június 22-i számában jelent meg Suceava a magyarság jelenében és múltjában című tanulmá-
nya, vagy a Kolozsvárott 1926-ban önálló füzetben kiadott Gyulafehérvár Erdély művelődéstörténetében 
című műve. Több írásában is visszatér egyik legkedvesebb témájára, a moldvai magyarság történetének 
és nyelvének vizsgálatára. Forrásértékű, gyakran idézett műve az 1926-ban megjelent A moldvai magyar-
ság című, ugyancsak a legkeletibb magyarok történetét tárgyalja az ugyanezen évben folyóiratban és kü-
lönlenyomatként is kiadott Nyelv- és névtörténeti tanulságok című dolgozata. A Székely Nemzeti Múzeum 
ötvenéves jubileumára megjelentetett Emlékkönyv (1929) tartalmazza Újabb szempontok és adatok a 
román nyelv magyar elemeinek kutatásához című írását, melyben meggyőzően bizonyítja, hogy a román 
nyelv magyar eredetű szavainak elsődleges forrása a moldvai csángó magyarok nyelve. Közülük nem egy 
a klasszikus írók közvetítésével került be a román irodalmi nyelvbe. 

Mindezen túl ő írta a Benedek Marcell-féle Irodalmi Lexikon (1927) és a Dézsi Lajos szerkesztette 
Világirodalmi Lexikon (1931) román címszavait is. Állandó munkatársa volt az Ellenzék, az Erdélyi Iro-
dalmi Szemle, az Erdélyi Múzeum, a Magyar Kisebbség és a Pásztortűz című lapoknak. Nem felejtkezhe-
tünk el végül fordítói tevékenységéről sem, melynek említett óriási nyelvismerete közepette is a magyarról 
románra és a románról magyarra való fordítás állt a középpontjában. Tizenkét román író, többek között 
Alecsandri, Creanga, Caragiale, Delavrancea, Emil Isac alkotásait, összesen 36 cikket, elbeszélést tolmá-
csolt nyelvünkön, s románra fordította pl. Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Szigligeti műveit. 

Felmerül a kérdés ezek után, hogy ez a hatalmas munkabírású és rövid élete során is jelentőset alkotó 
férfiú vajon hogyan maradt meg kortársai emlékezetében. Gyulafehérvári volt tanártársa, a későbbi csik-
szentkirályi orvos, Nagy András5 így emlékezett vissza rá: „Hízásnak induló, zömök ember volt. Barna 
haja is kezdett már hátrafelé húzódni magas homlokán. Úgy emlékszem, halálakor sem volt több 41 éves-
nél, de többet mutatott, mert betegsége, mely végül is korai halálát okozta, lassú, öreges mozgásra kény-
szerítette." Nagy András, akit közeli barátság fűzött Bitayhoz, s aki 1937. november 30-án bekövetkezett 
halálakor is jelen volt, rokonszenves, egyszerű embernek írja le, s mint mondja „kiváló humorérzék adta 
meg személyiségének a ragyogást." 

Amikor meghalt, Gaál Gábor6 a Korunk legendás szerkesztője így emlékezett reá: nagy veszteség 
halála, s ebben a vonatkozásban nem is annyira az a kérdés, hogy ki lép helyébe, hanem hogy lép-e vala-
ki olyan, akit mind a két irányban ugyanaz a tudományos hűség hevít." 

Dr. Bitay Árpád a magyar és a román nép közötti barátság mindmáig épülő hídjának volt az egyik 
építője. Hídverő volt, aki követésre méltó példával szolgált. Igaza van ezért Dávid Gyulának,' aki sze-
rint: „Élete és fájdalmas töredékként hátramaradt munkássága egyaránt megérdemli, hogy ne feledkez-
zun meg ro a. Polgárdy Géza 
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Az úttörőmozgalom 
történeti emlékeinek múzeuma 

A 40. születésnapját ünneplő úttörőmozgalom meditációra ösztönzi egyik intézményét, az Úttörőmoz-
galmi Múzeumot. Felvetődik előttünk, hogy eddig mit és hogyan végeztünk el a ránk háruló feladatok-
ból, s mire nem fordítottunk kellő figyelmet. Egyik adósságunkat tesszük jóvá, amikor bemutatjuk mú-
zeumunkat, annak létrejöttét, feladatait, valamint eddigi eredményeit. 

A múzeum létrejöttéről 

Az úttörőmozgalom megszületése után negyed évszázadnak kellett eltelnie, míg országos szinten fel-
vetődött a Magyar Úttörők Szövetsége (továbbiakban MÚSZ) hagyományainak, történeti emlékeinek fel-
tárásának és megőrzésének a gondolata.1 Hosszú évek egyéni javaslatai és kezdeményezései után ekkor, 
az Úttörővezetők IV. Országos Konferenciájának történeti szekciójában2 fogalmazódott meg az úttörő-
mozgalom történeti anyagának összegyűjtése és feltárása iránti igény.3 

A konferencia eredményeinek összegzésekor elhangzott, hogy „a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 
kész vállalni az úttörőközpont irányításával, az Országos Történeti Bizottság segítségével az Országos 
Úttörőmúzeum létrehozásának muzeológiai előkészítését. Egyúttal tájékoztatta a konferenciát, hogy a 
Művelődésügyi Minisztérium a maga részéről vállalja a kiállítás létrehozásának költségeit és kivitelezé-
sét."4 Ugyanis az úttörőmozgalom „története részben egy politikai mozgalomnak a története, de ugyan-
akkor a magyar pedagógia legújabb kori történetének szerves része is."5 A múzeum konkrét megvalósí-
tásában a következő dokumentálható lépés az, hogy a MÚSZ Országos Elnöksége 1973. április 25-én 
elfogadta a Balatoni Úttörőváros akkori vezetőjének javaslatát, amelyben a múzeum Balatoni Úttörő-
városban való elhelyezését kezdeményezte.6 

Miután ezzel a Művelődésügyi Minisztérium Altalános Iskolai, valamint Múzeumi Főosztálya is egyet-
értett, 1974 áprilisában megkezdődhetett a munka az úttörőmozgalom történeti értékű anyagának gyűj-
tésében. A végleges megerősítés sem késett sokáig. Az akkor már oktatási miniszter országos gyűjtőterü-
lettel, az MK (d) 10. sz. működési engedéllyel „intézményesítette" az Úttörőmozgalmi Múzeumot Zán-
kán, és felügyeleti szervvé az Oktatási Minisztérium Általános Iskolai Főosztályát nevezte ki. Ezzel az 
eseménnyel a nemzetközi úttörőmozgalomban először jött létre országosan szervezett úttörőmozgalmi 
múzeum. 

A múzeum tevékenységi rendszere 

Az Úttörőmozgalmi Múzeum rendeltetése: a magyar úttörőmozgalom és a nemzetközi gyermekmoz-
galmak, gyermekszervezetek létrejöttének, folyamatos tevékenységének, értékes tárgyi emlékeinek, doku-
mentumainak gyűjtése, szakszerű kezelése, feldolgozása, a kutatás számára használhatóvá tétele, a társa-
dalom és az úttörőmozgalom mindenkori szükségleteinek megfelelő bemutatása.8 Feladata a MÚSZ gyűj-
teményei bemutató helyei létrehozásának, szakszerű kezelésének, feltárásának és bemutatásának szakmai 
segítése, a rendkívüli muzeális értékekkel bíró emlékek védelmének megszervezése. Továbbá segítséget 
nyújt az úttörőmozgalom történetét kutatók munkájához, az értékes hagyományok élővé tételéhez, úttörő-
mozgalmi és pedagógiai hasznosításához.9 

Ennek megfelelően az alapfeladatok végrehajtásában négy, egymástól jól elkülöníthető, de szervesen 
egybetartozó tevékenységi kört állapíthatunk meg. Ezek a következők: 
1. Gyűjteményalakító, -gyarapító tevékenység. A gyüjtőtevékenység 1974 áprilisától folyik. A múzeum 
komplex gyűjtemény kialakítására törekszik, ahol a tárgyak, dokumentumok kizárólag dokumentum érté-
kük, illetve történeti emlékjellegük folytán vannak jelen. Az elmúlt időszakban kerültek elő már el-
veszettnek hitt mozgalomtörténeti anyagok (pl. első úttörő egyenruha, 1957. febr. 18—19. MÚSZ-nek 
újjáalakulási ülésének jelenléti íve stb.) 

Az úttörőmozgalmi múzeum két szempontból is kiváló helyen nyert elhelyezést. Egyrészt az évente 
itt megforduló mintegy kb. 20—25 ezer úttörő jó alkalmat teremt a potenciális gyűjtők táborának a ki-
szélesítésére, másrészt a gyűjtött anyagok, a kiállítások ideálisan felhasználhatóak a gyermek úttörővezető-
képzésben. Erről még a későbbiekben szó lesz! 
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Az előző szempont szerint a gyűjtőtevékenység egyik legfontosabb formája a múzeum és a táborozó 
úttörők közötti gyújtőkapcsolat. A táborozni jövő gyerekek kiküldött felhívásra reagálva változó mennyi-
ségben hoznak magukkal régi mozgalmi anyagokat, melyeket a szülőktől, úttörőcsapatoktól szereznek 
meg. Ezeket a táborozás ideje alatt szervezett formában összegyűjtjük, az anyagra vonatkozó megfelelő 
információkkal együtt. 

Jelentós mennyiségben kapunk ajándékokat, önként felajánlott úttörótörténeti anyagokat egyes úttörő-
vezetőktől (volt úttörőktől), a megyei úttörőtörténeti szakbizottság tagjaitól, valamint az egyéni gyűjtők-
től. De rendszeresen érkeznek a MUSZ Országos Elnökségétől, úttörőházaktól, úttörőcsapatoktól is, és 
ehhez járulnak még a múzeum munkatársai által összegyűjtött, ajándékként kapott anyagok. 

Következő tevékenységi forma a kiállítási célgyújtés. Ékkor az időszerű kiállításra máshonnan mozgó-
sított anyagokból a nekünk kellőt próbáltuk megszerezni, akár másolat formájában is. Különleges esetek-
ben vásárlással is bővíthetjük a gyűjteményt. A többszörösen duplum jellegű és cserére alkalmas anyagokat 
külön tároljuk és arra esetleg felhasználjuk. 

Külön kell megemlíteni a védetté nyilvánítást. Múzeumunk az úttörőmozgalom területein országos 
gyűjtőterületű, ezért a magán- és társadalmi tulajdonban levő, muzeális értékkel rendelkező úttörőtör-
téneti emlékek védetté nyilvánítására törekszik, amit a Munkásmozgalmi Múzeumon keresztül valósíthat 
meg. Ezért az úttörőházaktól és csapatoktól visszakapott adatszolgáltató lapok alapján az elmúlt időszak-
ban felmértük, hogy mely tárgyakat, dokumentumokat helyeztessük védelem alá. 
2. Gyűjteménygondozó tevékenység. A múzeumban őrzött és begyűjtésre váró anyagok nagy számára való 
tekintettel, a többi országos múzeum példáját követve anyagunkat szakgyüjteményi rendszerben kezeljük. 
A beérkező egységeket kezdetektől fogva a gyarapodási naplóba vezettük, majd 1976-tól — a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum segítségével — elkezdtük a múzeumok ügyrendi szabályzatának megfelelő 
szakszerű nyilvántartást. 

A tárgyi gyűjteménybe tartozik a textil-, a numizmatikai, speciális történeti és a pecsét-, bélyegzőgyűjte 
mény. A dokumentációs gyűjteményben, amely most a legnagyobb mennyiségű, az aprónyomtatvány, a pla-
kát-, irat- és történeti fényképgyűjtemény van elhelyezve. Segédgyüjteményünkben az adattár található 
meg. Az összes leltárba vett gyűjtemény darabszáma 1985 végén több mint 15 000 db. Ez azt jelenti, hogy 
gyűjteményünk kb. egyharmada szakszerűen van feltárva, s a többit folyamatosan végezzük. A teljes fel-
táráshoz most fejlesztünk ki egy több szempontú állományfeltáró rendszert, melynek első lépései már meg-
történtek. A gyűjtemény védelmének alapfeltételeit, a megfelelő tároló, felszerelési eszközöket az Úttörő-
város adta az elmúlt évtizedben, s ezeket csak a költözések viselték meg. A rossz állapotban lévő, gyenge 
minőségű értékes anyagokat restaurálni küldjük, egyelőre korlátozott mennyiségben. 
3. A múzeum közművelődési (pedagógia), propagandatevékenysége. Ez a tevékenység elsősorban — mint 
minden múzeumban — kiállítások tervezésében és létrehozásában valósul meg, s erre épülnek a múzeum-
pedagógiai és a közösség-kapcsolatok különböző formái. Az az előnyös helyzet, hogy a múzeum a Balatoni 
Úttörővárosban van, lehetővé teszi az úttörők széles körének (évente 20-25 ezer fő), hogy a táborozás so-
rán megismerje a magyar és a nemzetközi úttörőmozgalom hagyományait, történetét. Ennyi és területileg 
ilyen széles körű úttörőközönség sehol másutt nem tekintené meg az önnön szervezetével foglalkozó kiál-
lításokat. Ezenkívül ez az a hely, ahová nyáron az ország minden tájáról jelentős számú úttöróvezető láto-
gat el és dolgozik időszakosan a táborokban. A kiállítások lehetőséget teremtenek ismereteik felfrissí-
tésére. 

De említhetném a jövendő tanárokat, azaz a nevelési gyakorlatukat itt végző főiskolai hallgatókat, s a 
gyerekeket meglátogató szülőket, akik gyakran saját múltjukat, ismerőseiket látják viszont a tárlókban és 

'Úttöróvezetók IV. Országos Konferenciája. (Tézisek). MÜSZ; Ifjúsági Nyomda, 1971. 1. old. továbbiakban Úttöróveze-
tók (Tézisek). 
'A konferencia előtt kiadott tájékoztatóban már szerepel egy ,,Úttörő Múzeum" létrehozása Csillebércen. Úttöróveze-
tők . . . (Tézisek). 5. old. 
'Záhonyi fxk vitaindítója. Úttöróvezetók IV. Országos Konferenciáján. MÜSZ hagyományai és ezek fejlesztésének felada-
tai (Rövidített jegyzőkönyv). (Bp.) MÜSZ, 1972. 47. old. — Nádházi Lajos és Cst-rnus László hozzászólásai. Hagyományok 
megszépítik a gyermekek életét. In.: Úttöróvezető. 1971. évf. 7—8. sz. 16. old. 
*Gonyei Antalnak, a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetőjének, a történeti szekció elnökének beszámolójából. Út-
toróvezetók IV . (Rövidített jegyzőkönyv) (Bp.); MÚSZ, 1972 45 old. 
sGönyei Antal beszámolója. Hagyományok megszépítik a gyermekek életét. In: Úttöróvezető. 1971. évf. 7—8. sz. 15. old. 
"javaslat az Úttórómozgalmi Múzeum létrehozására a Balatoni Úttörővárosban. In: Üttórómozgalmi Múzeum. Iratgyűjte-
mény 106—85 8 
MK (d) 10. sz. múkódési engedély, kiadva Bp. 1975. dec. 31. In: Balatoni Úttórőváros Úttörőmozgalmi Múzeum. 

BAz Úttórómozgalmi Múzeum gyűjteményi és nyilvántartási rendszere. In: Balatoni Úttörőváros Szervezési és Működési 
Szabályzata. Zánka 1986 17—19 old. 
UfyMot t . 

"'Múzeumok, múzeumi bemutatóhelyek és muzeális gyűjtemények . . évi múkódési adatai. Lásd a statisztikák 1974—1985-
ig. In: Úttórómozgalmi Múzeum Adattár. Továbbiakban lásd: Múkódési adatok. 

A MÜM által 1971-ben a IV. Országos Úttöróvezető Konferencián felajáolott pénzkeretből jött létre 
"A XII. sz. páncélvonat-kiállitáson a Magyar Tanácsköztársaság honvédő háborúja és a mai Magyar Néphadsereg bemuta-
tása látható. 
1 'Működési adatok In: Úttörómozgalmi Múzeum. Adattár. 
"Működési adatok. In: Úttórómozgalmi Múzeum. Adattár. 
"Útmutató a kisdobos- és úttörő-összejöveteleken folyó képzéshez, összeállította Bognár Mihály, Jani Lászlóne Bp. Ifjú-
sági Lapkiadó, 1978. 51—54. old., 61—64 old.; Úttörótörténeti anyagok gyűjtése és védelme (Szabó Bcla). In: Úttörótör-
téneti emlékek. Bp Ifjúsági Lapkiadó, 1978. 4—15. old.; Gyermclunozgalmak, gyermekszervezetek. Szerk.: Horváth Lajos. 
Bp. Magyar Úttörők Szövetsége. 1985. 180. old.; Múltunkat értékelve formáljuk a jelent és a jövőt. Irta Nádházi Lajos 
Bp MÚSZ 1985 49 old. 
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a tablókon. Látogatóink közé tartoznak még a környéken kirándulók és más „idegenforgalmi" csoportok 
külföldi delegációk is. Előzetes bejelentés alapján tárlatvezetést is tartunk a látogatók számára. 
Állandó kiállításaink : 
Kiállítás címe Megnyitás időpontja Kiállítási terület 

Magyar és nemzetközi 
úttörőtörténeti11 1976 (bővítve 1981) 390 m2 

Balatoni Úttörőváros története 1981 200 m2 

XII. sz. páncélvonat 
és kiállítás12 1975 130 m2 

Itt található állandó kiállításként a néprajzi bemutató ház is, amelyet a Veszprémi Bakony Múzeum ho-
zott létre. Időszaki kiállításunk számtalan volt már. Néhány cím: 30 éves a Magyar Úttörőmozgalom — a 
Munkásmozgalmi Múzeumban; Gyermek az úttörőmozgalomban — a VII. Országos Úttörővezetői Kon-
ferencián; Emberek a világűrben stb. A kiállításokat 1974—1984 között több mint félmillióan látták. A 
látogatók évi átlagszáma csaknem 60 000 fő volt.13 

Pedagógiai tevékenységünk szervesen kapcsolódik a kiállításokhoz, ugyanis a múzeum a következő for-
mákban közvetve hozzájárul a táborozók ideológiai formálásához, az úttörőhagyományok belsővé válá-
sához. 

a) Múzeumlátogatások szervezése. Az úttörők múzeumlátogatása lehet egyszer hangulati hatást előidéző 
tevékenység, másodszor pedig lehet részletes feldolgoztató (foglalkoztató) jellegű. 

b) Képzési foglalkozások a múzeumban. Az elsajátítandó képzési anyaghoz kapcsolódó múzeumi kiállí-
tás egy részletének feldolgoztatása dominál. 

c) Vetélkedők, versenyek, pályázatok szervezése a kiállítás anyagából. 
d) Kirándulások, múzeumi séták, portyák szervezése, illetve azokban való részvétel. Kiállításaink egy ré-

sze lehetővé teszik az ilyen formájú foglalkozásokat (pl. a XII. sz. páncélvonat, időszaki kiállítások). 
A Balatoni Úttörővárosban folyó gyermekvezető-képzés keretén belül 1985-ig 81 250 fő (elsősorban út-

törő) vett részt 2888 órában különböző foglalkozásokon, amelyeket muzeológusok és úttörővezetők tartot-
tak.14 Ezenkívül jelentős óraszámban álltak rendelkezésre a munkatársak a mozgalmi felnőttvezető-képzés 
foglalkozásain. Egyes időszakokban a múzeumi munka időmérlege egyoldalúan a foglalkozások tartásának 
irányába torzult el, s ez a feldolgozásban lemaradásokat eredményezett. 

A múzeumba beérkező anyagok egy része többszörösen duplum jellegű. Ezeket, amennyiben nem kép-
viselnek külön személyes értékeket, kiadjuk a táborokba képzési tevékenységhez kapcsolódó, szemléltetési 
anyagnak. 
4. Bemutató, „tudományos", feldolgozó tevékenység. Az újonnan létrejött múzeumoknál ennek a tevé-
kenységnek a feltételei teremtődnek meg utoljára, ugyanis először az indulási nehézségeket kell kiküszö-
bölni. Ez nálunk is így történt, s csak évek elteltével kerülhetett sor ismecetterjesztő cikkek, illetve for-
rások közreadására. 

Az intézmény funkciójából következik, hogy az előzőekben ismertetett területen alapvető forrásokra, 
anyagokra támaszkodva információt tud nyújtani a MÚSZ vezetőségének, forrásgyűjteményeket ad és ad-
hat is, s tudományos igényű munkákat (kfönológiát, tanulmányt) hoz és hozhat létre. 

Elsődleges feladat e téren az úttörőközpont kéréseinek és megbízásainak a vállalása, s ezzel az időszerű 
úttörőévi programokban való részvétel. Ebből látszik, hogy a múzeum az úttörőmozgalom területén rend-
szeres politikai háttérmunkát végez. Munkatársaink rendszeresen részt vesznek a MÚSZ munkájában, 
publikációs tevékenységében. A teljesség igénye nélkül néhány kiadvány: 

— Útmutató a kisdobos- és úttörő-összejöveteleken folyó képzésben. Úttörőtörténeti anyagok gyűjtése 
és védelme, Gyermekmozgalmak, Gyermekszervezetek, Múltunkat értékelve formáljuk a jelent és jövőt 
stb.15 

— Házi kiadványként megjelentettük a MÚSZ Országos Úttörőparlamentjeinek történetét; a DÍVSZ, 
CIMEA testvérszervezeteinek tevékenységéről szóló kiadvány . . ,16 

— Forrásgyűjteményként a jelképekre, a szimbólumokra vonatkozó ismereteket gyűjtötte össze mun-
katársunk az úttörőmozgalom kiadványaiból.17 

— Feldolgoztuk az úttörőmozgalommal foglalkozó főiskolai és egyetemi szakdolgozatokat is.18 

Néhány cikk és felhívás is jelképezi múzeumunk táguló publikációs tevékenységét a folyóiratokban, de 
az Úttörővárosban folyó vezetőképző munkába is bekapcsolódtunk forgatókönyvek, feladatlapok, feladat-
gyűjtemények, segédanyagok kidolgozásával. A jövőben egyre bővülhet az e téren végzendő munka, mivel 
gyűjteményünk feltárása szélesebb lehetőségeket teremt az úttörőmozgalom teljesebb bemutatására. 

"Szólj, szólj, ha kell . . . A MÚSZ Országos Úttöróparlamentjeinek története. Zánka, 1979.; A DÍVSZ, CIMEA testvér-
szervezeteinek tevékenysége. Kiállításvezető. Zánka. 1980. 
,7Jelképek, szimbólumok az úttörőmozgalomban. Forrásgyűjtemény az úttörőmozgalom kiadványaiból. Irta és válogatta 
Halmai Lászlóné Zánka, 1983 142. old. 
"Egyetemi és fóhkolai hallgatók szakdolgozatainak és a MÚSZ úttörómozgahni pályázatainak annotált címjegyzéke 1965— 
1982. Kéazítették Halminé Bartó Anna, Kleinné dr. Horváth Magda, dr. Dálnoki András. Zánka, Balatoni Úttörőváros, 
1984. I—II. kötet. 
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í\ múzeum kapcsolatai 

A múzeum, megalakulása óta, több szoros és tartalmas munkakapcsolatot alakított ki más intézmények-
kel, szervezetekkel. A Központi Múzeumi Igazgatósággal kiadványcserénk, az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeummal módszertani, tapasztalat-, valamint kiadványcsere területén többször alkalmi együttmű-
ködés jött létre. Sokrétű a kapcsolódásunk az Úttörőközponthoz, hiszen kurrens anyagaink jelentős részét 
innen kapjuk, s mi is közvetve részt veszünk az országos munkában. Szakmai tevékenységünkben folya-
matosan jelentős segítséget kapunk a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumtól. De jó kapcsolataink voltak, 
illetve vannak felsorolás szerint a Párttörténeti Intézet Archívumával, a Hadtörténeti, a Néprajzi, vala-
mint a Veszprémi Bakony Múzeummal, a felsőfokú pedagógusképző intézményekkel, az országos és me-
gyei úttörőtörténeti bizottságokkal, megyei elnökségekkel, úttörőházakkal, úttörőcsapatokkal, valamint 
nem utolsósorban az úttörőmozgalom vezetőségi apparátusával. 

Egy kis múzeum számára, amely mellesleg vidéken van, szinte létszükségletek az ilyen jellegű kapcsola-
tok, egyrészt saját munkája, másrészt szakmai kitekintése bővítésének az érdekében. Ezért törekszünk a 
kapcsolódásaink szorosabbá tételére. 

Fiatal múzeumunk a jövőben még szervezettebben, a hiányokat pótolva szeretné ellátni, illetve bővíteni 
feladatait. Nagyobb hangsúlyt akarunk helyezni a gyűjtési tevékenységre, feldolgozásra és publikálásra. 
Ehhez szükséges a stabil személyi állomány megteremtése és a tárgyi feltételek biztosítása és folyamatos 
továbbfejlesztése. 

Miklós Tamás 

f HÍFKK 
Püski Sándor a Kossuth klubban. A TIT Budapesti szerveze-

tének rendezésében, a Kossuth klubban került sor Püski Sándor-
nak, az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar könyvkiadó-
nak és -terjesztőnek az előadóestjére. Az egykori Magyar Élet 
kiadó alapitójának munkásságát és az amerikai magyarság köré-
ben napjainkban végzett kulturális misszióját Fekete Gyula, az 
írószövetség alelnöke méltatta. Bevezető beszédében — mely ré-
sze kiadás alatt álló új könyvének —, olyan személyiséget muta-
tott be a közönségnek, akinek neve, eddigi életpályája szorosan 
összefonódott a magyar népi szellemiségből fakadt kultúrával. 
Kiadásában jelentek meg és jutottak el az akkori haladó gondol-
kodású ifjúság kezébe — többek között — Németh László, Veres 
Péter, Szabó Pál, Darvas Józfef, Kodolányi János és a régész 
László Gyula művei. Emellett nagyban hozzájárult, az SDG ke-
retei között 1943-ban létrejött emlékezetes szárszói találkozó 
eredményes lebonyolításához. Ez a találkozó a bátrak találkozója 
volt — emlékezett vissza Fekete Gyula a történelmi eseményre 
—, mely egységesen állást foglalt a háború ellen, az emberséges 
szocializmus pártján állva. Ezt az elvet vallotta Püski Sándor is. 

Elismerően említette azt a fáradozást, melyet a Püski házas-
pár, az 1970-es évek eleje óta, Amerikában végez a mai magyar 
irodalom és művészet népszerűsítése érdekében. New York-i 
könyvesboltjából és megszervezett terjesztő hálózatukon keresz-
tül tizezerszámra jutnak el a határokon túli magyarsághoz a ha-
zai könyvek, folyóiratok és napilapok. Püski Sándor életműve 
beépült nemcsak a magyar művelődéstörténetbe — állapította 
meg elismeréssel az író —, de a történelembe is. Személyes ta-
pasztalataira hivatkozva, életsors-befolyásolónak minősítette a 
Magyar Élet Kiadó által hajdan szervezett könyvbarát mozgal-
mat. Ez az akció — ezer önkéntes terjesztő bekapcsolásával — 
segített az anyagi elesettség mellett, művelődésében is magára 
hagyott falusi diákok és népi értelmiség eszmélésében. Nap-
jainkban is hasonló munkát végeznek, a magyar nyelv megmara-
dasáért dolgoznak az amerikai magyarság között. 

Az est második részében Püski Sándor beszélt életpályájáról. 
Felidézte azt a rögös utat, melyet mint békési napszámos család 

Püski Sándor Görög Imrével, a Népművészeti Baráti Kör veze-
tőségi tagjával beszélget a Kossuth klubban (H. D. D. felvétele) 

gyermeke tett meg a magyar könyvkultúra szolgálatában. Visz-
szaemlékezésében tovább bővítette, a Kossuth Kiadónál megje-
lent, Szárszó 1943 tanulmánykötetben közzétett önéletrajzi írá-
sát. Befejezésül pedig elbeszélgetett rég látott ismerőseivel és a 
kulturális élet jelenlevő képviselőivel. Őrömmel nyugtázta azt az 
ígéretet, hogy a jövő évi budapesti könyvhéten már a Püski Cor-
vin könyvkiadó sátrát is felkereshetik az érdeklődő könyvbará-
tok (Hajdú D. Dénes). 
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( HRGy/omónv 

A moldvai 
magyarság 
történeti 
számadatai 

Moldva magyar népessége a XVI. század végén 

A jezsuiták jelentései értékes adatokkal szolgálnak a moldvai magyarokra vonatkozólag. Moldvába 
megérkezve, a jezsuiták fölkeresték Petru Vodát. Találkozásukat bő levelezés követte, amelyből ki lehet 
olvasni, hogy a jezsuita rektor a vajdát szentképekkel szépen illusztrált könyvvel ajándékozta meg. Róma 
elsőségéről és Moldvában egy katolikus papnövelde felállításáról esett szó köztük. A vajda megértve, hogy 
az Erdélyből jött, Despot Vodatól és Szász Jancutól pártfogolt protestáns tanok visszaszoritásáról van szó, 
szívesen hallgatta és támogatta a jezsuitákat. A kihallgatás végén a vajda értékes aranybrokát török mun-
kát ajándékozott a jezsuitáknak és elbocsátotta őket.' 

Másik fő támogatójuk Moldvában Gheorghe Movila metropolita volt, aki hallgatója Rómának s aki 
mentegetődzik, hogy még nem mehetett a pápához lábcsókolásra. Mint egy apa, úgy fogadta a jezsuitákat 
és a ferences atyákkal együtt a hegyekben lévő katolikus községekbe osztotta őket, melyeknek lakossága 
magyar és szász.2 

Solikowski jelentéséből, melyet a metealói kardinálisnak küldött a moldvai katolikusok helyzetéről 1589. 
április 9-én, azt látjuk, hogy Moldva lakossága három, sőt négyféle népből áll: románok, kiknek vallása 
görög, nyelvükben pedig sok a latin elem, rutének, szászok és magyarok.3 

Brutti Bertalan leveléből, melyet Hannibal de Capua lengyelországi nunciusnak küldött 1588. novem-
ber 20-án, kitűnik, hogy a jezsuiták sorsukkal nagyon meg vannak Moldvában elégedve. Fenntartásuk 

' Ennek az iratnak a közlésével köszöntjük a szerzőt 85. születésnapián (Szcrk.). 
'Hurmuzaki: Documcnte privitoare la Istoria Románilor. Bucaresti, 1887. III—I. 108—109. old. 
!Uo., III—I. 113. old 
>Uo., III—I. 122—124. old. 
'Uo., III—I. 100. old 
'N. jorga: Acte ti Fragmente. I. 34. old. 
"•Hurmuzaki: i. in. III—I. 7. old. 
"Uo., XI—LXIV—LXV. 
"Uo., III—I. »5. old. 
'Uo., III—I. 545. old 
,0A jelentés címe: „Breve relatione delle Chiese del Stato di Valachia di Germania". Hurmuzaki: i. m. VIII. 207—209. old. 
"Hurmuzaki: i. m VIII. 403. old. A jelentés a Vatikán levéltárában van: Codex Ottobonianus. No. 2419. F. 175. 
"Auncr Károly : A romániai magyar telepek történeti vázlata. Temesvár, 1908. 29. old. 
"Monumenta Slav Mcrid. XVIII. 134 old. 
"Hurmuzaki: i. m IX—I. 160. old. 

A 85 esztendős Domokos Pál Péter 
Móser Zoltán felvétele 
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éljára két magyar falut kaptak, melyekben több mint 90 ház van. A ferences atyák pedig Bagóban lak-
iak, amely nagyon szép hely és fenntartásuk céljára egy Terebes nevű magyar falut kaptak szőlővel és két 
nalommal.4 

Bernard nevű jezsuita a provinciálisának, Joan Paul Campagnanak írja, hogy püspökre, vagy legalábbis 
nispökhelyettesre volna Moldvában szükség, aki papot is szentelhet, mert sok magyar falu van és mind-
:gyikben templom.5 

A vajda egyik parancsa magyar, szász, és más, a római pápa hitén lévő alatvalóihoz szól, Jassi, Herló, 
/aslui és Hus városok lakóihoz, egy másik rövidebb parancsa pedig Román, Piaira megyék és az összes 
nagyar falvak lakóihoz.6 

Bruíti Bertalan 1587. szeptember 5-én a lengyelországi pápai nunciusnak jelenti, hogy Moldvában 
>5 000 katolikus van, kiknek nyelve magyar és szász, akik eltévedtek volt, de a jezsuiták ismét visszavezet-
ék őket a katolikus hitre. Most ha ehhez hozzávesszük a Sánta Péter—Petru Sciop vajda készítette, 1591-
>ől való kimutatást8, úgy Moldva népességi helyzete 1591-ben ez: összes lakosság 47 167, akik közül 
15 000 katolikus (32%), a katolikusok nagy része pedig magyar, kis része szász. 

De van még Moldváról egy jelentésünk a XVI. század utolsó esztendejéből, melyet Querini Bemád ob-
izerváns ferences, argesi püspök készített, az 1597-ben tartott egyházmegyei látogatása alkalmával. 
Querini bevezetésében elmondja, hogy a moldvai katolikusok 15 városban, 16 faluban élnek, 1691 család-
ban 10 704 lélek. Későbben említi, hogy Szucsavában 2000 magyar és lengyel katolikus katona van. Ki-
Tiutatásából Vaslui adatait kifelejtette, a nagy községeket, mint Gorzafalva, Forrótalva, Mikloseni, továb-
bá Jassit meg sem említi. Mindezekből láthatjuk, hogy a Querini bevezetésében említett 10 704 lélek a 
2000 katonával és a kifelejtett adatokkal teljesen megközelíti Movila 15 000 lelket számláló adatát. 

\ XVII. század statisztikai adatai 

A moldvai katolikus magyarok életére vonatkozólag a XVII. század kezdetétől már igen sok adat áll 
rendelkezésünkre. 

I. A Román Akadémia tulajdonában van egy 1606-ból származó tájékoztatás.10 A névtelen író 15 plé-
oániát sorol fel, meglehetősen szűkszavúan. 1. Szocavia—Szucsavában két katolikus templom van, mind-
kettő kőből, gyönyörű, díszes oltárokkal; az egyik templom falfestményeiből kivehető, hogy ott domini-
kánusok gondozták az Úr szőlőjét; a templomokban most egy István nevű szász világi pap és egy Márton 
nevű lengyel ferences van. 2. Jassiban a katolikusoknak egy kő- és egy fatemplomuk van. 3. Kotnár csak-
nem teljesen katolikus, a szász és magyar lakosságnak öt temploma van, három kő és kettő fából készült. 
Papjuk Lőrinc nevű szász. 4. Sireto—Szeret volt az első püspöki székhely, ahol dominikánusok által gón-
dozott templom van. 5. Karlow—Herló nem messze Kotnártól egy kőtemplommal, papja nincsen, a kot-
nári pap látja el. 6. Bania—Moldvabánya lakói szász és magyar katolikusok, de van egy kevés görögkeleti 
román is. Gyönyörű nagy, szép kőtemploma van, melyet egy katolikus fejedelemasszony építtetett, aki ide 
van eltemetve. Egy másik templom Szent Mihály tiszteletére épült. 7. Nemetz—Neamti az erdélyi hegyek 
alján fekszik, szép temploma és szász papja van. 8. Petra—Karácsonkő kis templommal a hegyek alatt 
terül el, papja nincs. 9. Baccon—Bákóban az obszerváns ferenceseknek kolostoruk van; két katolikus 
templom közül az egyik Mária tiszteletére, a másik Szent Miklós tiszteletére épült. 10. Forojano—Forró-
falva teljesen katolikus község, papja nincs, temploma van. 11. Trussino—Tatros az erdélyi hegyek között 
fekszik, temploma van, papja nincs. 12. Romulo—Roman város, a görögkeleti román püspök székhelye; 
van egy katolikus temploma, de papja nincsen. 13. Szabbojana—Szabófalva tiszta katolikus népe és kő-
temploma van; papja nincs. 14. Hus a schizmatikus püspök székhelye, van itt két katolikus templom is, 
egyikben a szász János a pap, a másik pedig pap nélkül van. 15. Coccino (?) katolikus kápolnával. Tehát 
a 15 községben 24 templom van. 

II. Következő leírásunk 1622-ből való," melyben egy moldvai katolikus pap, Fra Franco pastis di Gau-
dia írja le a munténiai és moldvai katolikusok állapotát. Jassiban, ahol a fejedelem lakik, sok katolikus él, 
egy templomuk és egy jezsuita páterük van. Cutumari—Kotnáron három templom van, igen sok katolikus 
és két jezsuita páter él ott; Romano—Románban két templom van. Basao—Niamtiban két, Bagna— 
Moldvabányán egy, Vilanova—Újfalu(?)-ban, Vasiamban, Galaziban, Tetrusi—Tatroson egy-egy templom 
van. A jelentés írója az összes katolikusok számát legjobb tudása szerint 3000-re teszi, akiknek 13 plébá-
niájuk és 18 templomuk van. A meglepő létszámváltozást a gyakori, kegyetlen tatárbeütéseknek tulajdo-
níthatjuk, melyek egymást érték a századforduló óta. 

Dl. Remondi Emánuel konventuális ferences 1636-ban elkísérte püspöki körútjára Zamoyski János 
bákói püspököt és statisztikai feljegyzéseit a Propaganda de Fide elé terjesztette.12 Szerinte: Bacau— 
Bákóban és környékén 40 katolikus magyar család van, Baja—Moldvabányán 38 katolikus szász 
család (?) található. (Querini idejében magyarok is voltak.) Husi—Húszban 100 ház, melyben ma-
gyar családok laknak. Cotnar—Kotnárban 60 házat talált. Romanban 10 magyar és szász katolikus 
család van. Sabaoani—Szabófalván 80 magyar lakta házat talált, ahol a római rítust követik. Sze-
ceavaban 8 katolikus szász ház van, Boriadban 20 katolikus magyar házat talált. Galatiban 12 katoli-
kus magyar családot vett számba. Jasiban 65 magyar és francia katolikus család él. összesen: 433 család. 
Tatrost, Szabófalva környékét, Vasluit, Forrófalvát nem látogatta meg. 

IV. Deodal Péter 1641-ben több mint 30 000 katolikusról beszél.13 
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V. Deodat Péter kimutatását időben Bandin Márk jelentése követi 1646-ban, amely általánosan ismert 
1020 házat talált, legnagyobbrészt magyar családokkal, akiknek lelki ügyeit 10 pap és 13 diák vezettt 

VI. Bandin jelentése után Bemard Valentin misszionáriusé következik, aki 1659-ben járta be Moldo 
vát. Jelentése ugyanabból az évből, november 28-áról való. A lelkek számát 8000-re teszi, akiknek leik 
vezetését két olasz minorita szerzetes, három bulgár obszerváns, két lengyel jezsuita és két magyar páte 
végzi.14 

VII. Következő jelentésünk 1661-ből való Koisevich Balázs helyettes apostoli vikárius egyházmegye 
látogatásával kapcsolatosan. Cothnaron egy katolikus templomot és három kápolnát talált. Szentmisét tai 
és a plébános egyházi beszédet mond. A hívek szászok és a gyermekeken kívül 199-en vannak. Harlo 
via—Herlóban a schizmatikusoknak két templomuk van. Katolikus templom is volt, de most 20 szegén; 
lélek lakik, akiknek misét a kotnári pap tart az egyik keresztény házában. Baia—Moldvabányán szé| 
nagy kőtemplom, faplébánia és gyümölcsöskert van. Van egy második templom is Szent Péter és Pál tisz 
teletére, ahol a pap bizonyos napokon misét mond. A. gyermekeken kívül 189-nél nincsenek többen. í 
schizmatikusok többen vannak, mint a katolikusok, Susavia—Szucsavában látta a legszebb főoltárt egés 
Moldvában. A katolikus templom kőből van, a plébánia temetőkertben. Moldvabánya filiája. Targsérét— 
Szereten mutogatták a helyet, ahol a katolikus templom volt. Nemé—Nyamc az erdélyi hegyekhez közel 
hasonnevű folyó partján fekszik. A katolikus templom fából van. Papjuk nincs. A lélekszám: 109. Piat 
ra—Karácsonkő: Nagy kőtemplomuk volt itt s amint az öreg schizmatikusok mondják, szép volt. Sok ka 
tolikus magyar volt. Emlékeiknek valamelyes maradványa található, ők az örökkévalóságban tűntek el 
Boccovia—Bakó, két katolikus temploma van. Egyik fa, a város közepén, Szent Miklós tiszteletére épült 
a másik az obszerváns ferenceseké, ahol Boldizsár nevű ferences szolgál, 326 magyar katolikus lélek vai 
itt. Ide tartoznak: Pas kán, Valesecani, Trebes, Fontenela, Foroani filiák is, amely falvakban mindenüt 
templom is van. Ezek mind magyarok, 421-en vannak. Az öregek büszkén mondják, hogy ők mind ma 
gyarok, falvaikban a magyar nyelvet használják, van tanítójuk, akik templomaikban hirdetik az evangé 
liumot és nevelik a gyermekeket. Tatrus—Tatroson nagy kőtemplom és bekerített temető van. Katolikui 
magyar lakossága 121 lelket számlál. Maneste-n nincs pap. A lelki szükségletet a tatrosi pap látja el. Eh 
hez a plébániához tartozik Bachmense (Bahána) és Grozistenzes (Gorzafalva). Mind a három község 
nek lakói magyarok, mintegy 157 lélekszámmal. Kőtemploma, kis temetője van és egy fakápolna, melj 
Kozma és Dömjén tiszteletére épült. Stanesten 98 magyar katolikus lélek van, Solonceni—Szaláncon £ 
katolikus templom helyét látta. Egy lélek sincs. Lucatani—Lukácsfalván 19 szegény katolikus magyar él 
Bärlad—Berladon két katolikus templom van, 74 katolikus hívő számára, kik magukat magyaroknak 
mondják, de nem tudnak mind magyarul. Vaslui—Vaslóban még látszik a katolikus templom helye. 14 
katolikus magyar maradt a nagy pestisjárvány után. Hútban szalmával födött templomot talált, két széf 
oltárral. Gallatia—Galacon zsindellyel födött katolikus kőtemplom van és a lélekszám 126. Jassis—Jász 
vásárhelyen a jezsuitáknak a gyermekeken kívül 226 katolikus magyar hívük van. Soboiani—Szabófalvár 
nagyon romladozó templomot látott; a katolikusok szegények, alig tudják a papot eltartani. Idetartozik 
még: Cioglani{?), Leucuscem (Lencen?), Rachiteni, Ajunteni (Ayindeni) et Tomasciani (Támáseni), mind-
egyiknek kápolnája van. összesen: 287 lélek. Románban egy katolikus templom van, szép felszereléssel. 
Mindössze 20 szász katolikus lélekkel. Ezek szerint a katolikus főpap összeírása értelmében Moldvában 
1661-ben: 32 községben a gyermekeken kívül 2003 lélek él. 

VIII. 1663. október 17-ről való a kivetkező jelentésünk, amelyet P. Vito Pilutio misszió-prefektus írt.1' 
Jassiban 60 család, MoldvabárQán 30, Kotnárban 50, Szucsavában 8, Neamtiben 10, Románban 7, Szabó-
falván és filiáiban 100, Tatroson és filiáiban SO, Bärladon 20, Forrófalván 40, Vaslóban 15, Terebesen 10, 
Amaciban (?) 15, Herlóban 26, Galacon 50 család él. összesen: 16 plébánián és a meg nem nevezett fi-
liákban 541 család van. 

IX. 1665-ből való következő jelentés17 azért fontos, mert a katolikus helységek nevét a nép által hasz-
nált módon közli. Moldva lakói: oláhok, görögök, örmények, zsidók és magyarok, de van kevés lengyel, 
olasz, török és egyéb kereskedő is. A katolikusok nagy része magyar, de találunk köztük kevés más faj-
tájú népet is. A magyarok, mivel szomszédosak az oláhhal, tudnak oláhul is, de mindig magyarul beszél-
nek. 1. Első plébánia Tatros, melynek lakói a pappal együtt magyarok. 2. Gorzafalva a hegyek alatt az 
Oitoz partján fekszik a Moldva felé vivő úton. 3. Estenfalva, oláhul Estephanest. 4. Forrófalva (Färäoa-
ni). 5. Bakó oppidum. 6. Kotnar város. 7. Román-vásár. 8. Husi. 9. Jászváros. Vannak még magyarok a 
tatár kán fennhatósága alá tartozó Csöbörcsökön is. 

X. 1676. szeptember 24-én Berkus János a moldvai katolikusok számát 5415-re19, egy 1693-ból szárma-
zó jelentés pedig 5000-re teszi.20 

A moldvai katolikus magyarok a XVIII. században 
A XVIII. század végi török háborúk befejezése után kötött karlovici béke (1699. január 26.) értelmé-

ben Ausztria kikötötte a török földön élő római katolikusok szabad vallásgyakorlatát. A lengyelek ugyan-
ezen helyen és alkalommal ugyanezt az óhajtást juttatták kifejezésre, de végül is Ausztria győzött. Kato-
likusaink életében valamelyes javulás állott be. Jezierski Sanislo bákói püspök egyházmegyei látogatásáról 
írt jelentése 1738. május 4-én kelt. A bákói, kotnári, jászvásári, szuceavai, forrófalvi, kalrtyeri, szabófalvi, 



imásfalvi, galaci egyházról és a tatár határon lévő Csöbörcsöktö\ emlékezik meg. Megemlíti, hogy több 
lébánia van, mint pap. A katolikus lelkek száma meghaladja a 8000-et, kik mindannyian magyarok.21 

Péterffi Károly, Patai András és Szegedi György jezsuiták, akik Mavrocordat Miklós fejedelem hívására, 
doldva történelmének megírása céljából mentek Moldvába, a következő községeket jegyezték fel anél-
:ül, hogy a lélekszámot is feltüntették volna: Grozefti, Trotus, Szófalva, Faraoni, Calugara, Trebes, Bacáu, 
abaoani, Te{can, Rachiteni, Agindeni, Tama^em, Cotnari, lassi, Stanceni, Hufi, Csöbörcsök, Akkerman, 
lalati, Bärlad, Baia, Neam[i, Focjani, Adjud, Esperez22 

A madéfalvi veszedelem után a börtönéből Moldvába szökő Zöld Péter, volt csíkszentléleki pap látja el 
iz itteni katolikus magyarok lelki szükségleteit, s útjában a Dnyeszter parti Csöbörcsökbe is eljut. Zöld 
— bűnbocsánatot nyerve — hazatér s a moldvai magyarok életéről Batthyány Ignác erdélyi püspöknek 
észletes jelentésben számol be: kilenc plébániát, hatvanhét falut említ, amelyekben 10-12 ezer magyar 
akik.25 

Martinotti József misszió-prefektus 1779. május 29-én kelt levelében 12 plébániáról és 15 000 katolikus-
ól emlékezik meg.2< 

A Román Akadémia 1911—1912. évi évkönyvében N. Docan akadémiai tag a bécsi hadilevéltárban ta-
álható térképanyagról értekezik.25 Az 1787—1791-es háborúkkal kapcsolatosan az osztrák csapatok által 
negszállott öt moldvai vármegye térképét említi s ez a megszállott öt moldvai vármegye éppen az a terü-
et, melyen csángómagyarjaink legnagyobb része él. A térképet vaskos kötetekben őrzött leírás magyaráz-
na. Minden falunak, lakott helynek megadja: nevét, házainak számát, hadviselésre alkalmas férfiainak 
étszámát, fogatok, lovak, ökrök számát, meghatározza a helység földrajzi fekvését, erdeit, rétjeit, vizeit 
is épületeit. Nevezett területen 33 466 házat, 36 352 férfi t ; 7053 befogásra alkalmas lovat és 40 852 
ikröt talál. A feltűnően gyakori „bejenari" nevű helységben bujdosó magyarok élhetnek. A bécsi állami 
evéltár is őriz egy igen érdekes rövid tájékoztatót.26 Ez a 40 oldalas leírás húsz fejezetre oszlik, s Moldva 
rekvése, határai, éghajlata, felülete, vizei, felosztása, más tartományokkal, országokkal való közlekedése 
jtán a lakosság számát és jellemét így írja le: „Moldva egész lakossága nincs összesen 300 000 lélek, de 
:nnek fele sem igazi moldvai. A fennmaradó rész a bukovinai Hotin és Soroka megyéken átjött lengyel-
országi és ukrajnai oroszok, különösen Bákó és Nemec megyékben Erdélyből bevándorolt magyarok, tö-
rökök. Lapusna és Jasi táján élő görögök, végül örmény-cigány és zsidókból áll, akik az egész országban 
izétszórtan élnek." 

\datok a XIX. századból 

A vizsgálódást Antonius de Stefano moldvai katolikus püspök által 1851-ben kiadott „Schematismus S. 
Missionis Romano Catholicae, in Principatu Moldeviae" c. kimutatásának bemutatásával kezdjük meg, 
amely az 1851-ből való Julián-naptár mellékleteként jelent meg, s ezen kivül a 81—109. lapon a moldvai 
püspökség latin nyelvű történetét, a püspökök időrendi felsorolását, a feltámadási szertartást, június 27-re 
Szent László magyar királyért és november 5-re Szent Imre hercegért mondandó imádságokat tartalmaz-
za. A sematizmus 22 plébániát és 186 filiát, összesen 208 helységet sorol fel. Jelzi a plébániákon használa-
tos nyelvet is. Eszerint 22 plébánia közül 16-ban magyarul beszélnek. Kitűnik, hogy Dzsidafalván, Bákó-
ban, Borgovánban, Buteán, Kalugarban, Klézsén, Forrófalván, Gorzafalván, Halasfalván, Prezesten, Sza-
bójaiván, Pusztinában, Tatroson, Bogdánfalván és Valénban hivatalosan magyarul beszélnek és hogy a gaj-

". .Haec est visitatio Moldáviáé q u a » fr. Blasi« Koioscvicb RevcrcndisEiast Patria Gabriel» Toaai i Viearii Apostoliéi et 
Prcfecti ciusdcm Moldeviae. Vicarios M»iio«i.qoe Viee Prefect«» Aaao D u I M I 7 Joniis pere«it ac ia hoc ordiae coapo-
suit." Romul Cándea: Catoliciimul in Moldova in »ec. al XVII-lea, Sibiu, 1917. 40. old 
"„Rclazione della Missions di Moldavia lasciata dal P. Vito Pilutio Prefetto della Miiiione din. Min. Conv. in quella Pro-
vincia" Romul Cándea: i. m. 62—63. old. 
r . . D c statu Religion» Catholicae in Regno Moldáviáé »ive Walachiae". Romul Cándea: i. m 66—67 old 
"Vájjon nem ebMI a i Estánfalvából lett Stáafalva. Staaeft i . én valósiinúoek t a r t ó s , hiszen a hely ia aegegyezik Manest 
helyével. 
"Erdélyi Irodalmi Sietnie, 1927. 1. » . 62—7J. old. 
30Auner Károly: i. m 44. old. 
" Io rga : Studii ji Docuaente. I—II. 1*4. old. 
"Ungarische. Magazin, III. 91 old. 
"Veszely, Imets és Kováts: Utazás Moldva-Oláhhonba, Mvhely, 1870. 62—63 old. 
"Domokos P Pétét: A moldvai magyarság Kvár, 1934 67. old. 
"Memoriu dcspre lucrárile cartografice la Rasboiul din 1787—1791. N Docan Analele Academiei Románé. Seria II Tom 
XXXIV 1911 12 1289—1360 (Egyébként Ld. Wien, Kriegsarchiv Topographische Beschreibung der im Jahre 1788 und 
1789 von der K. u. K. Armee in Besitz genommene fünf Moldauischen Bezirken. 1—II. Band.) 
"Wien, Staatsarchiv Correspondeur mit Moldau und Walachei 17Í2 Fol. 1—41. „Kurze Nachrichten von dem gegenwär-
tigen Zustand der Moldau" von Bongard. _ 
J , A XIX. szásad elején a Jaa-i püspök magyar nyelvű körleveleket küldött a papokhoz. Ilyeneket még látott Kárpáti Grá-
cián szabófalvi pap néhány parókia levéltárában 1906-ban. A Kléiaei népiskolában a hittant magyarul tanították abból a 
néhány oldalas kis füzetből, mely a latin és magyar betűk tanítására is szolgált Foglalatja néhány magyar és latin szó és 
mondat, valamint a szokásos imák magyar és latin szövege. A magyar olvasás tanítására szolgáló kis füaet nem Magyaror-
szágból került a csángók kezébe, hanem a Jas-í római katolikus püspök jóváhagyásával adták ki 1841-ben, a püspökség 
székhelyén: Jasiban. (Erről lásd Ha|dú D Dénes írását a Magyar Nemzet 1986 II. 6. számában — Szerk ). 
"Marele Diqionar Geografic al Romäniei I—V. Bucurcjti . 1898 
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PLÉBÁNIA SCHEMATISMUS 1851 SCHEMATISMUS 1875 
Sot- 
szám Hivatalos 

neve 
Közhasználati 
neve 

Használt 
nyelv 

" Filiák 
száma 

Lélek-
szám 

Használt 
nyelv 

Filiák 
száma 

Lélek-
szám 

1. Adiudeni Ds idafalva magyar 9 1819 magyar 2 1932 
román román 

2. Bacau Bákó magyar 8 1039 magyar 14 2654 
román román 
német német 

3. Bargaoani Bargován magyar 11 1392 
lengyel 
magyar 9 1225 

Talpa román román 
német német 

4. Bato^ai Botosán lengyel 17 620 lengyel l 960 Bato^ai 
német német 
román román 

5. Burianqti Burjánfalva — — — — — 1100 
6. Butea Miclau§eni Butea magyar 4 2188 román 3 2319 

román 
7. Calugara Lujzi Kalugar magyar 9 2750 magyar 5 2820 

román román 
8. Cleja Klézse magyar 12 3103 magyar 8 2829 

német román 
9. Darmanejti Dormánfalva — — — magyar 31 2301 

Faraoani 
román 

10. Faraoani Forrófalva magyar 1 2812 magyar 1 3000 
német román 

11. Focjani Foksán magyar 9 817 magyar 6 1126 
román román 
német német 

12. Galafi Galac román — 352 német — 2060 
német román 
olasz olasz 
görög lengyel 
gall 

13. Gherie^ti Gyéres — — — magyar 3 2280 
román 

14. Grozejti Gorzafalva magyar 13 3004 magyar 24 2982 
román 

15. Halaucejti Halászfalva magyar 12 3107 román 5 2684 Halaucejti 
román 
német 

16. Horlejti H or lest román 5 556 román 9 857 
17. Hufi Husz román 6 2098 román 2 2482 
18. Ismail Ismail — — — lengyel 4 97 

olasz 
német 

19. Jaf Jászvásárhely német — 2100 német 3 4795 Jaf 
lengyel román 
román gall 

olasz 
20. Ofeleni Acélfalva — — — magyar 6 1345 

román 
21. Pascan i Pas kán — — 

22. Prájesti Prezest magyar 10 2627 magyar 6 2675 
román román 

23. Pustiana Pus zt ina magyar 25 2940 magyar 19 2682 
román román 

24. Rachiteni Rekitén — 

25. Sabaoani Szabófalva magyar 6 3395 magyar 4 3607 
román román 
német német 

Tama^eni 
lengyel 

26. Tama^eni Tamásfalva román 2 2128 magyar 4 1972 
román 

27. Trotu^ Tatros magyar 13 1713 magyar 8 1639 
román román 

28. Valea-Seacä Bogdánfalva magyar 2 1830 magyar 2 2129 
román román 

29. Valeni Valén magyar 12 3362 magyar 6 2757 
román román 

186 
22 plébánia 
16 magyar nyel' 

45 752 

trű 

185 58 809 
27 plébánia 
18 magyar nyelvű 

csánai, szöUőhegyi és pusziinai templomok Szent István magyar király és a visántai templom Szent László 
magyar király tiszteletére épült.27 

A következő sematizmusunk 1855-ből való, de ez már a lélekszámot nem tünteti fel, csak annyit jelez, 
hogy 25 plébánia, 58 pap, 80 templom és 10 kápolna van az egyházmegye területén. Megnevezi a templo-
mok védőszentjét, a templomépítés idejét és hogy mióta van a plébániáknak anyakönyvük. A könyvecske 
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05. lapján püspöki rendelet kötelezi a kántorokat, hogy a szabófalvi kántoriskolát két éven át hallgassák 
s vizsgázzanak, állást csak sikeres vizsga után foglalhatnak el. 

Az 1875-ből való sematizmus adatait az 1851-es sematizmus adatai mellé állítva a mellékelt táblázatban 
:özlöm. 

1875. évi sematizmus adataiból látni lehet, hogy 27 plébánia és 185 filia, összesen: 213 helységben 
18 809 lélek és hogy a 27 plébániából 18-an magyarul beszélnek. 

A későbbi sematizmusokban a plébániák nyelve már nincsen feltüntetve. A magyar anyanyelvű katoli-
kusok számát a hivatalos népszámlálás adatai közt sem találjuk fel. A XIX. század végén mégis van egy 
nunka, mely a nyelv és a származás kérdését némileg megvilágítja. A Romániai Földrajzi Nagy Szótára c. 
nű, amelyet G. J. Lahovari, az Országos Román Földrajzi Társaság főtitkára, C. /. Brätianu, a román 
íadsereg földrajzi intézetének igazgatója, és Grigore G. Tocilescu akadémiai tag, egyetemi tanár 1898-ban 
3ukarestben szerkesztették. A könyvben a következőket olvashatjuk: „Bákó vármegye lakói legnagyobb 
•észben románok, de találunk a földműves nép között régi kolóniákat is, melyek magyar eredetűek és 
negőrizték mai napig nyelvüket és katolikus vallásukat. Megtartották ethnikai karakterüket olyan mér-
ékben, hogy vannak egész falvak csángó családokkal, ahol nem tudnak egyetlen szót sem románul, mint 
ül. Forrófalva, Klézsa stb. A csángómagyarok a legrégibb időktől, a moldvai vajdaság megalapítása előtt 
Tiár a Szeret völgyében laktak annak jobb partján és lakott területük Lespeztől egészen a legdélibb pontig, 
Räcäciunig tart. A katolikus vallás híveinek száma ebben a megyében 32 463 hívő, sokkal több, mint 
akármelyik más megyéjében az országnak."28 

„Adjud: A község lakossága nemzetiség szerint: 1385 román, 10 görög, 16 bulgár, 75 magyar, 665 különféle nemzetiségű; vallás 
szerint 1414 ortodox, 109 protestáns stb. Movila Agiudja: a magyar Egyedhalmának felel meg.29 

Agiudeni: Román-megyei nagyközség. Lakossága 249 családfő, azaz 885 lélek, akik közül 2 tud írni-olvasni, 255 házuk van. Ebből 
75 családfő 563 lélekkel magyar. 

Ardeoani: Bákó-megyei nagyközség. Népessége nemzetiség szerint 983 román, 4 bulgár, 36 magyar stb. 
Bacau: Az itt lakó csángók közül néhány beszéli, hogy a régi feljegyzések szerint lett volna egy Calugeri Bákó nevű csángó-magyar, 

ki a váro6t építeni kezdte, és akiről a várost elnevezték. A Moldvában lakó katolikusoknak püspökük Bákó városában lakott. Népes-
ége nemzetiség szerint így oszlik meg: 5110 román, 6122 zsidó, 560 német, 435 magyar stb. Vallás szerint: 5170 ortodox, 6122 zsidó, 
138 katolikus stb. 
Bah na: Bogdanesti község faluja Bákó megyében. 56 családfő 258 lélekkel, kik közül 229 magyar. 
Balusetfi: Román-megyei nagyközség, 255 családfő 1098 lélekkel, kik közül 25 tud írni-olvasni. A község lakossága románokból és 

nagyarokból tevődik össze. A magyaroknak 107 családjuk van 470 lélekkel. A községet BoerestneV. is hívják. 
Bargaoani: Neam^ megyei nagyközség. 2405 lakója van, akik közül 156 magyar. Van egy katolikus templom is helyi pap nélkül. 
Berendeli: Román-megyei falu, 1606. május 12-én Movila Jeremiás Szabófalvával együtt a Secul-i kolostornak ajándékozza. A köz-

éget csak magyarok lakták, akik a község megszűnésekor Szabófalvára költöztek át. 
Berzuntul: Bákó-megyei nagyközség. Nemzetiség szerint: 1881 román, 1 görög, 248 magyar stb. 
Bogaié: Bákó-megyei falu. Van egy katolikus templom, melyet a lakosok 1885-ben építettek. A családfők száma: 57, 220 lélekkel. 
Bogdana: Bákó-megyei nagyközség. Van 6 temploma, 4 ortodox és 2 katolikus, melyek közül az egyik Gw/i/w'jban, a másik Valea-

\eacan van és a gorzafalvi paphoz tartozik. A népesség nemzetiség szerint : 1748 román, 245 magyar. 
Bogdanesti: Bákó-megyei nagyközség a tatrosi járásban. A falut Bahna (Bahána), Pirgarest (Szőllőhegy), Nicorest (Szitás) és Satui 

Vou (Újfalu) falvacskák alkotják. Négy temploma közül egy ortodox Bogdanesti faluban s a többi 3 katolikus egyenként Diószegen, 
Izöllöhegyen és Újfaluban van. A népesség 2786 lelket tesz ki, kik közül 2684 román és 101 magyar.10 

Bogdanesti: Bákó-megyei nagyközség a szereti járásban. Három temploma közül kettő ortodox és egy katolikus Alsóbogdanesten. 
lélekszáma: 726, akik közül 576 román és 142 magyar. 

Borzefti: Bákó-megyei falu. Két temploma van, melyek közül az egyiket Nagy István vajda 1493-ban átépítette, s a másik katolikus 
emplom Borzejten van.J1 

Breaza: Román-megyei falu. Lakossága: 12 család 76 lélekkel, ezek közül 19 magyar. 
Brustoroasa: Bákó megyei nagyközség 5 faluból áll: Palánka, Csügés, Csobdnos, Brusturoasa és Beleghet. A községben 5 ortodox 

emplom és Csügés faluban egy katolikus templom van. Nemzetiség szerint: 4028 román, 378 magyar stb. 
Butea: Román-megyei falu. 1744 lakosa közül 20 tud írni-olvasni, 368 család 1472 lelke mind magyar. 
C'alugareni: Román-megyei falu 286 lélekkel, akik kivétel nélkül mind magyarok. 
Capota: Bákó-megyei falu. 60 családfő 168 tagjával él a faluban, kik közül 75 magyar. 
Petris: Bákó megyei falu. Két temploma van: egy ortodox és egy katolikus, 342 lélekkel. 
Ciocani (Csik): Bákó-megyei faluban 1704-ben épült katolikus templom van, 48 családfő, 180 lélek. 
Cleja (Klézsa): Bákó-megyei nagyközség. A község lakossága 606 családfő, 2529 családtaggal, akik közül 51 román és 2879 magyar. 
Comanefti (Kománfalva) : Bákó-megyei nagyközség, ö t ortodox és egy katolikus temploma van. 3486 lélek közül 3225 román és 

!60 magyar. 
Corhana: Román-megyei falu. 216 lakosa közül 60 család, vagyis 140 lélek magyar. 
Corni-Unguri: Jepureni falcsmegyei község közepén lévő falu 788 lélekkel, akik magyar eredetűek és katolikus vallásúak. 
Cotnari: Ja^i-megyei nagyközség, melynek lakossága 744 család, 2698 lélekkel, akik részben románok és részben magyarok. 
David: Román-megyei falu, 34 család 135 lélekkel. Ez a népesség kivétél nélkül magyarokból áll, akiknek fatemplomuk van. A fa-

ut régebben Scheianak hívták. 
Damianesti (Déménfalva): Román-megyei nagyközség 1233 lélekkel, kiknek nagy része román, de ahol 78 magyar család 299 lélek-

cel is él. 
Dormanefti (Dormánfalva): Bákó-megyei nagyközség 918 család van 3938 lélekkel, akik nemzetiség szerint 3747 románra és 215 

nagyarra oszlanak. 
Doljesti: Román-megyei nagyközség 2769 lélekkel. A népességnek több mint fele magyar. 
Faraoani (Forrófalva): Bákó-megyei nagyközség 369 család 1508 lélekből 36 román és 1443 magyar. 
Farcasani (Farkasfalva) : Román-megyei falu. A község lakossága kizárólag magyarokból áll, akiknek száma 120 családban 480 

élek. 
Fantanele: Ja$i-megye £ipeje nevű falujának nyugati részén létesült falu, amelyet 1879-ben építettek telepesek részére. 157 család 

750 lelke részben román, részben magyar. Van katolikus templomuk is. 
Fundul RÁcactum (Külsőrekecsin): Bákó-megyei nagyközség 1066 lélekkel, akik közül 32 román és 1004 magyar. 
Galbeni (Trunk): Bákó-megyei falu katolikus templomai. 124 családfő, 379 családtag." 
Ghiraefti (Gyéres): Román-megyei nagyközség. 1756 lélek közül 280 család magyar. Ez a község Tejcani-Kickófalva, Jugán és Ber-

test falukból van Ö6szetéve, melyek egyetlen katolikus parochiát alkotnak Gyéres központtal, ahol a papjuk is lakik. 1756-ban Bira-
r^ti-Birófalvának hívták. 

G'arUni (Gerlén): Bákó-megyei nagyközség 1731 lélekkel, akik közül 896 román és 814 magyar. 
Grozc{ti (Gorzafalva): Bákó-megyei nagyközség, melynek 3288 lakója közül 1660 román és 1538 magyar. 
Gutinas: Bákó-megyei falu, melynek 100 családjában 320 lélek él.33 

Häläucefti (Halászfalva): Román-megyei nagyközségnek 625 családjában 2178 lélek van. Ez a lakosság 400 család, 1500 lélek ma-
gyar katolikusból áll. 
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Horleft: Jasi-megyei falu, melynek 262 lelke elrománosított magyar katolikus vallással. 
Hufi: Falcs-megyei város. Hugiban 12 660 lelket találunk, akik közül 7836 ortodox és 1838 katolikus. A pápista magyarok ma má 

nyelvet nem értenek, csak románt, amelyen prédikálnak is nekik papjaik. 
Jepureni: Falcs-megyei nagyközség, melynek 2095 lakója van. A lakosság részben román, részben magyar. 
Jugani: Román-megyei falu. 582 lélek közül 400 magyar. 
Lespezi (Lécped): Bákó-megyei falu 881 lélek közül 137 román, 679 magyar. 
Liuzi Calugera (Lujzi-Kalugar): Bákó-megyei nagyközség. Népességének 1878 lelke közül 76 román, 1802 magyar. 
Margineni-.Unguri: Bákó-megyei falu, melynek 631 lelke kivétel nélkül mind magyar. 
M ö g ö t t i (Magosfalva): Román-megyei nagyközség. 526 családjában 1797 lélek van, ezek közül 200 család magyar. 
Nadifa (Nádas): Bákó-megyei nagyközség. Népessége 2039 lélek. 1791 román, 241 magyar stb. 
Nicorefti (Szitás) : Bákó-megyei falu 29 családjában 135 lélek van.34 

O seb ifi: Bákó-megyei falu, 175 családban 592 lélek, kik mind magyarok. 
Osebfy Margineni: Bákó-megyei nagyközség. 227 családjában 872 lélek él, kik közül 452 román, 372 magyar stb. 
Pilde^ti (Keldest): Román-megyei nagyközség. A község lakosságának többsége magyar: 220 családban 803 lélek. 
Pargareyi vagy Tisesji (Szőlőhegy): Bákó-megyei falu 534 lélekkel, kiknek többsége magyar. 
Plofcuteni: Tecuci-megyei nagyközség. 245 családjában 900 lélek van. A lakosság magyar; katolikus temploma is van. 
Poiana Uzului: Bákó megyei falu. Népessége 127 lélek, akik csaknem mind székelyek (magyarok). 
Poiana lui Jurascu: Román-megyei nagyközség. 238 családjában 924 lélek él, kik közül 432 lakos magyar. 
Praja^ti Unguri vagy Prajasti Catolici: 1200 lelket számláló népességgel és katolikus templommal. 
Pustiana (Pusztina): Bákó-megyei falu. Népessége 762 lélek, kiknek többsége magyar. 
Rachiteni (Rekettyés): Román-megyei falu. 380 lélek lakossága kizárólag magyar. 
R'aducaneni: Falcs-megyei nagyközség 411 családdal 1864 lélekkel. A község 1806-ban létesült magyar telepesekből. 
Román vármegye. Ebben a megyében 30 katolikus templom 8 plébánia alá tartozik, akiknek lelki vezetését egyenesen a Ja^i-i püs 

pökség intézi. 
Román város: 1571-ben a pápai nuncius azt látja, hogy ennek a városnak és vármegyének magyarjai, akiket a Husz-féle eretneksé, 

megmételyezett, visszatértek a katolikus vallásra. 
Satul-Nou (ÚjfaluÜ: Bákó-megyei falu. 833 lélek, kiknek többsége magyar. 
Satul-Nou (Újfalu): Bákó-megyei falu. 202 lélek, akik kizárólag magyarok. 
Sabaoani (Szabófalva) : Román-megyei nagyközség. 2462 lélek, kiknek többsége magyar. 
Te^cani (Kickófalva): Román-megyei falu. Népességének többsége magyar, 251 lakója van. 
Tuta (Diószeg): Bákó-megyei falu, 311 magyar lélekkel. 
Ungureni: Tekuci-megyei falu, 750 lélek él benne. A falu régisége a XVI. évszázadig vezethető vissza. A falut már akkor magyarol 

lakták, akiket Dabija Voda telepített le feleségének, Dalinának ajándékképpen. 
Vale a Mare (Nagypatak): Bákó-megyei nagyközség, melynek 1563 lakója van, két katolikus temploma és egy iskolája.35 

Valea Seaca (Bogdánfalva): Bákó-megyei nagyközség. 2839 lelket számlál, négy temploma van, melyek közül három a katolikus36 

Vladnicul (Lábnik): Bákó megyei falu, 480 lakója van. Katolikus templomát 1854-ben Vidrascu Pascal építtette.57 

A történelem hiteles adatsora az írókkal egyértelműleg Moldva alapítása előtti időtől a mai napig mold-
vai katolikus magyarokról, moldvai magyar életről tesz tanúbizonyságot. A moldvai csángó-magyarok, ha 
még olyan elhagyatottak, elmaradottak is, szervesen beletartoznak a magyarság egységébe. 

Domokos Pál Pétéi 

Emlékezés az egykori táj-
és népkutató táborokra 

A nagyhatású néprajztudós Györffy István születésének centenáriumához fűződő ünnepségsorozat al-
kalmával fény vetődött az 1938-ban megrendezett, nagy jelentőségű táj- és népkutató kiállításra,2 de alig 
esett szó a kiállítást követő években kibontakozott, szintén Györffy István és tanítványai, követői álta! 
irányított táj- és népkutató mozgalomról.3 Sajnos, a legutóbbi időkig csak igen kevés és nehezen hozzáfér-
hető publikáció foglalkozott ennek, a korszak haladó törekvéseivel sok eszmei és személyi szállal összefüg 
gő, jelentős mozgalomnak szélesebb körű megismertetésével, eredményeinek, tanulságainak számbavételé-
vel, a mindmáig szinte elenyészően csekély mennyiség került feldolgozásra a több mint 20 táj- és népkuta 
tó tábornak a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában őrzött hatalmas, szöveges, fényképes, rajzos do 
kumentumanyagból. Pedig ennek az értékes gyűjteménynek a feldolgozása nemcsak tudománytörténetileg 
volna jelentős, hanem a folyó néprajzi—népismereti—társadalomtörténeti kutatások számára is számotte-
vő eredménnyel járna.4 Éppen ezért rendkívül időszerű feladatnak tekintjük, hogy mostani emlékülésünk 
megrendezésével sürgessük és meg is indítsuk az egykori táj- és népkutató mozgalom, s különösen a ha)-

N , 4 n oppido noitro Egyed-halma computavit" etc. Tab. Sax. No. 67. Sibiu. 
w E i a beállítás Dem felel meg a valóságnak, mert Bahánában az előbb említett 229 magyart, Pirgaresten (Szóllőhegy) 534 
nagyobbrészt magyart, Nícoresten (Szitás) 135 magyart és Satul-Nouban (Újfalu) 202 magyar lelket említ meg a könyv ké-
sőbbi helyein. 
31Ez a „másik templom" katolikus és magyar; Borzéit lakóinak egy része ma is magyar. 
32A község színmagyar. 
"Magyar község. 
"Szítás magyar falu. 
3SValea Marc—Nagypatak a legtisztább magyar falvak egyike. Forrásunk bár nem jelzi a magyar származást, de a két kato-
likus templom kizárólagos léte mutatja. 
"Bogdánfalva színmagyar község a mai napig. (Lásd: dr. Kós Károly—Szentimrei Judit—dr. Nagy Jenő: Moldvai csángó 
népművészet (Kriterion, Bukarest, 1981.) cimű könyvét, amelynek anyaga túlnyomó részben ennek a településnek a népi 
kultúráját tükrözi — Szerk.) 
' Színmagyar község Lábnik néven a mai napig. 
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iani táj- és népkutató táborok, valamint a középiskolákban kibontakozott egykori táj- és népkutató-köri 
'evékenység történetének feldolgozását, céljainak, módszereinek számbavételét, értékelését, a mai ország-
és társadalomépítő munkában való felhasználhatóságának tudatosítását. 

A honismereti mozgalom, s közelebbről a H N F és a KISZ központi és megyei bizottságai, valamint az 
érdekelt tanácsok támogatásával az elmúlt csaknem két évtizedben működő és fejlődő, elismerten nevelő 
értékű országos és megyei középiskolai honismereti táborok ugyanúgy hasznosíthatják ezeket a tanulságo-
dat, mint a H N F és a Népművelési Intézet által több éve szervezett, szaporodó számú kísérleti szociográ-
:ia—szociológiai táborok, hiszen az egykori táj- és népkutató táborok éppúgy a fiatalság valóságismeretét, 
közéleti elkötelezettségét kívánták fejleszteni, mint az előbb említettek, vagy mint a Szigetközben és a 
Hanyban szintén évek óta megrendezett egyetemi-főiskolai néprajzi-szociográfiai kutatótáborok.5 

Éppen ideje, hogy közhasználatba kerüljön a táj- és népismereti kutatómunkánknak és közművelődési 
mozgalmainknak ez a — mai szóval — rejtett tartaléka, amely négy évtizede háborítatlanul, mondhatni 
elásva nyugszik az Ethnológiai Adattár dobozaiban. 

Ezek a fennmaradt adalékok mint néprajzi-népismereti dokumentumok önmagukban is rendkívül érté-
kesek a mai kutatás számára. Nemcsak azért, mivel egy tektonikus méretű történelmi korszakváltás előtti 
időszakasz elsüllyedt népi kultúrájának emlékei, hanem azért is, mivel jórészt olyan vidékeken örökítették 
meg őket, amelyek lakói — többféle földrajzi és történelmi ok következtében — más vidékeknél sokkal 
jobban ragaszkodtak hagyományos életmódjukhoz és kultúrájukhoz. 

De anyagértékén túl másféle becse is van a kutatótáborokban gyűjtött adalékoknak. Tanulságos doku-
mentumai ezek egyúttal az olyan kutató-nevelő módszereknek, amelyeket ennek a megbecsülést érdemlő 
ország- és társadalomépítő mozgalomnak elkötelezett vezetői alakítottak ki annak idején. S dokumentu-
mai emellett a két háború közötti fiatalság élénk érdeklődésének az akkori magyar társadalmi valóság kér-
dései — ahogy akkor nevezték: a sorskérdések — iránt, valamint hajlandóságuknak, törekvésüknek arra, 
hogy azokat közvetlen tapasztalás útján megismerjék, s hogy ennek alapján későbbi pályájuk során részt 
vállaljanak azokban a jobhító törekvésekben, amelyekért az egész táj- és népkutató mozgalom létrejött. 

Most csak cimszószerűen emlékeztetek a két háború közötti rokon célú megmozdulásokra: a falukutató 
írók és kiadójuk a Magyar Élet olvasótáborára, a Márciusi Frontra, a népi íróknak az egykori városi szín-
ház zsúfolt nézőtere előtt lezajlott nagyhatású estjére, amelyet a német invázió előszelét érző fiatalság 
szervezett meg; vagy hasonló indíttatásból ugyanott megrendezett forró sikerű regőscserkész estre, amely-
re 1942-ben, Kodály Zoltán születésnapján és védnöksége alatt került sor, s aholis a nézőteret és a szín-
padot egyaránt fiatalok töltötték meg, s amelynek — az egykorú napisajtó bő beszámolói szerint — széles 
körű öntudatébresztő hatása volt. Ha majd a Bartha Miklós Társaság, a Szegedi Fiatalok, a Sarlós-mozga-
lom, a népi kollégiumok és a szárszói konferencia eseményeit értékelő tanulmányokat további alapos fel-
dolgozások is követik, nyilvánvaló lesz, hogy mindezek — részben rokon céljaik, részben személyi össze-
fonódásuk következtében — szerves kapcsolatban voltak egymással, s hogy ezek között talán legkeveseb-
bet tudunk a táj- és népkutató mozgalomról, amely pedig rendkívül ígéretesen bontakozott a hasonló tö-
rekvésű kezdeményezések között. 

A középiskolai táj- és népkutató körök igen sikeres és igen jelentős tevékenységéről még kevesebbet tud 
közvéleményünk, mint a tájkutató táborokról, noha egykori irányítóik és munkásaik sok hasznos elemet 
közvetítettek, honosítottak meg a felszabadulás után megizmosodott néprajzi-nyelvjárási gyűjtömozgalom 
gyakorlatában, majd az ennek úttörése nyomán szélesebb alapon, a több ágazattal kibontakozott honisme-
reti mozgalomban. 

Mostani találkozónk tehát nemcsak emlékező, nemcsak tudománytörténeti célzatú alkalom, hanem köz-
vetíteni kívánja ennek a mozgalomnak a mához szóló üzenetét, munkamódszereinek és tanulságainak 
megismertetését és — változtatva a változtatandókat — felhasználásukat a mai honismereti mozgalom 
különféle ágazataiban, és a velük rokon hasonló kezdeményezésekben. 

Ezt a célt a mostani első alkalommal persze még megközelíteni is csak kevéssé lehet. Tisztában va-
gyunk ezzel. Reméljük azonban, hogy a táj- és népkutatás egykori tanúinak, irányítóinak mostani rövid 

'A Magyar Néprajzi Társaság Ö n k é n . « Gyújcó Siako.i t . lya és a TIT Budapesti Néprajzi Szakosztálya 1985^ május 17-én 
a Kossuth Klubban megrendezte az egykori láj- és népkutató táborok baráti találkozóját. Az emlékülésén elhangzottakból 
közöljük az alábbiakat. 
'A Györffy-centenárium rendezvénysorozatát lezáró vitaülésen, 1985. január 23-án hangzott el dr kiss Istvánnak, a neve-
aetes kiállítás egyik létrehozójának hiányt pótló vetitettképes elíadása Az ennek alapjául szolgáló tanulmany (Vissza.ek.n-
lés a Táj- és Népkutató Központ kiállítására) sajtó alatt van az Elhnographia 1984 évi 4 számában 
>Ld. a Magyar Néprajzi Lexikon Tájkutatás címszavát 
'A mozgalom történetének fontos lorrásmunkái a Györffy István által megindított. A magyar taj- es népismeret könyvtara 
c kiadványsorozat 1939 és 1943 között megjelent kötetei, amelyek közül kiemeljük Györffy lstvannak az Anschlusit. 
Ausztria hitleri lerohanását követő években, három kiadásban, 10 000 példányban napvilágot látott, ontodatebreszto celu 
művelődéspolitikai memorandumát (A néphagyomány és a nemzeti művelődés, Bp 1939. 1944 ), Papp Laszlo alapvető ta-
nulmányai (Kiskunhalas népi jogélete, Bp. 1940 ), Kádár László űttörő munkájá. (A magyar nep taj.zemlele.e es Magyar-
ország tájnevei. Bp. 1941), a lárpilisi kutatótábor Mády Zoltán által gondozott beszámolóját (Tanulmányok egy tarkozi (a 
lu társadalmáról. Bp 1942 ), Végh Józsefnek az I országos ifjúsági .áj- és népkutató pályázat dijnyerte. pályamunkáit tar 
talmazó gyúj.eményes kötetét (Táj- és népkutatás a középiskolában. Bp 1942 ), valamint Kardos Lászlónak. egy tervezett 
őrségi monográfia részeként megjelent, anyagában és módszerében egyaránt űjat hozó tanulmányai (Az Orseg nepi táplál-
koxása, Bp 1943 Ezt az őrségiek Baráti Köre rotaprint kiadásban is megjelentette. Szombathely. 1984.) 
'A honismereti táborokról korábban a Honismereti Híradó, majd a Honismeret rendszeres beszámolókat közölt 
Taszab község emberioldrajzi leírása. Irta Oláh István VIIl /b o t A rajzoka. készítene Oláh Károl> VII a o . In 
Vcgh József: Táj- és népkutatás a középiskolában. Bp. 1942. 24—43. old. 
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emlékezéseit mihamarabb alaposabb feltáró tanulmányok fogják követni, részben most itt meg nem szó-
laló társaik, részben más fiatal kutatók bekapcsolódásával. 

Napjaink előtérben álló kérdése — mondhatni kulcskérdése — a fiatal értelmiség elkötelezettségének 
közéleti szerepvállalásának erősítése; hasonlóképpen az a két kérdéskör is, amely legutóbb törvényhozá-
sunkat is foglalkoztatta: a településfejlesztés és a középiskolára váró nevelőmunka ország- és társadalom-
építő feladatrendszere. Meggyőződésem, mostani emlékezésünk után világosabban fogjuk látni, hogy ezek 
megoldásában nem jelentéktelen segítséget nyújthat a hajdani táj- és népkutató munka eddig rejtve ma-
radt tanulságainak, ösztönző hatású mozzanatainak feltárása is. Éppen ezért szeretnénk remélni, hogy a 
tudománytörténetileg és a mozgalomsegítésben egyaránt érdekelt és a múltban is együttműködő tudo-
mányágak, valamint a honismereti mozgalmat, és különösen annak az utóbbi években rendkívül megerő-
södött középiskolai és főiskolai honismereti tábori kezdeményezéseit támogató Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsa, a KISZ Központi Bizottságával, a Népművelési Intézettel s nem utolsósorban közművelő-
dési kormányzatunkkal együtt támogatni fogja azoknak a terveknek, elképzeléseknek megvalósítását, 
amelyeket felszólalóink bizonyára közelebbről is érinteni fognak. 

Hogy még egyszer aláhúzzam a középiskolai táj- és népkutató köri munka nevelői jelentőségét, hadd 
idézzem Végh Józsefnek, az egyik legkiválóbb tájkutató kör hajdani irányítójának gyűjteményes kötetéből 
az egyik díjnyertes pályamunka utolsó bekezdését. Úgy érzem, egy mai diák honismereti pályaművében is 
szívesen olvasnánk hasonlót. Az idézet két egykori debreceni gimnazista közösen készített és sok eredeti 
szempontot tartalmazó, Paszab község emberföldrajzi leírása c. pályamunkájában olvasható. 

„Miben látom falum boldogulásának útjáti A község határa igen kicsi és nagyon elaprózott. A gazdasá-
gi termelés megváltoztatása, hogy t.i. ipari növények termelésére térjenek át, csak kis mértékben segítene 
a meglévő bajokon. A felesleges munkaerő foglalkoztatására az lenne szükséges, hogy a községben ipari 
üzemeket állítsanak fel. Másik boldogulási út pedig az, hogy telepítéssel kényszerítsék a falu lakosainak 
egy részét arra, hogy más vidékre költözzenek, és ott annyi földet adnának egy családnak, amennyi annak 
eltartására és munkaerejük teljes kifejtésére szükséges és alkalmas. . . . Építeni kellene egy kultúrházat, 
hol a falu nevelői a falu nyelvén és a falusi ember lelkéhez szabva terjesztenék rendszeresen azokat az is-
mereteket, amelyeknek birtokában a falusi ember a maga munkáját szakszerűen és céltudatosan végezheti, 
egészségét védheti és otthonát úgy képes megépíteni, hogy abból nem vágyakozik el soha. Ilyen szervezet 
anyagi támogatásával kellene megadni a lehetőséget arra, hogy a sárból, földből épült egészségtelen falusi 
házak helyett tágas, világos és kellemes lakásokat építhessenek azok, akik ezt különben nem tehetik 
meg." ' 

Morvay Péter 

Találkozások Györffy Istvánnal 
1932 szeptemberében a hajdúnánási református gimnázium tanára lettem és ott töltöttem 10 évet. 

Tanítványaimat az első pillanattól kezdve, a hajdú múltnak és népnek megbecsülésére, városuk és 
családjuk értékeinek tiszteletére neveltem. Az Önképzőkör keretében külön kis érdeklődő csoporttal 
helyszíni tanulmányokat végeztünk. A fiatalok lelkesen kezdtek hozzá Hajdúnánás történelmi, nép-
rajzi és családi kapcsolatainak kutatásához. Györffy István biztatására magam is próbáltam a hajdú 
nép által megismert új világban tájékozódni, s a temetési szokásokkal foglalkozva írtam egy cikket, 
amelyet Györffy le is közölt az Ethnographiában. 1938 tavaszán személyesen is meglátogatott minket, 
s bátorított munkánk folytatására. 

A nánási diákok búvárkodásának az lett az eredménye, hogy a Soli Deo Gloria diákszövetség 
népkutató pályázatain csoportunk évenként első helyezést nyert. Mire hetedik gimnazisták lettek, 
szinte önálló dolgozatokat is tudtak készíteni, s hozzákezdtek a gimnázium szülőföld-gyűjteményének 
megalapozásához. Az egyik diák például, Igmándy Zoltán (ma a Soproni Erdészeti Egyetem pro-
fesszora) megírta Egy hajdúnánási juhászcsalád leszármazása című cikkét, amelyet Baán Kálmán le 
is közölt a Magyar Családtörténeti Szemlében. Később — már az országos táj- és képkutató pályá-
zatra — Kalapos Sándor A hajdúdorogi kisbundáról készített képekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált 
munkát, amelyről a szájhagyomány szerint Viski Károly professzor azt mondta, hogy azonnal jelent-
kezhet doktori szigorlatra, s mindenki elcsodálkozott, hogy a művet egy 16 és fél éves diák készítette. 

Györffy István 1939-ben meghívott a táj- és népkutató táborba, Kiskunhalasra. Az ottani kuta-
tás és táborozás után, amikor csoportokra oszlott a társaság, én Mády Zoltán vezetésével a Rába-
közbe kerültem. Velünk együtt jött Dunántúlra Kerényi György, Végh József, Kálmán Béla, akikkel 
szoros barátságot kötöttünk. Rábcakapi volt a központ, de Tárnokréti, Bősárkány, Cakóháza és 
Markotabödöge is kutatásaink körébe tartozott. Rábcakapi és a rábaközi élet egy új, egy más világot 
jelentett szülőföldem, Szatmár és a Hajdúság megismerése után. 

Rábcakapi kb. 100 házból álló kisfalu. Mindegyikben megfordultam, s egy hozzám csatlakozó 
egyetemi hallgatóval sok-sok fényképet készítettünk a házakról, tárgyakról s emlékekről, amelye-
ket annak idején beragasztottam naplómba, s benyújtottam Györffy Istvánnak, megjegyzéseimmel 
együtt. Sajnos azóta sem volt alkalmam utánanézni, hogy megvan-e valahol. 
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Györffy István a tárgyi néprajzi kutatási feladatok mellett külön megbízott azzal, hogy a rábaközi 
hímzések darabjait kutassam fel. Kérdés volt, hogy van-e még belőlük, mert a múzeumi darabokat 
annak idején kereskedőktől vásárolták, nem a helyszínen gyűjtötték. 

Györffy István személyes példával is irányított bennünket a kutatásban, mert 1939 augusztusá-
ban lejött Rábcakapira s egy napot tölthettünk vele. Megbízott, hogy ha még lehetséges, szerezzek 
néhány hímzést számára. Tárnokrétiben az egyik háznak az istálójában bóklászva, a szénatartóban 
két szalmával tömött, eléggé megviselt hímzett párnát találtam, amelyet nagy nehezen a tulajdonos 
asszonytól, darabját 5 pengőért sikerült megvennem. Más házaknál is találkoztam ezekkel a régi, 
fonott öltéssel hímzett, kifakult piros párnavégekkel. Ilyen hímzéseket 1939-ben senki sem tudott 
már varrni, nem ismerték az öltéseket. 

A Kapiban munkálkodó csoport tagjai Tárnokrétiban, Bősárkányban, Cakóházán, Markotabödö-
gén, meg Kónyban is megfordultak, de a központ Rábcakapi volt. Kálmán Béla és Végh József na-
ponként átjártak Bősárkányba, s az ottani gyékényszövés mesterségével ismerkedtek. Nagyon sok 
anyagot gyűjtöttek össze, s külön tanulmányt írtak róla, ami tudtommal meg is jelent. 

Debreceni lakásunk lebombázása után a romok alól néhány régebbi irat előkerült, s köztük volt az 
az igazolás is, amelyet Teleki Pál és Györffy István írtak alá, hogy az országban járva igazolásként 
felmutathassunk a csendőröknek. Ezt gondosan őriztem, s egy alkalommal Filep Antallal a táj- és 
népkutatás múltjáról beszélgetve, előkerestem, s neki ajándékoztam. 

A munka 1939 nyara után is folytatódott a nánási diákok között, módszeres irányítással, ambíció-
keltéssel. Majd 1942 őszétől kezdve 1944 márciusáig a debreceni Gyakorló Gimnáziumban, ahol kis-
csoportban tömörültek az ilyen érdeklődésű diákok, s Múzeumbarátok néven végezték kutatásaikat. 
Itt is született egy kis remekmű: Boros Barna (Most Ybl-díjas építész Egerben) A debreceni Hatvan 
utcai temető lejfáit rajzolta le, s írt hozzá magvas összefoglalót. A nagyértékű, gazdagon illusztrált gyűj-
tés díjat nyert az ifjúsági táj- és népkutató pályázaton. 

Meghatva emlékezem erre az időre, főleg arra az egyéniségünket átformáló erőre, ami Györffy 
István személyiségéből áradt. Amikor meglátogatott bennünket, a hajdúnánási állomáson vártam nagy 
izgalommal. Fiákért béreltem, hogy a város szélén lévő otthonunkba elvigyem. Leszállva a vonatról 
semmiképpen sem ük be a fiákerbe, hanem azt kérte, minél hasznosabb útvonalon vezessem be 
gyalog, hogy a város szerkezeti felépítését, s a hajdú múlt még fennálló emlékeit, házait láthassa, 
s a város településének minden rejtett érdekességét megtekinthesse. Másfél óráig bolyongtunk a ker-
tes házak között, az utcák és közök sokszor útvesztő világában, s közben a kertes település csodá-
latos rejtelmeit tanította. 

Hazaérkezésünk után azonnal következett az ebéd, amelyre a gimnázium hasonló érdeklődésű ta-
nárát, Igmándy Józsefet is meghívtuk. Nagy beszélgetés keletkezett mindenről, főleg a hajdúnánási 
szalmafonásról és annak múltjáról. Igen jól érezte magát, s amikor az egyik díványon megpillantotta 
feleségem által varrott, szűrhímzésű párnát, elmosolyodott, felvette, megsimogatta, s elmondta, hogy 
azt a mintát az ő nagyapja tervezte. 

A párnát le nem tette aztán, egész idő alatt ölében tartotta simogatva a szép hímzést. 
Molnár József 

Kutatási programot kaptunk 
A kiskunhalasi táborozás első napjaiban Györffy István is velünk volt; elsősorban arra biztatott ben-

nünket, hogy a magunk szemével lássunk, mi magunk legyünk gazdagabbak és alkalmasabbak arra 
a munkára, amelyet hivatásul választottunk. Kiskunhalason a legdöntőbb élményem az alföldi „paraszt-
várossal" való találkozás volt, itt ismerkedtem meg először közelebbről városban élő, pontosabban: 
városi parasztokkal. Ennek kapcsán a legjelentősebb felfedezésem e városi parasztréteg kéziratos iro-
dalmával, irodalmi életével: emlékirataival, költői emlékeivel és sajátos közköltészetével való megis-
merkedés volt. 

Itt egy tipikusan felülről lefelé, a legmagasabb műveltség köreiből a műveltség perifériája irányába 
elmozduló, kettős arcú irodalomról, költészetről, irodalmi életről van szó. Ennek a népi írásbeliség-
nek az alapjául felfogható paraszti „közköltészetet" számos szál fűzi a főleg a diákok és az egyszerűbb 
világi és egyházi értelmiségiek által fenntartott, a 17., 18., 19. századi meglehetős gazdag anyagon 
tanulmányozható kéziratos énekköltészet hagyományaihoz. Az a tény azonban, hogy a 19. és 20. szá-
zadban ennek a költészetnek fenntartói már túlnyomó többségükben városi parasztemberek, kis-
iparosok, pásztorok stb. lettek, jelentós új vonások eredőjévé vált: felerősödött a szóbeli népköl-
tészet hatása, újszerű félnépi műfajok alakultak ki. Az élettani jellegű (sexuális és exkrémentális) 
témák mellett a kriptiádia keretébe szorultak a politikai tárgyú írások is; így őrizhették meg szókimondó, 
elítélő, támadó és gunyoros jellegüket. Az írás lehetőséget adott azonban az önmagát megmutatni 
akaró líraiság megnyilvánulásai számára is: a másolt, átalakított, adaptált, továbbfejlesztett szövegek 
mellett a népi kéziratokban megjelentek a saját szerzemények is. Szerzőiket környezetük is költő-
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ként ismerte és tartotta számon. Az önmegmutatás szándékából születtek meg a paraszti önéletírások 
és a vidék életét, múltját bemutató sajátos memoárok is. 

A halasi paraszt-litterátorok tevékenységével való foglalkozás során ismerkedtem meg Nagy Czirok 
Lászlóval, aki paraszti költők ivadékaként — értelmiségivé válván — a néprajzi gyűjtő tudatossá-
gával, a legnagyobbak szenvedélyességével és fáradhatatlanságával kezdett hozzá a népi hagyomá-
nyok feljegyzéséhez és a népi írásbeliség emlékeinek a gyűjtéséhez. 

Nagy Czirok Lászlóval kialakult tartós kapcsolatunk vezetett el ahhoz, hogy kezdeményezésemre 
1949-ben — akkor ugyanis az Ethnológiai Adattár vezetője voltam —, megkezdődött a rajzokkal, fény-
képekkel stb. együtt mintegy 4-5 ezer lapnyi terjedelmű, Nagy Czirok Lászlótól származó hagyomány-
anyagnak a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában való elhelyezése. Közös munkával alakítot-
tuk ki az anyag elrendezésének, lemásolásának a sorrendjét. Ez a rendszerezés szolgált később a 
Nagy Czirok-kiadványok tematikai alapjául is. 

Űjbarsi élményeimről való beszámolómban első helyen kell beszélnem a tábor szellemi vezetőjé-
ről, Erdei Ferencről. A látottakat, hallottakat úgy szoktuk megbeszélni, hogy mindenki elmondta a 
maga tapasztalatait. Erdei Ferenc ehhez úgy tette hozzá a saját élménybeszámolóját, hogy az mindig 
tartalmazott gondolkodásra késztető, eligazító természetű kiegészítéseket. Senkit sem bírált és nem 
akart senkit utasítgatni sem. 

Ottani emlékeim közül a palóc nyelv fonetikai és nyelvtani gazdagságával való közeli megismer-
kedés tolul az első helyre. Napokig csak élveztem és tudatosan figyeltem a palóc beszédet. A falu 
és a környék néphagyományaira, főleg a népi elbeszélő prózai műfajoknak az életére vonatkozó kér-
dezősködéseim során megismerkedhettem Újbars és környéke (Kiskoszmály, Marosfalva, Mohi, Léva) 
néhány kiváló mesemondójával, elbeszélőjével. Egyik mesemondómat, Rakota Andrásnét javasasszony-
ként, jósnőként is sikerült megismernem. Emberismerete, mindenre kiterjedő figyelme, kombináló-
képessége, emberszeretete tette képessé arra, hogy fel tudja tárni a hozzá fordulók panaszainak, 
gondjainak okát; tanácsot tudjon adni a jövőt illetően. Megnyerő egyénisége, sejtelmesen elzsongító 
hanghordozása enyhe hipnotikus hatás kiváltására is alkalmas volt. A jóslást, jövendőmondást — sa-
ját bevallása szerint is — csak azért művelte, hogy segítsen feloldani a gondok okozta szorongást, 
segítsen embertársainak a nehézségekből való kilábalásban. 

Ujbarson és környékén sikerült összegyűjtenem egy kisebb kötetre való mesét, anekdotát, élmény-
történetet. A teljes anyag megtalálható az Ethnológiai Adattárban. Egy nagyon érdekes, a mese-
vándorlás egyik lehetséges módjának in statu nascendi való bemutatására alkalmas mese az egyet-
len, amelyet eddig sikerült publikálnom az itt felgyújtott anyagból. (Szlovákul hallott mese magyar el-
mondásban. Ethn. 1948. 117.) Ezt a mesét egyébként a javasasszonyként is bemutatott Rakota 
Andrásné mondta el. Ö maga szlovákul hallotta, de a magyar nyelvű hallgatóság számára magyarul 
szokta elmondani. 

Banó István 

Kutatótáborok 
a népegészségügy szolgálatában 

1941 január havában léptem kapcsolatba az Országos Táj- és Népkutató Intézettel, amikor veze-
tőjéhez: Kádár László egyetemi magántanárhoz fordultam és előadtam, hogy közegészségügyi szem-
pontú falukutatást szeretnék végezni a nyári vakációban, hogy a falusi nép életviszonyait jobban meg-
ismerjem, s országunk különböző tájairól adatokat gyűjtsek egy későbbi, átfogóbb orvosi vizsgálathoz. 

1937 óta a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi-fakultása Közegészségtani Inté-
zetében dolgoztam, ahol az egyetem összes hallgatóját, egyetemi éveik alatt két alkalommal egész-
ségvizsgálatban részesítettük. Amikor 1940-ben átvettem a vizsgálatoknak a vezetését, felmerült ben-
nem a gondolat, hogy jó lenne ezeket a megelőző vizsgálatokat szélesebb körre kiterjeszteni. Elsősor-
ban a falvakra gondoltam, hiszen ott pusztított a legjobban népbetegségünk, a tüdőgümőkór, s ez a 
réteg szorult legsürgősebben a segítségre. Kádár László helyeselte tervemet és azt tanácsolta, hogy 
alakítsak népegészségügyi szakcsoportot önként jelentkező orvostanhallgatókból, akik érdeklődnek 
a falusi higiénés viszonyok iránt. Tartsak nekik elméleti előadásokat havonta két alkalommal, a tanév 
végén gyakorlatképpen kiránduljunk. Felhívására 42 orvostanhallgató jelentkezett, akik eljártak az 
előadásokra és közülük 18-an részt vettek májusban Gödöllőn és Úriban a kiránduláson. Mivel az I. és 
II. éves hallgatók klinikai tárgyakat még nem hallgattak, ezért, hogy megkönnyítsem számukra a 
kutatómunkát, kérdőíveket sokszorosítottam, hogy a családoknál ezek segítségével gyűjtsenek majd 
adatokat. 

A falukutatást — ugyancsak a Táj- és Népkutató Intézet tanácsára — Észak-Erdélyben kezdtük 
el, az előző évben visszacsatolt, magyaroklakta falvakban, ahol már dolgoztak tájkutató szakcsoportok. 
Ez nagyon megkönnyítette számunkra a helyzetet, mert a falu népe ismerősként fogadott, a többi 
szakcsoporttag pedig segített a szálláskeresésben és velük együtt étkezhettünk. 1941 júniusában a 
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Széchenyi Tudományos Társaságtól ösztöndíjat kaptam a falusi higiénés viszonyok tanulmányozására. 
Szakcsoportom tagjainak úti és ellátási költségeit ebből az ösztöndíjból fedeztem. 

Első utunk Magyarnemegyére vezetett, ahová két orvostanhallgatót vittem magammal: Füzy Miklóst 
és Szabó Pált, akik 1941. július 9—23-a között tartózkodtak ott. Az első héten én is velük marad-
tam, amíg belejöttek a munkába. Közegészségügyi szempontból érdekelt bennünket: a lakás (szobák 
nagysága, fűtés, szellőztetés, természetes és mesterséges világítás), a ruházkodás, tisztálkodás, a táp-
lálkozás, ivóvízellátás, alkoholfogyasztás, dohányzás, betegségek, járványok; iskolaegészségügy, népmoz-
galom (házasságkötések, születések, halálozások, szaporodás stb.). Végül Tálasi István tanácsára egész-
ségügyi néprajzot is vettünk fel: mit tudnak az emberi testről, az egyes szervekről és azok élettani 
működéséről; mit tudnak a különböző betegségekről, azok okozóiról és milyen gyógyeljárásokat hasz-
nálnak különböző betegségek esetén? Ezenkívül a szociális viszonyok iránt is érdeklődtünk (foglalkozás, 
földbirtok nagysága, állatállomány stb.). 

Ugyanebben az évben: 1941. július 17-én a Bihar megyei Micshére mentem két orvostanhallgatóval: 
Balogh Imrével és Treit Sándorral. Két hetet töltöttünk ott, s az előbb említett kérdőivekkel vet-
tünk fel adatokat, de ezenkívül a községi orvostól is mindkét helyen hasznos ismereteket kaptunk, 
a népmozgalmi adatokat pedig a helybeli plébánián és a községházán vezetett anyakönyvekből sze-
reztük be. 

Velünk egyidőben Széken a Katonai Képességvizsgáló Intézet munkatársai dolgoztak es segítséget 
kértek tőlem. Ide 9 orvostanhallgatót küldtem, akik július 22—augusztus 4 között 7—14 napot 
töltöttek ott. Költségeiket a Katonai Képesség vizsgáló Intézet fedezte. 

1941 augusztus 13—18-a között eljutottam még Visk-te (Máramaros megye), ahová Ledenyei Ti-
bor orvostanhallgató kisért el. E falunak a fele magyar, a másik fele rutén. Ez volt az utolsó állo-
másunk ezen a nyáron. 

A következő év nyarán Bogdándra (Szilágy megye) mentem: 1942. július 2—17-ig, ahová Ba-
logh Imre kísért el, aki az előző évben már Micskén járt és gyakorlatot szerzett a kutatásban. Jú-
lius 17. után egyedül maradt még egy hétig. Július 22-e között a Baranya megyei Kopácson is jártam, de 
komolyabb munkára nem volt időm. 

1943. július 5-én visszamentem Bogdándra Balogh Imre orvostanhallgatóval, az előző évi anyagot 
kiegészíteni. Onnan július 10-én M agyamé me gyére, július 16-án tovább Micskére és július végén visz-
sza Budapestre. Ez évi kutatásom teljes egészében arra irányult, hogy adatokat gyűjtsek a falusi nép 
egészségügyi ismereteiről: mit tudnak az emberi szervezetről és a betegségekről? Ezekből kiderült, hogy 
még mindig sok a babona és kuruzslás a falvakban. Ezzel be is fejeződött népegészségügyi faluku-
tatásom, mert az 1944. év nyara már nem volt alkalmas ennek folytatására. 

A Népegészségügyi Szakcsoport által gyűjtött anyagból eddig a micskei készült el teljesen, ame-
lyet 1944-ben Mády Zoltánnak adtam át 121 gépelt oldalon, 24 fényképfelvétel kíséretében. A címe: 
Falukutatási kísérlet közegészségi nézőpontból egy Bihar megyei községben. Ennek a sorsáról nem 
tudok, ezért 1976-ban újra megírtam (meglevő adataim alapján) és az Orvostörténeti Múzeumba ad-
tam be. A micskei anyagból egy részlet kibővítve megjelent az Egészségtudományi Közlöny című 
folyóirat 1942. évi 1—2. számában Egy biharmegyei község lakosságának táplálkozási viszonyai címmel. 

A magyarneme gyei anyagot is teljesen feldolgoztam. A bogdándi anyag még feldolgozásra szorul. A 
viski és a kopácsi anyagból csak részletek vannak meg. 

Arra a kérdésre, hogy miben látom egykori falukutatásaink jelentőségét, azt tudom válaszolni, 
hogy olyan falvakban jártunk, amelyeket ideiglenesen visszacsatoltak az anyaországhoz, s olyan ma-
gyarok közegészségügyi helyzetéről gyűjthettünk adatokat, akik szórványvidéken élnek, s ennek meg-
ismétlésére jelenleg nincs lehetőség. Másrészt több orvostanhallgató ismerkedett meg a falusi környe-
zettel és a falukutatási módszerrel, amelyet később orvosi munkájukban hasznosíthattak és bizonyos 
közegészségügyi szemléletet is kaptak. Megismerkedtek ezenkívül más szakterületen dolgozó faluku-
tatókkal, illetve azok módszereivel és munkájukkal. Én is e munkaterületen ismerkedtem meg és ba-
rátkoztunk össze Mády Zoltánnal, Morvay Péterrel, Tálasi Istvánnal és másokkal. 

Dr. Molnár Vilmos 

A drávaszögi kutatás és mai folytatása 
A Györffy István kezdeményezte táj- és népkutató mozgalom keretében 1942 nyarán került sor a 

Baranya megyei Kopácson egy többirányú gyűjtőtábor megrendezésére, amelyen magam is részt vettem. 
Eredetileg az örségbe mentünk volna, de a tervet az ottani árvíz miatt az utolsó pillanatban módosítani 
kellett. E változtatás szerencse volt a szerencsétlenségben: a Drávaszög és benne Kopács falu volt a ke-
vésbé ismert, ugyanakkor a gazdagabb hagyományú is, az 1942-es indulás óta a gyűjtések és feldolgozá-
sok kisebb-nagyobb megszakításokkal máig tartanak. 

A Dárvaszög, másként Drávaköz a történelmi Baranya megye Duna—Dráva közé ékelődő délke-
leti csücske. Régi Hegyalja (tractus Submontanus) és újabb Baranyai Háromszög elnevezése is fele-
désbe merült, ellenben a legdélibb Laskó, Várdaróc és Kopács lakói máig alfalusiaV-naV. tartják ma-
gukat. A közelmúltig elsősorban egymás között házasodtak, s a többinél viszonylag régiesebb szinten 
rekedtek meg, különösen Kopács hagyományossága szembetűnő; községünk e jellege a szlavóniai 
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Kórógyéhoz hasonló, de annál jóval fejlettebb szinten. A Drávaszög maga összekötő híd az Ormánság, 
Sárköz és Szlavónia között, mindezekkel több a rokon, mint az eltérő vonása. Manapság a határ két ol-
dalán lezajló változások az említett szintkülönbségeket kiegyenlítik és a sajátos vonásokat is sorra le-
törlik. A gyűjtések tehát kellő időben történtek. 

A legdélibb Kopács (Kopaiévo) falu kezdettől folyamatosan lakott, 1200 főnyi népességének zöme 
magyar és kálvinista. Fennmaradását és viszonylagos egységét főként földrajzi-vízrajzi elszigeteltségé-
nek köszönheti: határának nagyobb része kimaradt a múlt század végi ármentesítésből. E kiterjedt 
Kopácsi Rét-nek (Kopafki Rít) mintegy félszáz fajta hala és 267 féle madara, valamint e kiterjedt mo-
csárvilág sok más állata a gyűjtés idején legalább 90 hivatásos halásznak nyújtott megélhetést. (Ezek 
2/3-a ún. kis-, 1/3-uk pedig nagyhalász volt.) Azóta e mocsárvilág összezsugorodott, élővilága jelen-
tős mértékben szegényedett, ma már kevés a hivatásos halász is. A Kopácsi Rét ma természetvé-
delmi terület, a látogatók külön hajójáraton tehetnek körutat, a kitömött madarakat pedig a helyi 
természetrajzi gyűjteményben szemlélhetik meg. (A feliratok ottjártamkor horvát és latin nyelvűek 
voltak.) 

1942-ben mi még a régi Kopácsot láthattuk. A Táj- és Népkutató Intézet tanára, Tálasi István vezette 
kéthetes gyűjtőmunkánkat, amelyben különféle tudományágak (földrajz, néprajz, demográfia, szociog-
ráfia, zenetudomány, orvostudomány, természettudomány, gazdaságtan stb.) főként fiatal kutatói — 
zömükben tényleges vagy végzős egyetemi hallgatók — vettek részt. 14 tagú csoportunk tagjai kö-
zül Kardos László, Kiss Sándor és Peja Győző neve ismertebb. Csoportunk személyi és szakmai ösz-
szetételéből következett a kettős célkitűzés: egyrészt megalapozni egy későbbi falumonográfiát, más-
részt a fiatal szakemberekkel közvetlenül és módszeresen megismertetni a való életet. 

Házaknál szállásoltak el bennünket, az iskolában találkoztunk és egy vendéglőben ebédeltünk. 
Reggelenként mindenkinek be kellett számolnia előző munkanapjáról, ezek lényege munkanaplóba 
került, váltakozva vezettük. Ekkor cseréltük ki tapasztalatainkat és értesüléseinket is, egymásnak 
mindenben segítettünk. Tálasi István maga is gyűjtött, egy-egy fiatalt is maga mellé vett, vagy mun-
kája közben meglátogatta. Számomra mindez főként azért volt tanulságos, mert mindaddig magá-
nyosan gyűjtöttem. A tapasztaltakból meg lehetett állapítani, hogy az egyéni és a csoportos gyűjtésnek 
egyaránt megvan a létjogosultsága. 

Munkánk rövid ideig tartott, igyekeztünk a rendelkezésre álló időt kihasználni, és a befejező ér-
tékelés során újabb közös gyűjtést is terveztünk. Igazán nem rajtunk múlt, hogy az csak részlegesen 
sikerült. A falutól műsoros esttel búcsúztunk. Kiss Sándorral ketten még tovább maradtunk: ő tar-
totta a vasárnapi istentiszteletet, utána egész napos csónakkirándulást tettünk a Kopácsi-tóra. Ter-
mészeti élményeim közül máig ez a legmaradandóbb. 

Tálasi Istvánt kivéve, mindnyájan beadtuk gyűjtésünket; csak kevés kallódott el, ma a Néprajzi 
Múzeum Ethnológiai Adattárának Kéziratgyűjteményében találhatók. (Főként EA 8201—8223. sz. a.) 
Mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt nagyok az egyéni különbségek, de egészében véve a húsz-
egynéhány korabeli gyűjtőtábor közül kétségkívül ez volt az egyik legeredményesebb, és változott kö-
rülmények között is máig folytatódó. Az Ethnológiai Adattár gazdag kopácsi anyagában többek kö-
zött 200 (sajnos, nem teljesen kitöltött) házlap, 54 építkezéssel, berendezéssel stb. kapcsolatos kitűnő 
rajz, füzetnyi kotta, 300 gépelt oldalnyi mese stb. mellett összegező (viseleti, gazdasági stb.) leírások, 
demográfiai statisztikák, grafikonok, különféle térképek stb. is találhatók; a velünk párhuzamosan 
folyt egyéb (halászati stb.). gyűjtése kftöl pedig fényképek is. Gazdag forrása ez a helyi és a temati-
kus vizsgálatoknak egyaránt, különösen a folklorisztika számára ígéretes (mesék, mondák, hiedelmek, 
hiedelemtörténetek, szólások, dalok stb.); sajtó alá rendezett népdal-antológiánkban is felhasználtuk. 

Kopács a II. világháború után ismét Jugoszláviához került, a gyűjtés fonala két évtizedre meg-
szakadt. Időközben Beke Ödönnel 7 kopácsi mesét tettünk közzé Csalóka Péter címmel 1947-ben. 
1962-ben újra Kopácson voltam, most már nem gyorsírással, hanem magnetofonnal rögzítettem a 
meséket; á két ízben összeszedett 60 darabból 11 mesemondó 30 legszebb meséjét bőséges jegyze-
tekkel adtam közre. (Ez már Sárkányöló ikertestvérek címmel Jugoszláviában jelent meg; Újvidéken, 
1972-ben, a Hagyományaink c. sorozat III. köteteként.) Újabb 10 év múltán egy Pécsre elszármazott 
kopácsi mesemondótól 10 csodás történetet vettem magnóra. 

A kitűnő magyar—jugoszláv kapcsolatok tették lehetővé, hogy az egész Drávaszögre kiterjedő 
gyűjtőmunka mind rendszeresebb és eredményesebb legyen, tervszerűbb formában tovább folytatód-
jék, bevonva az ottani iskolahálózatot és megszerezve a Horvátországi Magyarok Szövetsége teljes 
támogatását is, amelynek révén külön önálló rovatot kaptunk Örökség címmel a Szövetségnek két 
hetenként, utóbb már hetenként megjelenő lapjában: a Magyar Képes Újságban. A drávaszögi gyűj-
tések jelenlegi mozgatói Lábadi Károly és felesége: Kedves Klára. Lábadi Károllyal közösen önálló 
kötetben adtuk ki a drávaszögi magyar népballadákat (Erdők, mezők, vad ligetek . . . Szabadka— 
Újvidék, 1980.), amely 52 típus 133 jegyzetelt és részben dallammal is ellátott változatát tartalmazza, 
ezek között a legértékesebb a Szilágyi és Hajmási (Császár tömlöcéből szabadult úrfiak) teljes, így 
sorrendben a 4. ismert változat. Az iskolai gyűjtőhálózat révén is 10 helységből a találósok 856 típu-
sának 4842 változata került elő, ezeket Lábadi Károly rendszerezte és tette közzé (Hold letette, Nap 
felkapta. Eszék, 1982.) önálló kötetben. Felesége, Kedves Klára pedig az eddigi leggazdagabb gyer-
mekjátékszer-gyűjteményt (Barkácakoszorú. Eszék, 1984.) publikálta. Sajtóra készen áll közös népdal-
antológiánk, továbbá a Lábadi Károly által rendezett 12 000-nyi szólás java. Gyűjtésünk kiterjedt szinte 
minden népköltési műfajra, közben az anyagi kultúra és a társadalom is megtalálta a maga művelőit. 



Jugoszláviai és hazai magyar szakemberek együttműködésével a végső cél egy teljes drávaszögi monog-
ráfia elkészítése. Minden reményünk megvan, hogy ez az ezredfordulóig sikerül. 

Az 1942-ben indult mozgalom a kitérők ellenére is kiterebélyesedett; rajtunk kívül más hazai 
és jugoszláviai magyar kutatók is felfigyeltek Kopácsit, a Drávaszögre; sajnos, nincs helyünk mun-
kájuk bemutatására. (Ld. A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Szerk: Máténé Szabó Mária 
Rózsa. Bp., 1984. TIT. 25—65. old. bőséges bibliográfiával.) Időközben Vörösmarton helytörténeti-
irodalmi, Laskón néprajzi, Kopácson pedig madártani állandó kiállítás nyílt, így az isten háta mögötti 
Drávaszög hovatovább isten színe elé, a közérdeklődés előterébe került. 

Katona Imre 

Egész életre szóló hatás 
1942 őszén — dr. Rónai Andrásnak a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

kétéves Szociális Szaktanfolyamán tartott „Nép- és tájkutatás" című előadásai révén kerültem kapcso-
latba a Táj- és Népkutató Intézettel, melynek csütörtök esti előadásait az akkori Eszterházy utcában 
szorgalmasan és örömmel látogattam. Sokszínű társaság verődött itt össze a legkülönbözőbb egye-
temekről, egyben azonban közösek voltunk: mindnyájan érzékenyen reagáltunk a magyar sorskérdé-
sekre. Fiatalok voltunk, vidámak, énekes-kedvűek, vitatkozásra készek és izgatottan vártuk, hogy ér-
demesnek találtatunk-e, hogy részt vegyünk az ugocsai kutatótáborban. 

Nem tudom, ki döntött úgy a Tájkutatóban, hogy vizsgálódási és kutatási területül az országnak 
ezt az ismeretlen csücskét jelölje. Talán a megye kicsinysége, különleges földrajzi adottságai, változa-
tos történelmi múltja, sokszínű etnikuma miatt esett Ugocsára a választás, ki tudja. 

A kutatást — főként Mády tanár úr vezetésével — hosszú előkészítő folyamat előzte meg. Mind-
nyájan úgy mentünk a helyszínre, hogy már átrágtuk magunkat a fellelhető Ugocsára vonatkozó 
irodalmakon és statisztikákon. Két ugocsai kutatótábor volt: 1943 júliusában és 1944 januárjában 31, 
illetve 25 egyetemi hallgató részvételével. Négy tanárunk közül mindig hiányzott valaki a katonai 
behívások miatt. Az első tábor előtt Nagyszőllősön volt egyhetes eligazítás, majd szétrajzottunk a me-
gyébe. 2-3 diákhoz 2-5 község tartozott. 

A kutatott községek egész lakosságáról kitöltöttük az előre nyomtatott „Családlap"-okat. Ezen három 
nemzedék születési helye, ideje, iskolázottsága, anyagi helyzete, társadalmi elhelyezkedése a faluban, 
fő- és mellékfoglalkozása, vallása stb. szerepelt. A telekkönyvekből kiírtuk a birtokviszonyokat, azok kö-
zelmúltbeli változásait. Az anyakönyvekből (egyháziakból is) sok évre visszamenő születési és halálozási 
gyakoriságokat számítottunk. Feljegyeztük a helyi földrajzi neveket. A térképészek sorra járták a 
falvakat és elkészítették a határtérképeket. Gyűjtöttünk helyi szólás-mondásokat, meséket, baboná-
kat, bájolást, népi gyógyítást, csalimeséket, boszorkánytörténeteket, betlehemesjátékot. Még a temető 
kopjafáiról is készítettünk feljegyzéseket. 

Nem tudom, a többiek hogy voltak vele, de én nagyon büszke és boldog voltam, hogy fiatal 
korom ellenére mindebben részt vehetek. Nekem nagyon sokat jelentett Ugocsa! Megnyugvást jelentett 
a háború közepén, hogy hasznosat tettem, hogy törlesztettem valamit társadalmi adósságomból. Ren-
geteget tanultam: Mády tanár úrtól módszert, a kutatások megalapozásának szükségességét; őszin-
te emberséget Kovács Pétertől; a szakma szenvedélyes szeretetét Tálasi tanár úrtól; Morvay Péter-
től meg a szüntelen aktivitás és lendület fontosságát minden munkában. 

1984. május 9-én, Tálasi István temetésén is elhangzott a bűvös szó: kutatótábor, de külön Ugo-
csa nem említtetett. Pedig tudom jól, hogy ez a tábor volt a tanár úr „kedvence". Ha összefutot-
tunk véletlenül valahol, lehetetlen volt meg nem emlékezni róla. „Olyan nem lesz még egy" — mondta. 

Nagy-lványi Fekete Magda 

Mi lesz a nagy értékű anyag sorsa? 
Több táj- és népkutató táborban vettem részt, először a sárpilisi „női" táborban, amelyet Üjváriné 

Kerékgyártó Adrién készített elő, majd a bogdándi, a makádi és végül az ugocsai táborban. E tábo-
rokról azonban mások számolnak be. Azt szeretném elmondani, milyen mély benyomást tett rám, hogy 
elsőéves hallgatóként részt vehettem 1939 elején az egyetemi Néprajzi Intézetben rendezett összejöve-
teleken, ahol Györffy István mindig jelen volt. A hires kiállítás bezárása után kezdődtek ezek az 
összejövetelek. 

A néprajzi szemináriumban tartott csütörtöki előadások hangulata felejthetetlen. A helyiség tömve 
diákokkal, sok más szakos fiatallal, jórészt népi származású fiúkkal, a későbbi népi kollégistákkal. 
A gyűlés dalolással kezdődött, dalolással végződött. Emlékezetes Erdei Ferenc előadása, Somogyi 
Imre beszéde „Kert-Magyarország" tervéről, K. Kovács László finnországi beszámolója. Kirándulások 
is voltak, Nagytarcsára, Fótra mentünk, ott Muharay Elemér táncosai színpadon mutatkoztak be. 
Gondolkodásom, szemléletem egy félév alatt megváltozott. 
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Györffy, tudva, hogy a néprajz elválaszthatatlan a társadalom kutatásától, gondoskodott arról, 
hogy a tanszéken szociográfiai képzést nyerjünk. Mády Zoltánt bízta meg előadások és szemináriumok 
vezetésével. Amikor 1939 őszén váratlanul árván maradtunk, a helyettes tanárok mellett igen sokat 
tanulhattunk Mády Zoltántól, ö készített fel minket a tábori kutatásokra is, minden falu történe-
tével, társadalmával, statisztikai viszonyaival meg kellett ismerkedni, mielőtt terepre mentünk. Mádyval 
sokat vitatkoztunk, mert mi fiatalok erősen Erdei hatása alatt álltunk, de a vitatkozásokból is ta-
nultunk. 

E nehéz háborús évek alatt több mint 15 tábor zajlott le és igen sokan vettek bennük részt. 
Kiemelkedő jelentőségűek az Újvári Béla és Újváriné Kerékgyártó Adrién által vezetett művészeti 
táborok, különösen a csíkmenasági és a bácsjózseffalvi. Mégis igen kevés jelent meg a sok kutatásból. 
Közben vége lett e korszak mozgalmának, s az a csoda, hogy az anyag nem pusztult el. Megjelent 
Papp László népi jogszokás gyűjtése Kiskunhalasról,, az őrségi kutatásból Kardos László disszertá-
ciója, a népi táplálkozásról, a sárpilisi kutatás rövid összefoglalója Mády szerkesztésében, valamint el-
szórt cikkek, így a bogdándi viseletről, a menasági helynevekről. De a táborokban végzett gyűjtések 
nagy része, sokezer oldal kézirat, térkép, rajz kiadatlanul nyugszik a Néprajzi Múzeum Adattárában, 
ahogyan erről a nyomtatásban is megjelent kitűnő katalógusok alapján tájékozódni lehet. Például az 
ugocsai tiszapéterfalvi anyaga egymaga 2500 oldal. 

Mi lesz a sorsa ennek az értékes anyagnak? A mai szociológia számba veszi a világháború előtti 
„első" szociológiai kutatás történetét, a Galilei Kör tevékenységéhez kapcsolódó kutatást, jól ismert 
a népi írók mozgalma és az 1938-ig tartó szociográfiai kutatás is, de ahol a táj- és népkutató 
mozgalom kezdődik, ott abbamarad a tudománytörténet. Ez nem is nagyon marasztalható el, mert 
erről a tevékenységről igen kevés a publikált nyom. Azt javasolom tehát az emlékülésnek: e tudomá-
nyosan jól felkészített, sokoldalú, tudományköri szemlélettel végzett társadalomkutatásról készüljön 
írásos összefoglalás. Idővel pedig az egyes táborok arra méltó anyaga is nyerjen feldolgozást és publi-
kálást — lehetőleg addig, amíg az egykori táborozók életben vannak. 

Kresz Mária 

A tájkutatás időszerűségei és 
mai lehetőségei 

Örömmel fogadtam el munkatársaimmal együtt a meghívást ide az emlékülésre. A Táj- és Nép-
kutató Intézet munkáját mi nem ösmertük és nem tapasztalataiból merítve indult el a munkánk az 
1980-as évek elejétől. Ez persze közyetve még komolyabb bizonyítéka nemcsak annak, hogy a Táj-
és Népkutató Intézet akkor haladó utakon járt, hanem annak is, hogy eredményei és tapasztalatai 
ma is megérdemlik a figyelmet és időszerűek. Az egyetemi ifjúság, a fiatal értelmiség társadalmi-
közösségi szerepre felkészítése közben a honismereti munka megújításán gondolkodva ütköztünk ugyan-
azokba a feladatokba, mint elődeink. A hivatalos tudományosság csekély ifjúságmozgósító buzgalmába, 
a friss, empirikus társadalomkutatások kevésbé ismertségébe, a tudomány közéleti szerepébe vetett hité-
ben és pedagógiai szerepelhivatottságában szűkölködő tudóstársadalomba (tisztelet a kivételnek). Ke-
vés olyan kiemelkedő személyiségre mint Györffy István vagy Magyary Zoltán voltak. A felsorolt 
előfeltételeknek megfelelően a diákifjúság társadalomtudományos felkészültségének szintje ma ala-
csony, a konkrét társadalomismeret hiányos, ugyanakkor felfokozott és növekvő érdeklődés és társa-
dalomkritikai érzékenység tapasztalható a fiatalok körében. 

Ezek a hiányok és szükségletek szabták meg, hogy kialakítsuk a közösségi élményszerzés, az aktív 
cselekvés módszereivel azokat a tanulási formákat, amelyek a rendezett és tényfeltáró társadalomisme-
retet szolgálják. Nem azért, hogy szakmai felkészültséget adjunk, hanem azzal a céllal, hogy a leg-
különbözőbb szakmákban és egyetemi tanulmányok mellett az értelmiségi hivatás társadalomismereti 
alapjait kibontakoztassuk. Az elődöket kutatva a tradíciók gazdag tárházát fedeztük fel, s egyre tuda-
tosabbá vált bennünk is, hogy a homályosan tudott, félig elfeledett előzmények megismerése egyik 
alapfeltétele mai sikeres munkánknak. 

Minket tehát a feszítő gyakorlati kérdések megoldásának megalapozottabbá tétele közben a műve-
lődési és ifjúsági mozgalmak története keretében kezdett el érdekelni a Táj- és Népkutató Intézet múlt-
ja. A megismerkedés útján, magunk között gyakran magunkat is táj- és népkutatónak neveztük, 
mint ahogy sok is a tényleges hasonlóság. Nem rajtunk múlott vagy múlik, hogy törekvéseink intéz-
ményesített kereteit nem eléggé formáltuk a folytonosság szellemében. Talán a Györffyhez és Ma-
gyaryhoz hasonló vezető tudós személyiségeket is kineveli majd magának ez a mozgalom. 

'A Honismereti Bibliográfia címú mellékletben közöljük azoknak a publikációknak a jegyzékét, amelyek áttekintést 
adnak eddigi és tervezett munkánkról. 
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Több tucat fiatal szociológis kutató és egyetemi oktató megalakította Intézetünk mellett a Szociográ-
fiai Táborvezetők Munkaközösségét. Munkánkat még csak éppen elindítottuk. A mai társadalmi igé-
nyeknek megfelelő táborok, kutatások szervezése mellett egyik fontos feladatunknak tekintjük a moz-
galmi, művelődéstörténeti vonatkozású tradíciók feltárását és megismertetését.' 

Az elmúlt években nyaranta átlagosan 6—8 két-három hetes időtartamú tábort szerveztünk, főleg a 
H N F anyagi támogatásával. Az anyagi támogatásban más szervek is részt vettek. Sok esetben a köz-
vetlen szakmai vezetés és szervezés feladatait sem vállaltuk, csak irányítottuk az előkészítő tevékeny-
séget. 1985-ben a következő táborokban kezdődött meg, illetve folytatódott a munka: Salgótarján-
ban a város és pereme kapcsolatát, a szegregáció témáját tekintettük á t ; Tarjánban a közigazgatás 
és az emberek viszonya témakört folytatjuk; Rudabányán, Bagaméron, Homokmégyen a település 
társadalmi-gazdasági szerkezetének megismerése volt a tábor programja. Dombegyházán művelődés-
szociológiai jellegű az érdeklődés, Nagykanizsán a szociális rétegzettség és a kultúragazdaságtan a 
téma. Jászfényszarun a tsz kertészetében dolgozók élet- és munkakörülményeit vizsgálták, Jakab-
szálláson pedig a szakszövetkezet helyi társadalomban játszott szerepét. 

Várjuk az érdeklődőket, bekapcsolódni vágyókat, a társakat. 
Tóth János 

{ HÍFKK 

Újjáalakult az Országos Honismereti Bizottság 
Az Országos Honismereti Bizottság 1986. február 24-én tartotta újjáalakuló ülését a Magyar Munkás-

mozgalmi Múzeum tanácskozó termében. Az ülésen megjelent Garamvölgyi József, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának titkára, köszöntötte a bizottság tagjait és hangsúlyozta a megújuló mozgalomban a 
folytonosság szükségességét. Feladatként jelölte meg, hogy a mozgalom erőteljesebben vonja be tevékeny-
ségébe az ifjúságot, továbbá, hogy szorosabban működjék együtt a különböző intézményekkel. Garamvöl-
g/i József átadta a Hazafias Népfront Kitüntető Jelvényét Tóth Jánosnak, a Népművelési Intézet igazga-
tóhelyettesének. 

Dr. Kanyar József, a Honismereti Bizottság újonnan megválasztott elnöke ismertette a megalakult bi-
zottság tagjainak névsorát, amelyet később közlünk. Szembetűnő új sajátossága ennek a listának, hogy 
nagyobb súlyt kaptak a mozgalom vidéki munkatársai: az új bizottság tagjainak csaknem 40%-a nem a fővá-
rosban dolgozik. 

Az alakuló ülésen szomorú kötelességeként Töltési Imre emlékezett a honismereti mozgalom két nagy 
halottjára, Dömötör Sándorra és Nóvák Józsefre, a bizottság tagjai pedig néma felállással fejezték ki gyá-
szukat. 

Az alakuló ülésen igen sok — egyesek szerint túlságosan sok — téma került napirendre. Többen meg-
állapították, hogy a tervezet szerinti, esetenként létrehozott tematikus bizottságok nem garantálják kel-
lően a bizottság munkájának folytonosságát és továbbra is szükség van a korábban bevált munkabizottsá-
gokra. A résztvevők megismerkedtek az ez évben Budapesten, június 30-a és július 4-e között sorra kerülő 
XIV. Honismereti Akadémia előzetes tervezetével. Ismételten szóba került a nem hivatásos kiadók által 
megjelentetett honismereti kiadványok hozzáférhetősége. Gémes Balázs muzeológus beszámolt a Magyaror-
szági Népi Orvoslási Topográfia kutatásának helyzetéről és kérte a bizottság további támogatását. 

A földrajzi nevek témája kétféle megközelítésben is napirenden volt: egyrészt mint az összegyűjtött ne-
vek elakadt kiadásának szorgalmazása, másrészt a turistatérképek által végzett „tarvágás" miatt esedékes 
földrajzinév-mentó akció szükségessége. Többen is fölvetették, hogy nagy szükség lenne a nyári honisme-
reti táborok módszertani és tartalmi tapasztalatainak — a táborszervezők és -vezetők bevonásával történő 
— utólagos értékelésére, a tanulságok szervezett formában való levonására és közzétételére. Jól kirajzoló-
dott a honismereti mozgalom sokrétűsége, a hozzászólók megfogalmazták ugyanis egyrészt azt az igényt, 
hogy a honismereti munkában kapjon nagyobb teret a történelem régebbi rétege, másrészt pedig hogy a 
múlt mellett a jelen társadalmi kérdéseinek vizsgálata is erőteljesebben szerepeljen a honismereti kutatá-
sokban. 

Dr. Kovács József főiskolai tanár ismertette az idén először szervezett nyári honismereti szakkörve-
zető-képző tábor tervét, amelyre júliusban kerül majd sor a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. 

Végezetül dr. Kanyar József foglalta össze az elhangzott javaslatokat, és bejelentette, a Honismereti 
Bizottság lépéseket tesz annak érdekében, hogy a rádióban „Kis magyar honismeret", a televízióban pe-
dig Magyar történelmi körkép témájú sorozat induljon a honismereti mozgalom népszerűsítése, a történel-
mi ismeretek elmélyítése és a nemzeti tudat erősítése érdekében. 

Halász Péter 
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A népi hagyomány 
Jáborné Balogh Tünde 
batikkárpitjain 

Jámborné Balogh Tünde Hódmezővásárhelyen született, s mint maga írja: alföldi parasztvér ke-
veredik benne a csíki székely ősökével, de egy-egy déd- vagy ükanya képében lengyel, szlovák, 
német és bolgár elődök is találhatók a felmenők között. Elemi és középiskoláit Makón járta, majd 
sok mindennel foglalkozott, míg végül elvégezte a Szegedi Tanárképző Főiskolát, tanítani kezdett és 
tanít mind a mai napig. 1966-ban ismerkedett meg a batikkal, de még sokáig kellett küszködnie, amíg 
vallási és népi témájú batikkárpitjai meggyőzték környezetét és önmagát művészetének erejéről. Ba-
logh Tünte azóta elsősorban a batikolás különös művészetével közli velünk mondanivalóját. 

Idézzük fel néhány pillanatra, mit is tudunk a batikolásról, erről az ősi, több ezer éves, keletről 
származó művészetről, amely legalább annyira a miénk, mint a fafaragás vagy a szőrhímzés. A 
textilbatikolást ugyan a múlt század végén, Jáváról hozták Európába, de a batiktechnikával való 
tojásírást több mint egy évezrede alkalmazzuk, sőt már avar sírokban is találtak írott tojásokat. En a 
batikolással, mint technikával Moldvában találkoztam először, amikor a csángó asszonyok megmu-
tatták, hogyan írják a húsvéti tojást. Elővették az irókát, a kesicét, aztán megolvasztották a méh-
viaszt, korommal összekeverték s megfogták a tojást, a tikmonyt. Az irókával gyönyörű szép mintá-
kat, jeleket írtak a tojásra, aztán megveresítették, meleg ronggyal letörölték a viaszt és kész volt 
az írott hímes tojás. Hasonló módon történik a textil batikolása is: az eljárás lényege, hogy viasz-
réteggel fedik a kép különböző felületeit, és fokozatosan festik rá a színeket. Az elkészítés körülmé-
nyessége, nehézsége, az anyaggal való küzdelem — amit csak közvetve érzékelhetünk — éppúgy 
hozzátartozik ezekhez a képeknek a varázsához, mint a rejtelmes színhatások és a téma élménye. 

Régóta ismertm és szeretem Balogh Tünde művészetét. Az elsők, amiket megismertem, az Elin-
dultam szép hazámbul, az Éva szívem Éva, a Megöltek egy legényt, vagy a Kiszáradt a tóbul . . . cí-
műek, a magyar népdalok és balladák világával itatták át a textilek anyagát. Más képei a múlt századi 
makói árvíz borzalmait idézik, az újabbak pedig a 12 hónap szimbolikáját, Krúdy bolondos álmos-
könyvének világát vetítik a batikkárpitokra. Amit Szervátiusz Jenő a fával, Kovács Margit az 
agyaggal, azt teszi Balogh Tünde ezeken a textilképeken. Újraéli és újrateremti múltunk, művelődés-
történetünk jelenségeit, közel hozza számunkra azt a világot, amelyet nem szabad elfelejtenünk, sőt 
újra és újra át kell élnünk. Engedelmeskedik a kodályi útmutatásnak, amely szerint „a kultúrát nem le-
het örökölni, mert az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának". 

Két témakör képeit mutatjuk most be szerény kereteink között: az apokrif imákat és a táltos 
fiút. Forduljunk ismét magunkba és lássuk, mit tudunk az apokrif imádságok világáról. Ki ne ismerné 
Erdélyi Zsuzsa Hegyet hágék, lőtőt lépek című, archaikus népi imádságokat tartalmazó kötetét, vagy 
Polner Zoltán: Föld szülte fáját . . . című könyvét, amelyben Szeged környékéről való ráolvasásokat 
és népi imádságokat közöl? Apokrif szövegek ezek, vagyis ismeretlen eredetűek, a hivatalos vallás által 
el nem ismertek. „Ne keressünk bennük pogány kori hagyatékot" — int Bálint Sándor, de elismeri, 
hogy ösztönzésükben van valami a primitív, történelem előtti ember szemléletéből. „Ezekben az imád-
ságokban — írja — a bensőséges, gyermeteggé egyszerűsödött vallás nem tételekben, hanem költői 
képekben nyilatkozik meg." 

El kell mondanom, mert aligha lehet véletlen, hogy apokrif imádságokkal első alkalommal ugyan-
csak a csángómagyarok körében találkoztam. A Lészpedről Mekényesre került Simon Ferenc Józsefnétől 
— aki írástudatlanságban is igazi nagyasszony volt — hallottam először ilyen imádságot. S ahogy 
Ilona néni lelkében jól megfért egymással a népi hiedelemvilág a keresztény mítoszokkal, úgy él ezek-
ben az imádságokban is ez a két kultúra. 
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ilindula szűz leány Szen' Margit 
Hónya alatt viszi arany medencéit, 
\rany medencéibe Krisztus Jézusnak harminchat csepp 
'érit, 
iódugságos Szűz Máriának fátyolát, 
izen' Benedeknek szárnyát, szárnyékját, 
izent Antalnak köteleit, hét sing olvasaját, 
Vlegtalálkozék sátányokval, sárkányokval, 
kérdik a sátányok, sárkányok: 
Mi dolog legyen szűz leány Szen' Margit, hézád nem 
Közeledhetünk? 
Feleli a Szen' Szűz: 
Hézám nem es közeledhettek, ha tiszta lelkek nem 
vattok. 

Hernádi Oszkár reprodukciói Lásd még az első boritó képeit (Szerk.) 
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Mert én hónyom alatt viszem arany medencéimet, 
Arany medencéimbe Krisztus Jézusnak harminchat csepp 
vérit, 
A Bódugságos Szűz Máriának fátyolát, 
Szen' Benedeknek szárnyát, szárnyékját, 
Szent Antalnak kötelit, hét sing olvasóját, 
Ki ezeket az imáccságokat elmongya, 
Este lefektyibe, reggel felkőttyibe, 
Menyország kapuja kinyittatik, 
Embernek lelke bévittetik, áment. 
Egy másik imádságban pedig a szent fiát kereső Mária szólal meg, és szavaiban az Ómagyar Márií 

siralom verssorai csengenek: 
. . . hogy ne sírnék, az én szent fijam 
könyökig könnyűbe, térdig vérbe, 
megcsapkodták vaskesztyükvel, 
megliggatták vasdárdákval . . . 
Az apáról fiúra, anyáról leányra szálló néphagyomány születik tehát újjá ezeken a batikokon. S 

ha az imádságok megnyitják előttünk a múlt kapuját, a Táltos fiúról szóló képek világa már valóság-
gal bűvül és vonz múltunk mélységeibe. 

Honfoglaló eleink táltoshitét szent királyaink s a keresztény papság tűzzel-vassal irtotta, ki akarta 
pusztítani még az írmagját is. A pogány vallás el is tűnt, de az emléke megmaradt kilenc évszázadon 
keresztül. A biharnagybajomi, szaruból készült sótartón a táltosok égig érő világfáját láthatjuk, nép-
meséink alsó világa vagy a mesehőst röpítő táltos csikó az ő emléküket őrzi. Regősénekeinkben a 
régi sámánok hangját véljük hallani, évezredek távolából. A pusztát járó garabonciás pedig nem 
egyéb, mint a kara bonc, a fekete táltos! 

Jámborné Balogh Tünde táltos fiúja nem a pogány kor isteneivel társalkodó, hatalmas erejű, föl-
döntúli képességekkel rendelkező sámán. Nem az istenek társa, bár ő is megküzd a gonoszt jelképező fe-
kete alakkal, ha nem is bika képében. A táltos fiú inkább a földön jár, a legtöbb képen nem ő cse-
lekszik, inkább vele történik valami. A régi félelmetes táltosok kései utódja ő, akárcsak többi társa, a 
közöttünk és körülöttünk élő művészek, költők és más megszállottak. A táltos fiú szinte már teljesen 
emberi, a nagy küzdelmek és a földöntúli dolgok nyilván a lelkében történnek, amely két nagy sze-
mén át sugárzik ránk s csupán az egyik képén láthatjuk táltos mivoltának testi bizonyítékát, a ha-
todik ujjat. 

Úgy nézzük tehát ezeket a képeket, hogy engedjük megszólalni magunkban a népi műveltség régi ré-
tegeiből, kultúránk időtlen múltjából érkező hangokat. Tisztábbak és erősebbek leszünk általuk! 

Halász Péter 

Dombon álló világfa egy szarusótartón; bal oldalán égitest, ágai fölött és alatt szarvasmarha-ábrázolások. 
Biharnagybajom, Szűcs Sándor gyűjtése. (Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága c. könyvből) 
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Egy dunántúli aprófalu, 
Rábaszentmiklós 

A körülményeim 1985 tavaszán úgy alakultak, hogy három hetet töltöttem a soproni állami szanatóri-
umban. Szobatársam a sors akaratából egy kis falu 45 éves lakatosmestere lett. A pihenés hosszú órái alatt 
egyre növekvő érdeklődésem következtében a faluja sorsáért szívből aggódó barátom részletesen beszá-
molt községe múltjáról, jelenéről és jövőjéről, amit a következőkben jegyeztem fel. 

Lakatosmesterünk egyetlen szakiparosa a jelenleg 186 lakosú Rábaszentmiklós községnek. Megélhetését 
nem a falu igényei nyújtják, hiszen a községben az elmúlt 15 év alatt összesen három-négy új ház épült. 
Alkatrészeket gyárt két segédmunkaerővel a közelebbi-távolabbi termelőszövetkezeteknek és gyárüzemek-
nek is. 

Rábaszentmiklós a Rába közelében lévő kis folyó, a Marcal parti kis település, valaha 300—350-es lé-
lekszámmal, községházával, tanácselnökkel, titkárral és „kisbíróval", 8 osztályos iskolával, 8-10 ott lakó 
tanítóval, óvodával, szép művelődési házzal. Volt a falunak kisvendéglője, orvosa, állatorvosa, evangéli-
kus temploma. Lakosainak nagyobb része a faluban talált munkát, elsősorban a mezőgazdaságban, volt itt 
kis fűrészüzem (Gatter) s a Mórichidai Termelőszövetkezetnek egy kisebb tehenészete is. A község kultu-
rális életének legszebb virága énekkaruk volt, mely kitűnt a helyi népi hagyományok gondozásával s me-
gyeszerte híres volt. 

A község mintegy 50 kilométerre található Győrtől, hasonló távol Csornától s 30 kilométerre Pápától. 
A vasúti állomástól (Enese) 15 kilométerre fekszik. Legközelebbi nagyobb községek a kb. 5 kilométerre 
levő Mórichida, Árpás és a Marcalon túli Kisbabot aprófalvak. 

A község életében, mint háromezernyi más községében, rendkívüli határkövet jelentett az 1971. évi Or-
szágos Településhálózat-fejlesztési Koncepció, s hogy milyet, azt az én új barátom a következőképpen 
írja le. 

A község társközséggé minősült. A központi község Mórichida lett s e központhoz tartozik már a 800-
900 lakosú Árpás község is. A tanács 1974-ben szűnt meg. A mórichidai községi tanácsban a falut ma 
csupán 3 tanácstag képviseli. Bezárták az iskolát és az óvodát. Elköltözött az orvos, állatorvos, elköltöz-
tek a tanítók, három kivételével, akik naponta járnak át Mórichidára — egyelőre, mivel végleges elköltö-
zésüket ők is tervbe vették. A gyerekek iskolába, óvodába járása elvben megoldott, de hol jön az autó-
busz, hol nem. Ilyenkor lakatosmesterem — 8-9 gyermeket zsúfolva Trabantjába — próbál segíteni a he-
lyi közoktatási gondokon. Gyakorlatilag megszűnt a kis falu kulturális élete is. Az ének- és tánckar fel-
oszlott, a művelődési házbeli rendezvények megszűntek, hacsak az évi egyszeri bált, a néha megrendezett 
„öregek napját" s az egyre gyérülő mozivetítést nem számítjuk annak. Ez utóbbit, mint másutt is, a tele-
vízió szorította ki, Rábaszentmiklóson ugyanis szerencsés fekvése miatt 4 ország adását lehet venni. Talán 
itt említhető a kisvendéglő megmaradása is. Élelmes és tehetséges vezetője, nem kis leleményességgel, üze-
mét jó konyhájával, jó borával stb. az egész környék gasztronómiai központjává tette, ö vezeti a vegyes-
boltot is, ahol tej mindennap, kenyér hetente négy napon kapható. 

Jellemző a jelenlegi dolgozó lakosság munkahelyi megoszlása. Elsőnek a fűrészüzemet számolták fel ar-
ra hivatkozva, hogy az amúgy is túlterhelt villamos hálózat már az ő terhelésüket nem bírná el. Hiába 
járt, kilincselt barátom, Rábaszentmiklósnak új transzformátorállomás nem jutott. Elköltözött hát a kis 
falu egyetlen ipari üzeme. 8-10 dolgozója is csaknem egy szálig odébbállt. A termelőszövetkezet kis tehe-
nészetében 10-12 fő dolgozik. Mind 50 éven felüliek. A régi, elhanyagolt istállókban a sok fizikai munká-
val járó tehéngondozást a fiatalok nem vállalják a havi 5—7 ezer forintos kereseti lehetőség ellenére sem. 
Még kb. 10-12 fő dolgozik a termelőszövetkezetben más beosztásokban, de ezek is az idősebb korosztály-
hoz tartoznak, utánpótlásuk nem lesz. 

Néhányan még a faluban találtak munkát (az AFÉSZ-vezető és a beosztottja például), más mindenki 
eljár dolgozni. Elsősorban Mórichidára, hol a Kossuth Termelőszövetkezetnek jól menő tésztaüzeme van. 
Ide járnak a traktorosok, szerelők, néhány irodai dolgozó, mintegy 10-14 fő. Mórichidára jár még a falu-
jában rekedt 3 tanító, tanácsi dolgozó, autóbusz-vezető. Győrbe 10-12-en, a Téti Mezőgép Vállalathoz 
(10 km) 6-8-an járnak el. Győrbe jár naponta a 6-8 középiskolás fiatal is. 
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A kiskorúak (iskolások) és a felsorolt dolgozók teljes létszáma mintegy száz fő. A többi 60 és 93 év kö-
zötti öreg ember, tehát a falu lakosságának 45 százaléka. A községben virágzó a háztáji gazdálkodás. Fő-
leg sertést, olykor 60-100 darabot is hizlalnak évente. Sok a háztájiban a tehén is, mert „a tejpénz jó". 
Csökkenőben van a hízómarhatartás. A tsz-tagok saját földjeiket nem művelik már, ezt megváltják a tsz-
nél holdanként 23 mázsa kukoricáért. A háztáji termeivényeket átveszi az ÁFÉSZ, néha ugyan nehézségei 
vannak, de a termelőszövetkezet is tud segíteni, mert több termeivényt maga dolgoz fel s szerződés van a 
győri hűtőüzemmel is. 

Még néhány érdekes adat a falu infrastrukturális ellátásáról. A falu belső és külső úthálózata és autó-
busz-kapcsolata — ez figyelemre méltó — jó. A faluban csaknem minden családnak — kivéve az örege-
ket — van gépkocsija. A község telefonellátása azonban siralmas. A községháza bezárásával megszűnt az 
egyetlen hivatalos telefon, az ÁFÉSZ telefonja 8—12 óra között csak a hivatalos beszélgetésekre áll ren-
delkezésre. A posta ugyan a tsz CB-telefonját is hálózati telefonnak minősíti, s a nyilvántartásában ezzel, 
meg a tíz éve megszűnt tanácsival együtt három szerepel, és mint másutt is az országban, ezt „kielégítő-
nek" (I) tartja. 

Még röviden a falu ivóvízellátásáról. Régebben a 6-7 méter mély ásott kutakból jó ivóvíz volt nyerhető, 
de a Marcal szabályozása óta ezeknek a kutaknak eltűnt a vize. Most a 16—50 méter mély kutakból 
egyelőre iható vizet nyernek, de várható lesz, hogy a Rába és a Marcal rendkívül szennyezett volta miatt 
ezek vize már nem lesz használható. A kis falu vízvezetékről még csak nem is álmodhat. 

Utolsónak a népmozgalom néhány adata: a faluból az elmúlt 20 év alatt 40-45 fiatal ment el, 4-6 fő — 
mint például ő is — odanősült a faluba. Egyébként már üresen és eladhatatlanul áll 3-4 ház. 

Barátom megrendülve mondta el, hogy a falubeli fiatalok közül senki sem akar falujában maradni s vé-
leménye szerint 40-50 év múlva a szép múltú, szép fekvésű falu ki fog pusztulni. Végül fátyolos szemmel 
köszönte meg, hogy mindezt elmondhatta, mert nem hitte, hogy vannak még, akiket az ő szomorú sorsuk 
érdekel . . . 
Epilógus? Leírtam egy apró falu történetét, ahol az immár 15 éves Településhálózat-fejlesztési Koncepció 
minden előírását maradék nélkül végrehajtották. Vajon csak nekem jutott véletlenül olyan szobatárs, ki-
nek faluja a sokak által megjósolt sorsra jutott, kiknek eddig egyetlen ember, hatóság, intézmény nem 
nyújtotta segítőkész jobbját, vagy van még több száz, esetleg ezer ilyen sorsra jutott falu? Nem tudom . . . 

Tomory László 

C : \ 
HÍFKK 

Rákóczi-emléktáblát avattak Prágában. A 
Honismeret 1984/4. számában foglalkoztunk 
II. Rákóczi Ferenc prágai tartózkodásával és 
annak jelentőségével, felvetve egy emléktábla 
elhelyezésének a javaslatát. A csehszlovák és 
a magyar kulturális szervek közös megegyezése 
alapján 1985. április 15-én emléktáblát helyeztek 
el a prágai Kisoldali tér 25/2. számú épületén. 
Ennek az egykori fogadalmas háznak a lakója 
volt ugyanis II. Rákóczi Ferenc az 1691—1692. 
években. 

Az emléktábla leleplezését megelőzően Josef 
Hájek, Prága főpolgármester-helyettese és Far-
kasinszky Lajos, a Budapesti Fővárosi Tanács 
általános elnökhelyettese megemlékeztek II 
Rákóczi Ferenc prágai tartózkodásáról, és fel-
vázolták a kiemelkedő személyiség szerepét és 
európai jelentőségét. Az elmondott beszédek után 
a két főváros képviselői leleplezték a kétnyelvű, 
cseh és magyar szövegű emléktáblát. A hozzá-
vetőleg 1,5 x 1,0 méter nagyságú, fémből ké-
szült emléktábla Tóthfalusi László és Korburger 
Zsolt akadémiai szobrászok alkotása. Az emlék-
tábla felavatásán jelen voltak a CsSzK Kulturális 
Minisztériumának a képviselői, Kovács Béla, a 
Magyar Népköztársaság nagykövete, valamint a 
Prágában tanuló magyar egyetemi ifjúság és nagy-
számú érdeklődő közönség. Az emlékezetes ünnep-
ség Gallay Attila előadóművész tárogatón elő-
adott kuruc dalaival zárult. 

Az örvendetes tényt megzavarja egy tárgyi 
tévedés, amely sajnálatos módon elkerülte a ter-
vezők figyelmét. Rákóczi ugyanis nem a táblán 
feltüntetett 1675-ben, hanem egy évvel később, 
1676-ban született. (Csémy Tamás) 
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BCSZáGOá 

(Hajdú D. Dénes felvétele) 

Az élő 
Gy. Szabó Béla 

«T 

Beke György beszélgetései 

Születésnapi köszöntőre készültem, a mester nyolcvanadik jubileumára. Megelőzött betegségének híre. 
Majd a haláláé. Búcsúztatót kellene írnom. Nem megy. Túl közeli a halál, túl nagy az életmű, hogy a friss 
halál fájdalmából érvényesen át lehessen tekinteni. 

Előveszem vele készített beszélgetéseimet, időrendi sorba rakom őket. Az élő Gy. Szabó Bélát idézik. 
Így illő igazán hozzá, a természet, a szépség, az élet örök szerelmeséhez . . . 

1975. Akit belülről sarkall a munka 
• Miként lett egy munkanélküli gépészmérnök a két háború közötti Erdélyben — a fametszés mű-
vészet 

Egészen véletlenül. Kós Károly vett rá, 1932-ben. Ekkor szerepeltem először kiállításon, amelyet a 
Károli Gáspár Társaság rendezett. Tíz szénrajzomat és két pasztellemet mutattam be. Abban az időben 
ismertem meg Kós Károlyt, aki a húszas években linóleumba metszette nevezetes könyvecskéjét, az 
Erdély köveit. Együtt jöttünk el a kiállításomról, s az utcán tréfásan azt kérdezte tőlem: „Fiatalember, 
miért nem mászik fára?" Készségesen elmagyarázta a technikáját. Elég romantikusan indult egyébként is 
az egész. A vésőket egy félvak, utcai köszörűssel fenettem ki, hát úgy is vágtak. Tépték a fát. Nem tud-
tam, hogyan kell nyomtatni, az ujjammal befestettem a dúcot, s az ágy lába alá tettem. 

• Azóta persze rengeteg múzeumot bejártál a világon, s volt alkalmad megismerkedni a fametszés mű-
vészetének múltjával is. Mit jelentett számodra az évezredes hagyományok megismerése? 

Három évig, 1933-tól 1936-ig metszettem a fát úgy, hogy nem tudtam, más miként csinálja ezt. Telje-
sen egyedül alakítottam ki a technikámat, a stílusomat. Ott van a fejed fölött edesanyám képe, abból az 
időből való. Akkor születtek meg a Liber miserorum metszetei, a kolozsvári Fellegvár környékének, a 
Sáncaljának nyomornegyedeit bemutató munkák . . . Mikor 1936-ban Budapestre kerültem, a stílusom 
már annyira kialakult, hogy metszeteim a következő időkben sem tértek el lényegesen az eddigiektől. 
Varga Nándor Lajos vett pártfogásába. Elvittem hozzá néhány metszetemet és a Uber miserorumot; 
megnézte, s azt mondta, hogy „Vénája van úgy látom, de tudja mit, jöjjön el hozzám rajzolni. Nem kell 
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beiratkoznia." Három év alatt többet rajzoltam, mint a beiratkozott főiskolai hallgatók. Kérdésed az 
előbb elárulta, hogy tudod: akkor már mérnöki diploma volt a zsebemben . . . Abban az időben tágult ki 
témaköröm a tájak felé. 

• Nyilván előtted is ábrázolták fametszeteken a természetet. 
A ICelet-Azsiai Múzeumban mintegy négyezer-ötszáz kínai és japán fametszetet tanulmányoztam a har-

mincas években. Ma sem tartom meglepőnek, ha valaki azt mondja, hogy a munkáimon keleti hatást vél 
felismerni. 

• Mit tartasz a fametszeteiden keleti hatásnak? 
Sokan azt mondják, hogy ez a keleti hatás — a gyakori rálátás. Vagyis a felülről való szemlélődés. Má-

sok azonban ezt azzal magyarázzák, hogy az erdélyi ember elég sokat jár a hegyekben, a magaslatról rálát 
a tájra, a világra, a dolgokra. 

9 Nyilván jól ismered Dürer metszeteit, ö és tanítványai szereztek európai rangot a fametszésnek. Mi 
az, amit te ma másként alakítasz ki a fametszeteken? Az érdekelne, hogy szerinted mit és mennyiben 
haladt, fejlődött a fametszés művészetei 

Szerénytelenség lenne magamat Dürerrel együtt emlegetnem. Dürer zseniális művészetét bámulom, 
tisztelem. A dűreri fametszetek jellege a náddal és lúdtollal meghúzott tusrajzokra emlékeztet. A művész 
elkészítette a rajzot, aztán legtöbbször mások, a metsző művészek fáradoztak a pontos kivitelezésén. 
Dürer a végén hozzányúlt mindegyikhez, még javítgatott rajtuk. Akkor az volt a cél, hogy a rajzot vala-
miképpen sokszorosítsák, közvetítsék a közönséghez. Ma ezt a műveletet nagyon jól elvégzi a cinkográfia. 
Ez a sokszorosítás megbízható információs képet nyújt a művész szándékáról és munkájáról. A fametsző 
művészek most azt igyekeznek kifejezni, amit rajzzal nem lehet. Az új fametszetek jellegét az adja meg, 
hogy tusrajzzal nagyon nehezen lehetne utánozni őket. A rajz az rajz, a metszet az metszet, ne konkurál-
janak egymással. Persze, a helyszínen legtöbbször most is rajzokat készítünk, papíron. De nem egy eset-
ben egyenesen a fára rajzoltam fel a képet. Majd a rajz átalakul, transzponálódik metszetté . . . Dűrerék 
a maguk idejében nagy művészettel és sok gonddal végezték a metszést. Különösen Holdbeinről mondha-
tó el ez, aki még vékonyabb vonalakkal dolgozott és még kisebb méretekben. A művész kellő odaadással 
ma is el tudná végezni ezt a műveletet, de fölösleges. Új mondanivalókat új stílusban kell kifejezni. 

• Azért időztem el kérdéseimmel a fametszés évezredes történeténél, mert ez a művészeti ág néha már 
azt a benyomást kelti, hogy tökéletességében megmerevedett. Lehet-e még fejleszteni? Milyen irányban? 
Nyújt-e lehetőséget modem képzőművészeti stílusok alkalmazására? 

Ezt nem annyira tudom, mint inkább érzem. Úgy érzem, hogy a magam művészetében még sok fejlő-
dési lehetőség van, és ez jó érzés. Rossz lehet, ha az ember a csúcson van, ahonnan csak lefelé vihet az 
út. Még tudok újat adni, különösen a nagy méretekben, amikhez hasonlót eddig nem készítettem. Ott 
van, azon az állványon a Hajóhintázók, mérete ötvenszer kilencven centiméter. Ennek a kivésése új fel-
adatokat követel meg. Ezen a nagy méreten csak meggörnyedve lehet metszeni. Persze, nem a technikai 
nehézségek avatják művészivé a munkát. Ezektől függetlenül lehet jó, lehet rossz. Én bízom benne, hogy 
jó lesz. 

• Negyedszázaddal ezelőtt is készítettél egy hasonló témájú metszetet. 
Igen, 1946-ban a Körhintázókiit. Akkori és későbbi élmények alapján most éreztem annyira érettnek 

magam, hogy nekifogjak egy ilyen nagyméretű metszetnek. Vagy itt egy másik nagyméretű munkám, 
most készül: önarckép, a mexikói görbe tükörben. Ezt az eddigi munkáimtól teljesen elütő mondanivalót 
elütő stílusban akarom kifejezni. 

9 Valóban, ez egy más „Cy. Szabó"! Groteszk arc az előtérben, groteszk arcok körülötte. 
De ami még groteszkebb: a görbe tükörben megjelennek lábak, amelyek szintén lábakban folytatód-

nak, s ezek hullámzanak, mozognak. Mexikóban készítettem a rajzot, ami után dolgozom. Én vagyok 
rajta, körülöttem indiánok. 

9 Témáidhoz időnként vissza szoktál térni? Mint a Hajóhintázók esetében. 
De mindig más és más alakban. Sok rosszat mondtak rólam, de azt még eddig nem hallottam, hogy is-

mételném magamat. Ezek témavariációk. 
9 A természetben még most, hetvenesztendősen is tudsz újat felfedezni? 

Nincs a földön két egyforma fűszál. Induljunk ki ebből, s akkor roppant nagy, úgyszólván végtelen a 
változások száma. 

9 Több félig kész metszetet látok itt, a műtermedben. Egyszerre több darabon dolgozol? 
Ilyen a munkamódszerem. Ez itt egy portré, amott az Egyeskő csúcsa, mellette a mexikói görbetükrös 

metszet. Reggel, amikor felkelek, kirakom őket és azt veszem elő, amelyikhez éppen a legnagyobb a ked-
vem, vonzódásom. Ha úgy érzem, hogy csak egy kicsit is belefáradtam az egyikbe, azonnal félreteszem, 
mást veszek elő. Mindig van olyan készülő metszetem, amelyiken jó kedvvel tudok dolgozni. S talán ez 
magyarázza azt is, hogy egy metszeten belül sincsenek ismétlődések. 

9 Nekem, a nézőnek néha olyan érzésem támad, hogy a fametszet elsősorban a derűs hangulatok kifeje-
zésére alkalmas. Illetve, a te műveid keltik ezt a benyomást. 

Köztudott, hogy a fametszet inkább epikai s még inkább drámai mondanivaló kifejezésére alkalmas. 
Gondolj Derkovits Dózsa-sorozatára. Én egy más feladatot választottam — ez eléggé tudatos nálam — 
a lírai érzelmek kifejezését a fametszeten. Ez nálam belső indítás. Én is figurális metszetekkel kezdtem, 
később tértem át a tájábrázolásra, ami elég nehéz volt. 
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A Miért érzed nehezebbnek tájat ábrázolni fametszeten, mint arcot, alakot? 
A fametszetnek az a jellege, hogy a művész lehetőleg fehér-fekete foltokkal, nagy vonalakkal fejezi ki 

nagát. Egy marcona arcot pedig könnyebb kifejezni fában, mint mondjuk üde gyermek képét. Ezt csak 
:inom, lírai hangulattal érzékeltethetem. Vagy éppen ennyi líraiságot követel meg a női arc ábrázolása. És 
:bben a vonatkozásban a természet is valahogy „nőies". 

• Pogány ö. Gábornak az a véleménye, hogy metszeteid nem is tűnnek fehér-feketének. 
Eredetileg festő voltam, és ma is festőnek érzem magam. Mikor fehér-feketében dolgozom, nem fehér-

Feketét látok, hanem színeket. Egy lomb kimetszésénél a zöld szín különböző változatait érzem. Ez olyas-
mi, amit nem tudnék megmagyarázni. 

• Most is festesz paszteUeket? 
Állandóan. Mexikóban sokat festettem, tavaly a Balaton partján, és idehaza is készítettem paszteUeket. 

Színekben látom és érzékelem a világot, de aztán fehér-feketére redukálom, a fametszet törvényei szerint. 
A fehér és fekete között — szürke hatásokkal is dolgozom. Ezt vékony vonalakkal vagy pontokkal feje-
zem ki. Sokan mondták már, hogy ez festői hatást kelt a fametszeteimen. Voltak, akik rám is olvasták, 
hogy ez piktúra és nem grafika. Hát én járom a magam útját, nem nagyon törődöm az ilyen észrevételek-
kel. Egyik önvallomásomban már leírtam, nem azért dolgozom, hogy másokat irritáljak, hanem mert gyönyö-
rűségem telik benne. 

# A harmincas években, amikor a Liber miserorumot egyik-másik folyóirat ellenszenvvel fogadta, a 
kiváló román költő, Miron Radu Peraschivescu a Cuvlntul liber cimü lapban nagy szeretettel ismertette. 

Egész pontosan azt írta, hogy „Tiszta proletár magatartás sugárzik belőle". 
# Egy művész saját egyéniségnek megfelelően felelhet legjobban a társadalmi igényekre, amelyekre te 
mindig nagyon ézrékeny voltál. A negyvenes évek közepén nyilván társadalmi igényt elégítettél ki az-
zal, hogy fába metszetted Petőfi, BSlcescu, Dózsa, Táncsics portréját. 

A Dózsát 1944 nyarán metszettem; Petőfivel 1942 óta foglalkozom, akkor került a kezembe az a da-
gerrotípia, amelyet a költő egyetlen hiteles arcmásának tartanak. Metszetemet a dagerrotípia után készí-
tettem. 1934-ben metszettem fába Ernst Tollert, a baloldali írót, a Fecskék könyvét Dsida Jenő fordítot-
ta le, az Erdélyi Helikon közölte, még 1934-ben. Újra megjelent 1944 után, a kolozsvári Józsa Béla Athe-
neum, az első erdélyi magyar könyvkiadó vállalkozás gondozásában. Akkor a boritólapjára is metszetet 
készítettem. 

% Petőfinek mégiscsak maradt fenn egy hiteles arcmása. Azt hiszem Bilcescu-portrédat is ,.minta" után 
készítetted. De Apáczai Csere Jánosról nem maradt semmilyen kép, rajz. Miként hívtad elő a régmúlt-
ból? Kicsit mindig az az érzésem, hogy metszeted Apáczaija te magad vagy. 

Mondják ezt. En nem látom a hasonlatosságot. Miből indultam ki, mikor Apáczai portréjához hozzáfog-
tam? Abból, hogy szenvedélyes vitázó volt, és tudomásom szerint tüdőbeteg. Aztán azt se feledd, Apáczai 
oly rég élt, hogy hozzá mertem nyúlni egy soha nem látott arc kitapintásához. Bolyai János is foglalkozta-
tott, őt viszont nem merem elkészíteni. Bolyai a múlt században élt, túl közel hozzánk ahhoz, hogy csu-
pán a képzeletemre bízzam magam. Csodálom azokat, akik előjönnek egy rajzzal, s azt mondják róla, 
hogy ez a Bolyai János. Apáczai arcának egy részét eltakartam, éppen mivel az arca ismeretlen. Erre 
egyik bírálóm kifogásolta, hogy Apáczai nem nézi, hanem szagolja a könyvet. Hát amikor valaki elme-
reng egy könyv fölött, akkor a könyvet úgyszólván a szájára teszi. Ez jellegzetes mozdulat. 

# A? irodalom sürún ihletett képzőművészeti alkotásokra? 
Elég sűrűn. A múltban is, most is. A Korunk Galériában éppen olyan kiállításra készülök, amelyen iro-

dalmi témájú fametszeteimet mutatom be. Szerepelni fog a két Dante-arckép, a Pokol bejáratánál álló költő, 
és a mindent megjárt boldog Dante. Ezenkívül van Madách-metszetem, van Mikesem, a kortárs 
írók közül Kós Károly, Nagy István, a kevésbé ismertek közül Hobán Jenő. Es persze Petőfi, meg a hoz-
zá kapcsolódó erdélyi emlékek. Munkára ihlette a székely keresztúri körtefa tragikus kiszáradása. Alatta ült 
utolsó estéjén Petőfi. A koltói somfa utódját itt, a műteremben tudom megmutatni neked. Ebben a cse-
répben. Ezt a csemetét a koltói somfa magjáról növesztette egyik szatmári orvos barátom. Most már csak 
így lehet megmenteni a hires somfát, mert nagyon megvénült, be van cementezve. 

• Honismereti barangolásaid során ezt a somfát te is fába metszetted. Lírai hangulatú metszet, mint a táj-
képeid mind. Emlegetted erős líraiságodat, mint művészi alkatod döntő vonását. A Dante-sorozatod 
azonban drámaiságot sugall. Ezt maga a téma követeli meg, az Isteni színjáték. Alapvetően lírai alka-
tod miként illeszkedik a drámai témához? 

Belgiumban, kiállításom idején, azt írták rólam, hogy húsz évig gondolkodtam az Isteni színjátékon, és 
aztán két évig metszettem. Már 1944 táján tanulmányoztam Dantét. Nos, a Pokol természetesen elsősor-
ban drámai hangulatú, a Purgatórium olyan feleútja, a Paradicsom viszont túlnyomóan lírai. Úgy mond-
ják, hogy a Paradicsom sikerült a legjobban. A lírai rész. Egyben a legnehezebb. Hússzor is elolvastam 
azt a részt, Babits fordításában, és ráakadtam egy olyan kitételre, hogy „itt nincs más, csak fény és sze-
retet". Ebből indultam ki az ábrázolásnál. 

0 Milyen múzeumokban őrzik a munkáidat? 
Kezdjük Bukaresttel, oda 450 metszetet ajándékoztam. Pekingben 44 metszetem volt kiállítva, otthagy-

tam őket, megtoldva még hattal. Ajándékoztam az Ermitázsnak, körülbelül 150-et, ugyanennyit a Puskin-
múzeumnak. A budapesti Galériának 383 munkát, Bécsbe az Albertinának 60-at, a liége-i múzeum kapott 
körülbelül 150-200 metszetet, 80 munkámat hagytam Mexikóban. 
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• Mexikóban alkalmad volt megismerkedni Sigueirosszal is. Interjút készítettél vele. Ez volt az első 
interjúdt 

Nagy egyéniségeket nem szívesen látogattam meg soha, mert tartottam attól, hogy teher leszek számuk-
ra. De ha valamelyik nagy egyéniség barátsággal közeledett hozzám, én őszinte örömmel viszonoztam az 
érzelmeit, tgy kerültem igen jó viszonyba Miquel Angel Asturiasszal, a Nobel-díjas guatemalai költővel, 
aki 1962-ben járt a műtermemben. Siqueiros megmutatta, hogy ő miként fest. Ezt kevés művész teszi 
meg. Behívott a műtermébe, és amíg beszélgettünk, festett. 

• Hány órát dolgozol naponta? 
Mikor a Dante-sorozatot készítettem, 16-18 órát dolgoztam. Ma is 8-10 órát metszek, rajzolok. Corne-

liu Baba, a nagy román festő megkérdezte egyszer, hogy mennyit dolgozom naponta? Azt feleltem, hogy 
16 órát. Az nem elég, mondta 17 órát kell. Túllicitáltam, hogy az sem elég: naponta 24 órát kell dolgozni. 
Nappal metszeni, festeni — éjjel tovább álmodni. A munkában élek, azzal fekszem, azzal kelek. Belülről 
sarkall a munka. 

1976: Az Erdei tánc New Yorkban 
A kolozsvári Művészeti Múzeum termeiben pasztelljeit állította ki Gy. Szabó Béla, szám szerint 125-öt. 

Ezzel egy időben Bukarestben fametszeteiből láthat a közönség. Beszélgetni mégis egy harmadikról be-
szélgettünk. 

0 New York-i kiállításod kapcsán szeretném megkérdezni: hányadik tárlatod ez külföldön? 
Ezt itt most nehezen tudnám egészen pontosan megmondani. Otthon összeszámolhatnók. Meglenne a 

száz. 
• Melyeket tartod közülük a legfontosabbaknak1 

Nyilván azokat, amelyeken világvárosok vagy régi művészeti központok közönsége elé kerültek a mun-
káim. Tehát Moszkva, Budapest, Liege, Mexico City, Peking, Bécs, Brüsszel, Brugge, Leningrád. 

• Mostani New York-i kiállításodnak mi a történetei 
Mondhatnám a szokásos. A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács még tavaly decemberben felkért, 

hogy küldjek metszeteket egy amerikai kiállításra. Negyven nagyméretű fametszetemet küldtem el, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a kiállítás után maradjanak az arra illő amerikai intézmények tulajdonában. Így ke-
rült sor a kiállításra. 

O Mit láthat az amerikai közönségi 
Úgy gondolom, hogy legjobb munkáim közül válogattam, a Dante-sorozatot és a Hónapokat kivéve, 

mivel úgy állapodtunk meg, hogy ezek most nem mennek ki. 
0 Egy-két címre is kíváncsi lennéki 

Hajóhintán, Tibeti sapkás önarckép, Erdei tánc, Pásztor a Bucura-tónál, Kalapos kislány; 1946 és 1975 
között készült metszetek. 

• Elérkezett-e hozzád a kiállítás valamilyen visszhangja? 
Barátaim mondták, hogy a rádióban emlegették a kiállítást. Gratuláltak. Megköszöntem. 

1981. Diákemlékek Gyulafehérvárról 
Gy. Szabó Béla kissé meglepődik, a kolozsvári Bánffy-palota hátsó traktusában, lakásában — műter-

mében : csupán négyszáz esztendős lenne az ő kedves iskolája? A nagyvilágot bejárt és a nagyvilágban is-
mert kolozsvári magyar művész egy idő óta évezredekkel vagy talán éppen a mérhetetlen időkkel társa-
log, otthona falain az Isteni színjátékból és a Jelenések könyvéből ihletődött metszetsorozatok. Más lép-
tékkel mérnek ebben a házban az idő térképén. 

Gyulafehérvári Szabó Béla —- neve előtt a Gy. betű szülővárosát jelzi — legidősebb azon fehérvári 
véndiákok közül, akikkel elindító iskolájukról beszélgethettem. 

— Konzervatív szellemi iskola volt-e a miénk? Én inkább úgy mondanám, hogy nagyon szigorú volt a 
fegyelem nálunk. Például a kinnlakók sem kószálhattak szürkület után a parkban. Ha szüleik elküldték 
őket valahová, mondjuk a patikába, futólépésben kellett átvágniuk a parkon. A bentlakásban még kemé-
nyebb szabályok uralkodtak. Én csak tudtam róluk, mivel kintlakó voltam, vasutas apám Fehérváron élt 
a családjával. Tehát a szigor igaz. Szellemi konzervativizmus? 1925-ben végeztem, Ady már halott, de a 
magyartanárunk legfennebb megemlítette. Szabó Dezsőt elítélőleg hozta szóba. Ezzel szemben megtaní-
tottak fegyelemre, tiszteletre, a klasszikus értékek becsülésére, mindvégig érezhettük az erkölcsi tartás jel-
lem palLérozó hatalmát. Ne lepődj meg, ha azt mondom, hogy a fehérvári főgimnázium nélkül nem lett 
volna fametsző belőlem. A képzőművészet minden ága közül ez követel legnagyobb türelmet, kitartást, 
önfegyelmet és lemondást. 

Úgy érzi, valamit hozzá kell még tennie: 
— Nézd, én ismerek jó konzervativizmust is. Nem mindenképpen a hét főbűn egyike. 

• Nem bánnám, ha ezt megmagyaráznád. 
Csak kerülővel tudnám. Inkább érzem. Én azt tartom igaz, maradandó művészetnek, amit a görög-

római kultúra alkotásai mellé lehet állítani, anélkül, hogy kizárnák egymást. Ezt tartom én alkotó konzer-
vativizmusnak. Nem így nevezik? Nem baj, fő az, hogy a fiatalok is hovatovább rájönnek erre. 
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• Fehérvár nélkül nem lettél volna a mai fametsző művész, azt mondod. Hiszen Kós Károly bíztatott 
fametszésre, már diplomás mérnök, korodban. 

Mégis Fehérvár . . . Rajztanáromnak, Reithoffer Jenőnek nagy hatása volt rám. ö maga Székely Berta-
an és Edvi Illés tanítványa volt valamikor. Mutatott nekünk egykori rajzai közül, amelyeket Székely 
3ertalan tanítványaként készített, de a mester nem rajzolt bele, nem korrigált, csak jelt tett a kép szélére, 
íogy fiatal barátom, itt kellett volna jobban figyelnie. Ilyen gonddal és szeretettel nevelt minket is Reit-
loffer tanár úr. Velem különösen sokat és szívesen foglalkozott. Egyetlen fia 1917-ben meghalt torok-
gyíkban, attól kezdve engem szinte a gyermekének tekintett. De felkarolt mindenkit, ha tehetség pislá-
colt benne. Sokat várt egyik román diákjától, Victor Constantinescutól, akiből geológus lett, s ha festett is 
césőbb, nem futotta ki a formáját. 

Reithoffer-akvarelleket vesz elő. Vagy harminc festmény helyét, sorsát ismeri, kiállítást akar rendezni 
1952-ben meghalt tanárának munkáiból. Reithoffer Jenő szerény ember volt, háttérbe húzódott mindig. 
Művész-nyugdíjat is Gy. Szabó Béla járt ki számára. Szenvedélyesen szerette a művészetet, ez volt élete 
ürömé, de Gy. Szabót óvta, ne lépjen erre a pályára, mielőtt nem végez valamilyen „civil" egyetemet. 
Realista pályára menj fiam, féltette. Gy. Szabó mérnökire iratkozott be, de a benne élő vonzódás végül 
Tiégiscsak a művészi pályára vitte. 

Iskolája iránti háláját akarta leróni, amikor az Isteni színjátékból készített metszetekből egy sorozatot 
Márton Áron püspöknek ajándékozott. Ha az iskolájuknak nincs jogutódja, díszítse a püspökség falait. 
Márton Áron pedig elvitte Rómába, VI. Pál pápának. VI. Pál nagy elmélyültséggel nézegette a metszete-
ket, és mindegyiknél hosszan idézte az Isteni színjáték megfelelő részeit. Kívülről tudta az egész eposzt. A 
művész diplomát vesz elő, rajta a pápa aláírása és szárazbélyegzője. „Gy. Szabó Béla úrnak tetszésünket 
nyilvánítjuk a Nekünk felajánlott művészi és kegyes ajándékért, és kiváltságos égi kegyet kívánunk neki. 
Vatikán, 1977. július 27. Paulus P. P. VI ! " 

— Mutass még egy reformátust, akinek ilyen pápai köszönőlevele van — mosolyog bágyadtan. 
0 Református? 

Igen. És reformátusként én voltam a gyulafehérvári római katolikus főgimnázium legjobb tanulója! 
• Román osztálytársadat is említetted. 

Persze, Victort. A padtársam pedig zsidó fiú volt, Léwy Gyula. Diáktársaim Fischer Ernő és Slézinger 
Ödön. Nemzetiségi, felekezeti gyűlölet vagy megkülönböztetés ismeretlen volt közöttünk. Tanáraink nem 
tűrték volna meg. A mi kissé talán maradi, kissé akár konzervatív, de szigorúan emberséges tanáraink . . . 

1984. A fűszál is . . . 
Egy sziget alakja bontakozik ki a véső nyomán. A sziget körül víz, tavak láncolata, az égen egy repülő 

nadár finom rajza . . . 
• Finnországi táji 

Igen. Most dolgozom fel ottani élményeimet 
• Hogyan került sorra éppen Finnország? 

A Finn Irodalmi Társaság hívott meg. A meghívás előzménye pedig az, hogy két finn nyelvű könyvet 
llusztráltam. Illetve egészen pontosan, a metszeteimmel illusztrálták őket. Ezt sokkal ideálisabbnak tar-
om, mint amikor a képzőművész mintegy alárendeli a maga munkáját a szövegnek. 

• Igy azonban két önálló művészet találkozhatott1 
Feltétlenül. Az egyik kötet magyar népballadákat tartalmaz. A halálra táncoltatott lány a címe magya-

ul , finnül: Kuoliaaksi tanssitettu tyttö, a balladákat Viljó Tervonen fordította. A másik kötet címe: Pouli-
oista-vuotatis kuminkaanpoika, erdélyi magyar népmesékből állította össze ugyancsak Tervonen. A balla-
iáskönyv címoldalára az Erdei tánc került. Lám, ez a metszet egyképpen megragadta New York ember-
izsungeljét és a magányos finn tájak lakóit. 

• Milyen metszeteket vittél magaddal Finnországbat 
ö k válogattak. Azt írták, hogy elsősorban a népi élet epizódjai érdeklik őket. tgy aztán a Dante-soro-

latomból csak két metszetet vittem, és ugyancsak két metszetet a jelenések könyvéből. A többiek az er-
délyi népi élet mozzanatait mutatták be, meg hát tájakat, folyópartokat, fákat, madarakat. 

9 És mit rajzoltál Finnországbani Tudom, hogy szokásod szerint ott rögzített rajzaidból itthon készítesz 
metszeteket. 

Miért tölteném ott az időt fametszéssel? Vétek lenne egy fát nézni csak, amikor az egész tájat nézhe-
:em, amelyet talán soha többé nem látok . . . Lönnrot Illés házát mindenesetre lerajzoltam. Pasztelleket is 
készítettem Finnországban. Megkapott a színek tobzódása. Olyan élénk, derűs színek vettek körül, mint 
itthon. 

A finn művelődési sajtó egyöntetű elismeréssel írt a Gy. Szabó-kiállításról. A művész újságkivágásokat 
nutat . A Keski-Uustmaa az életerőt és sajátos látásmódot emelte ki, mint Gy. Szabó Béla művészetének 
legfontosabb jegyeit. A Heisingin Sanomat szerint ezek a metszetek valóban az ügyesség és a pontosság 
próbái. A Kellokas ezt a címet írta cikke fölé: „A fűszál is hitet ad az életben". 

• Hazafelé nem szakítottad meg az utad valahol? 
Soha nem szoktam. Élesen belém rögződő, tiszta emlékképekkel szoktam hazajönni. 
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Könyvritkaságok 
a Könyvértékesítő Vállalat 
utánnyomás sorozatába 
Még kaphatók! 

Bodor Antal—Gazda István: Magyarország honismereti 
irodalma 1527—1944. 

A kötet a helytörténeti kutatók, a honismereti mozgalom-
ban tevékenykedők egyik legfontosabb kézikönyve. 
A helyismeret irodalmának egységes áttekintését nyújt-
ja a könyv. 
Ara: 205 Ft. 

Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve 
Az 1942-es kötet bővített kiadása. 
Könyvtárosok, levéltárosok, történészek, 
irodalomtörténészek nélkülözhetetlen szak-
könyve, a klasszikus hazai és külföldi bib-
liográfiákat rendszerező alapmű. 
Ara: 290 Ft. 

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve 
A kronológia és oklevéltan! naptár cimü szakkönyvek összevont, 
átdolgozott és a szerző hagyatéka felhasználásával bővített kiadása. 
Az egyházi ünnepek részletes jegyzékével, s többek között a ke-
resztény, a mohamedán, a török és a zsidó naptár elemzésével. 
Ara: 180 Ft. 

Zsámbéki László: Magyar művelődéstörténeti kislexikon 
A szerző 1937-es kötetének új, bibliográfiai bevezetővel és elő-
szóval bővített változata. 
A mű a történelem segédtudományainak valamennyi fontos alap-
fogalmát tárgyalja. Az előszót Kállay István professzor készítette. 
Ara: 210 Ft. 

A kötetek megvásárolhatók: 

Illyés Gyula Könyvesbolt 
Bp., VI., Népköztársaság útja 16. 

Múzsák Könyvesbolt 
Bp., IX., Ráday u. 3. 

Könyvesbolt 
Bp., XXI., Karácsony Sándor u. 

Antikvárium 
Bp., V., Kálmán u. 16. 

Könyvértékesítő Vállalat 
KÖNYVÉRTÉKESlTÖ 
VÁLLALAT CP Megrendelhető még a 

S Értékesítési osztályán 1391 Budapest, Pf. 204 
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Majsai harangok és harangozok 
Majsa középkori elődje, Majossaistvánszállása a jelenlegi község északkeleti részéri terült el, templo-

ának romja még a múlt század végén is állt. A település és a templom valószínűleg az 1541-es 
rök hadjárat alatt pusztult el, lakói a környező városokban és a vadvizek nádasaiban találtak 
enedéket. A középkori faluhelytől keletre elterülő Nagyrétről azt tartotta a szájhagyomány, hogy az 
lenségtől mentve oda süllyesztették Majossaszállás lakói a harangjukat. A zúgó nádasból a régi 
nlékezők gyakran hallani vélték a víz alatt meg-megkonduló harangot. 
Az 1742-ben Majsa pusztát időlegesen újra benépesítő tószegi telepesek már új helyre építették fel nád-

d fedett, sövényfalú templomukat. Mivel azonban a tószegiek nem barátkoztak meg a számukra 
okatlanul mostoha környezettel, nagyrészük visszaköltözött Tisza menti szülőhelyére. Az alapító 
ílónia plébánosa, Virág György, 24 családot kitevő nyája élén azonban helyén maradt. 
Az 1743-ban Majsára költöző ülléspusztai honfoglalók fából készült templomukat ottani papjuk-

ul, Krizsanóczky Jánossal együtt Félegyházára költöztették, valószínű, hogy az újonnan érkezők 
maradék tószegiekkel osztoztak a már megépített egyházon, s valószínűleg örökölték a toronyban 

:olgálatot teljesítő, imára szólító alkalmatosságot is. Az 1745-ös Canonica Visitatio a harangozó bérét 
rögzíti. 1761-ben már két harangról szólnak a feljegyzések, egy ötven és egy nyolcvan fontosról, 

kkor Szabó József majsai plébános adományokból egy új öt mázsa 33 fontos harangot öntet. A 
arangozó munkája is megnő, mivel a toronyba órát szerelnek, és annak kezelését is neki kell végezni. 

1786-ban Térbe István bíró Pesten 11 mázsás új harangot öntet. Ekkor már 4 harang van a to-
myban. Rendezik a harangozó bérét úgy, hogy részesedést kap minden harangozás után. Ez aztán oda 
:zetett, hogy a Tanácsnak szabályozni kellett, hogy a „sok ízbeli harangoztatások megszűnjönek!" El-
:ndelik, hogy télen 7 órakor, nyáron 5 órakor harangozzanak és a napi 2 mise előtt félórával újból, 
asárnap és ünnepnap a második misére első és második beharangozás is legyen. Délre, estére pedig 
nagyharanggal harangozzanak. A kevesebb harangozás után kevesebb részesedés is illette a haran 

Z 1922-ben vásárolt új harang, háttérben a község fatornyos iskolája (Paskuj Iván felvétele) 
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gozót. Ez viszont oda vezetett, hogy már iparosok is „másodállásban" harangoznak, mint példái 
1808-ban Butty Mátyás szabómester. 

1814-ben a Tanács Eberhardt Henrik pesti harangöntőtől az elrepedt lélekharang helyett két új: 
vásárol. Egy 103 fontosat, melyet Szt. Flórián, s egy kisebbet Szt. Borbála tiszteletére szentelte 
tek fel Vácon. A harangozónak megtoldják a bérét, a 25 pozsonyi mérő búza és 45 Ft mellé még ej 
„darabka földet a kantomé szomszédságában a Szabadkára vezető út mellett" kap. 

Terbe István bíró 1841-ben elkészítteti Majsa addigi legnagyobb harangját. Á 22 mázsás darab( 
Horning József pesti harangöntő készíti, fontját 35 garasért, koronáját, ütőjét 250 Ft-ért. A harar 
felirata: „A majsai kunok ájtatos adakozásából a Szentháromság tiszteletére felajánlott Krisztus szí 
letése után 1841. Majsa városa szállatásának 99., várossá tételének pedig 5. évében". A harang azoi 
ban nem sokáig hivogatta Majsa lakóit szép hangjával ünnepi ájtatosságra, mert 1916-ban, több tá 
sával együtt bevonult a háborúba, hogy ágyúként pusztítsa az embereket. 1918-ban még két újab 
harang követi társait bevetésre. Pótlásukra csak 1922-ben gondolhatott a község, mikor az Eklézsi 
rt. harangöntő céggel 4 harangot öntetett. A legnagyobb 13 mázsás, a legkisebb 60 kg. A legnagyobb fe 
irata: „Hol vagy István király, Téged a magyal* kíván", a következőé: „Szent László a magyal 
palástoddal betakard". Az új harangok felszentelését 1922. március 15-én Hannauer A. István vá 
püspök végezte. A majsai nép azonban nem volt megelégedve az új nagyharang hangjával, mert a réj 
hangja ércesebb volt, enyhe időben „Félegyházáig is elhallatszott". 

1943-ban újból bevonult a háborúba az ún. „kismásodik és nagymásodik". Ezeket a község mé 
a mai napig sem tudta pótolni. 

A harangok sorsa összefonódik a község sorsával, történetével. A harangnak egy közösség éle 
tében időjelző, informáló szerepe van, hirdeti az örömet, dicsőséget, ünnepet, de a halált is. Misét 
hív, tűzvészt, árvizet, ellenséget jelez, halálesetet ad hírül. A határban dolgozók még az 1930-a 
években is ha meghallották a harangszót, megálltak munkájukban, a kalapjukat levéve elimádko: 
ták az Úrangyalát. Ma legfeljebb annyit mondanak: „na, húzzák a levesmarsot". 

A felszentelt harangnak bajelhárító erőt is tulajdonítottak. Ha nagy vihar jött, „idő elébe" harango; 
tak, hogy elriasszák a bűbájosokat. így mondták: „megszólaltak a nagykutyák, ugatják a bűbájc 
sokat". Az 1920-as években már módosult a magyarázat, azért húzták meg a harangokat, hogy szél 
oszlassa a hangja a viharfelhőket, hogy ne verje el a jég a határt. Jelentős néphagyomány fűze 
dik a Húsvéti ünnepek harangszavához. Nagypénteken a toronyban lévő, méteres hajtókarral ellátót 
kereplőt használták, mert „elnémultak a harangok". Nagyszombaton, amikor a harangok megszólal 
tak, gyerekek, felnőttek söprűt ragadtak és „kígyók-békák távozzatok" felkiáltással körülsöpörté 
a házukat. 

Ha valaki meghal, a lélekharang búcsúztatja, meghúzzák a „lélekváltságot". Férfinak három „ver 
set", a nőnek két „verset" húztak, így tudatták a halott nemét. Temetéskor a harangszó elárulta 
halott anyagi helyzetét, mert a szegénynek kevés pénze miatt csak a kisharang meghúzására telt, 
gazdagabbat már a nagyharang búcsúztatta. Szegénynek a kisharang azt hirdeti vékony hangjár 
„inge-gatyája, inge-gatyája". A gazdagnak a nagyharang vastag hangja: „földje-tanyája, földj< 
tanyája, barma-gulyája". Tűz esetén félreverték a harangot. Ahányat kondítottak egymás után, abbai 
a tizedben volt a tűz. A torony ablakán pedig abban az irányban tették ki a piros zászlót. 

Árvíz miatt ebben a homokhátsági nagyközségben utoljára az 1940—41-es belvíz-betöréskor vertél 
félre a harangokat. A harang hangjából az időjárásra is következtettek, ha tisztán hallatszott a ha 
rangszó jó idő lesz, télen pedig száraz hideg. Ha tompán hallható, akkor nedves, esős, ködös időt vártai 

A majsai falucsúfoló is a haranggal, a harangozással kapcsolatos. A váci püspök Majsára érkézé 
sének hírére — hogy a magas rangú vendéget méltón fogadhassák — csatárláncszerűen gyerekőr 
séget állítottak a tanács vezetői az országúton. A gyerekeknek az lett volna a feladatuk, hog; 
amint meglátják a püspök hintaját, egymásnak továbbkiabálva a püspök megérkezésének hírét, tu 
dassák azt a harangozóval is, aki majd meghúzza a nagyharangot. A gyerekek szokás szerint hama 
rosan játszadozni kezdtek. Egyszer egy sündisznó ballagott át az úton, s nagy lett az öröm: „nézd : 
tüsköst! ott a tüskös" — kiabáltak. S a csatárlánc már továbbitotta is szolgálatkészen a hírt egészen i 
harangozóig: „itt a püspök!" 

Ekkor húzták meg Majsán a nagyharangot először és minden valószínűség szerint utoljára a sün 
disznó tiszteletére. 

Csík Anta 

Nem minden kurta kocsma kurtakocsma 
A nemességet a kisebb haszonvételi jogok is megillették, mint a halászat, vadászat, malomtartás, húsvá 

gás és húsmérés, boltbérszedés, pálinkafőzés, tégla- és mészégetés, vásár-, vám- és révjog, valamint a iu 
educilli, azaz az italmérési és korcsmáltatási jog. A rátarti birtokos azonban nem állt a csaphoz, italmérés 
jogát éves szerződéssel bérbe adta, ha nem adta árendába, iccést tartott. Az éves bormérő helyeken kívü 
voltak időszakos kocsmák is, kurta kocsmák változó időtartalomra. A Szent Mihályról karácsonyig műkő 
dő kántorkocsmákban vagy fertálykocsmákban újévig is eliszogathattak a borkedvelők, a kezüket csizma 
szárhoz verő duhajok. A Szent Mihályról Szent Györgyig nyitva álló italmérés is kurta kocsma volt. í 
zárás előtti napon még jót ihattak benne a pásztorok, aztán mehettek a nyájakkal ki a pusztákra.1 A Pe 
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fi által megénekelt kurta kocsma, feltehetően, a téli időkben nem járó szamosi rév miatt csak a tavaszi 
golvadástől a téli fagyok beálltáig állt nyitva. Semmiképpen sem volt éves italmérés, azt a kocsmárosfi 
ü tő mindenkinél jobban tudta, tgy hát mi is tudjuk, hogy a folyóra kirúgó kurta kocsma időszaki bor-
érés, hosszabb-rövidebb ideig bort mérő hely volt. 
Azt már kevesen tudják, hogy a zugkocsmákat, az engedély nélküli borméréseket, az alattomos italmé-

seket is ezen a néven ismerték szépapáink, napjainkban különbséget téve írásban közöttük, az előbbiek 
lzőjét külön vesszük, az utóbbiakét egybeírjuk.2 Nagy különbség van tehát a legális kurta kocsma és a 
jgott kurtakocsma között. A kurta kocsmák árendásai állandó harcban állottak a kurtakocsmárosokkal, 
ä nyomára akadtak egynek is, a bíró kezire adták. A drága árendán tartott ivóház jövedelmét erősen 
>ntották a tetemes jogdíjat, boltbért és adót nem fizető olcsó zugmérők. A hatóságok és az uradalmak 
iég jutalmat is ígértek a feljelentőknek, súlyos büntetést pedig a kurtakocsmárosoknak. 
Cegléd minden időkben bővelkedett italmérésekben, ilyenben is, olyanban is. Lássunk hát néhány múlt 

ázad eleji feljegyzést a kurtakocsmákról! 
Istentiszteletek után 1816-ban dobolták: „Feladók szűke miatt hatalmazódott el az alattomos Bor mé-

is, pedig a' feladó az elfoglalandó bor árának egyharmad részét jutalmul kapja."3 A tilos bormérőt 12 
irintra bírságolták. Tizenkét forinton akkor két-három akó bort lehetett venni. Ha nem fizetett, elko-
ozták a megkezdett hordója tartalmát. 

1818-ban a családi féljobbágytelekért marakodó testvér jelentette fel a másikat. Szereplői jobbágyi sor-
in élő nemesek voltak. Cegléd határa a történelem folyamán mindig egy kézen volt, kezdetben a kirá-
okén, majd az óbudai klarissza kolostor tulajdonában. Itt a polgári forradalomig senki másnak nem volt 
lagántulajdon földje, még nemesnek sem, egy tenyérnyi sem. Aki nemes földet kapott az uradalomtól, az 
;ak személyére volt szabad, de a telkek után éppen úgy robotolt és dézsmát szolgáltatott, mint a nem ne-
lesek. „Panasz tétetvén az erant, hogy nemes Mártony Sándor Kurta Kortsomát mér, mellynek nagyobb 
ilágosítására meg lesetvén a' Háza, e' mai napon rajta érték Sepsi András Feleségét a' midőn onnand egy 
:ze bort hozott, és azt vallotta, hogy ő azt 10 kron (krajcár, H. L.) vette lészen. Végeztetett: Világos lé-
én a dolog, de tudva lévén az is, hogy Mártony Sándor más úttal is tartott Kurta Kortsomát melly által 
g inkább a Katonaságnak szerzett rejtő és búvó helyet. Ki küldetik Farkas Mihály Második Bíró Úr, 
ogy Mártony Sándor Házához elmenvén, az illyes törvénytelen tstelekedete (miatt) rendelt 12 forint 
üntető pénzt fizesse be, vagy ha ezt nem tselekedvén a' meg kezdett hordó Borát hozassa el, és vegye 
:questrum alá addig is még a Tettes Fő Szolga Bíró Úr erre jönne. De minekutánna Mártony Sándor 
a declaralta, hogy ő sem a 12 forint büntető pénzt le nem fizeti, sem a' Borát el vinni nem engedi, elül 
llván az édes Attya Mártony Gábor is, azt mondván a' Város Második Bírájának: itt issza meg a' Kuttya 
vérit, aki reá meri a' kezét a' Hordóra tenni, meghal akkor két Ember, ha azt elviszik. Ezen jelentésére 
Második Bírónak meghagyta a' Város fő Bírája, hogy onnand az Embereket hívja el, ne hogy erőszak 

•tel által valami szerentsétlenség történjen, és a' Dolog a' Tettes Fő Szolga Bíró Úrnak fel adatni rendel-
heti. Ki adta Szabó András nótárius." 

Az ötvenezer holdas mezőváros határának fele volt csak szántóföld, itt voltak a jobbágytelkek és az 
radalmi majorságoknak hétezer holdja. Nem voltak bőviben a földeknek a ceglédiek, minden telekhez 
Jggal-körömmel, akár hamissággal ragaszkodtak. A város alatt terült el a huszonháromezer holdas nagy 
áskom, mely csak füvet termett, nem szántották. A Mártony család békéjét is a földhöz való juss dúlta 
>1. „ ö r e g Mártony Gábor tesz panaszt a Tiszti Széknek, hogy fia álnoksággal az ő 45 éve bírt fél sessio 
ildjét magára iratta, tudta és beleegyezése nélkül, az idősebb fiútól levetetvén. Kéri a Tiszti Széket, hogy 
lihály kisebb fia nevéről visszakerüljön a birtok. Mihály vádaskodott az idősebb Sándor ellen. 

Mihály ugyancsak a Tiszti Székhez folyamodik tiltakozván a vád ellen, hogy ő Sándort kifizette 300 
irintokkal, kéri a Tiszti Széket, hogy az igaz úton ráírt 2 fertály föld maradjor a nevén (egész jobbágy-
:lek kilencvenhárom hold volt, a fertály ennek negyedrésze 23 hold H. L.). Ö adta be a Sándor Kurta 
korcsma ügyét folyamodása megerősítésére, hogy nem ő, hanem Sándor a hitvány ember.'"1 

A XVIII. század közepe óta Cegléden állomásozott egy lovasosztály. Sohasem magyar huszárok, hanem 
sztrák vasasok, vagy lengyel dzsidások, máskor cseh dragonyosok. Laktanyájuk nem volt, a legénység a 
azdáknál volt szálláson. Távol hazájuktól a szűkre szabott zsoldon éltek esztendőről esztendőre. Egyik 
lásik élelmesebbje kereskedett, mesterséget űzött, voltak, akik tilos bort mértek. Az egyik kocsmabérlő 
ét katonát is följelentett emiatt. „Nemes Molnár Márton úr jelenti, hogy Szalisznyó Andrásnál quártély-
an levő Káplár bort mér. Elő állíttatván Szalisznyó András mint Házi Gazda, aztat tudja, hogy az ő 
'intzéjében vagyon a' Káplárnak egy Hordó Bora, de hogy aztat mérte volna, nem tudja. Aztat látta, 
ogy egy Katonának adott egy fazék bort. 

'Magyar Néprajzi Lexikon 3. k. 233. old. 
^Ugyanott 
'Uradalmi iratok 1816-ban. Eredetije Cegléd Városi Levéltár (CVL). 
'Czegléd Várossá Fó Bírói jegyzőkönyv 1818 febr. 23 (CVL). 
s1838/39-ik Katonai Évben Czegléd Várossá főbírói Hivatalánál tett szóbeli panaszok és azok elítélésének pontos feljegyze-
set tárgyaló Napi Könyv (CVL). 
'Fő Bírói Napi Könyv 1823. Mart. 7. (CVL) 
Cegléd város Hirdetések Könyve 1848 okt 29. (CVL). 

"Cegléd város Hirdetések Könyve, 1848. nov 25. és december 3. (CVL). 
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Nemes Molnár Márton Árendás úr azt is jelentette, hogy Szőke Farkas Jánosnál levő quartélos Katona 
a többi katonáknak Bort mér. — Szőke Farkas János elő állítván azt nyilatkoztatja, hogy ő nálla lévő Pé-
ter nevű Quartélyos katonája a Capitany úrnál szolgáló katonával együtt 10 akó Borát meg vett és Akón-
ként horta el, és azt a' Katonáknak 6 krajczárral el mérte."5 

A kurtakocsmák szökött katonák, betyárok, tolvajok, útonállók, csavargók és erkölcstelen személyek 
tanyái voltak, a házigazda is leginkább orgazda volt. „Berényi Judith azon panaszkodik, hogy miolta 
Kontz István ő miatta a tanáts által botütésekkel meg fenyíttetett, az olta úton-útfélen Szajhának kiabál-
ja, sőt nem régiben a' nálla levő hajtó ostorral reája vágott. Kontz István el esmerte, hogy a' Leányra 
egyszer ostorral reája vágott, de akkor boros volt. De ha jól meg vizsgáltatik, azon a' részen nintsen rosz-
szabb Ház mint a Berényiné Háza, mert ott szüntelenül Kurta Kortsmát mérvén, minden rossz ember be 
jár s oda tolvajlott jószágokat visznek, és el emésztik (eladják H. L.) Mellyet minden Szomszédok bizo-
nyíthatnak. — Hogy Berényiné Háza nem a' leg jpbb hírű lett légyen, az régen tudva vagyon s azért már 
meg szenvedett. Kontz István pedig el esmérvén azt, hogy a' Leányra reá vágott, azért 24 órai áristommal 
fenyíttetik."6 

A kisebb haszonvételi jogokat a negyvennyolcas törvények a nemesség kezén hagyták, hosszú évekig 
érvényben volt még a ius educilü. Mint majd látjuk, a bortermelő parasztok a nemesi jogok eltörlését erre 
vonatkozva is értették, nyakló nélkül mérték a szeszes italt súlyos anyagi kárt okozván a majorságát és 
szőleit megtartó nemességnek, és a bormérő jogú városoknak. „Ezennel kötelességbűi tartja a' Bíróság fi-
gyelmeztetni mindenkit, hogy mind azon lakosok, kik jelen Országos vásár alkalmával engedelem nélkül 
bort merészelnének mérni, úgy fognak tekintetni, mint a' Város jogát bitorlók és mint illyenek, az illető 
Törvény Széknek fognak által adatni. Hogy tehát ezen kedvetlen körülményt ki kerülhessék, tartsa magát 
vissza minden becsületes érzésű polgár Társ azon vissza éléstől. Akik mind a húst, mind a' bort az olta 
még szabadabban mint valaha, nem átalják mérni minden törvényes jog nélkül: ennél fogva valamint már 
több ízbe, úgy ezennel is szorossan meghagy at ik, hogy a' kik kurta kortsmákat merészelnek tartani — s' 
az által a' Város jogát mint egy erőszakkal bitorolni — mind azok a' Tanáts figyelmét nem fogják kikerül-
ni, hanem a' törvény rendelete szerént a' leg példásabban fognak minden személyválogatás nélkül meg-
büntettetni."7 

A dugott kocsmák csak mérték az italt, a tanács ismételten fenyegetett: „Közhírré tétetik minden lako-
soknak, hogy az eddigien is tilos bor és pálinka méréssel felhadjanak, mert különben azok, kik ezentúlis 
azt alattomban gyakorolni bátorkodnak, elkobzás mellett még 12 pengő forintra is fognak büntettetni első 
ízben, másod ízben 24 forintra, és minden található ital elkobzására."8 

A múlt században minden harmadik házban volt kurtakocsma, a rokonság révén jóformán az összes 
gazda, kézműves és honorácior érintve volt. Ez a magyarázata a tanács panaszának, hogy a „feladók szű-
ke miatt hatalmazódott el az alattomos bormérés." Nem számított ceglédinek az, akinek az öreghegyben 
vagy az Ugyerokban nem volt szőlője. Volt bor bőven, pálinka is, no meg borivó is. Ha elfogyott a saját 
termése, eljárt a kocsmákba. Máig is él az anekdota: 

— Lett-e? (már tudniillik bora) 
— Lett hál' Isten. 
— Akkor tele a pince? 
— Üres az, eladtuk. 
— No, akkor van pénz. 
— Nincsen a'. 
— Hát?! 
— Elittuk! 

Hídvégi Lajos 

7 
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Panoráma útikönyv 
elmaradhatatlan útitárs 
és biztos vezető a hazai 

és külföldi utazások során. 

Gazdag választékkal várják Önt 
a könyvesboltok. 
Ebben az évben 

megjelenő új kiadványok: 

Balázs Dénes: Közép-Amerika nagyútikönyv 
Fehérdy Iván—Dukay Tóth Romola: 

Kanada nagyútikönyv 
Firon András: Kassa városkalauz 
Lindner László: Hamburg és környéke „mini" 

útikönyv 
Németh Adél: Burgenland „mini" útikönyv 
Makó Bálint: Tunézia kis útikönyv 

PANORÁMA 
Egy lépést se tegyen 

Panoráma útikönyv nélküli 



Gyászrapszódia Bem emlékének 
Az egyik poznani napilap, a Goniec Polski (Lengyel Futár) szerkesztője, Wladyslaw Bentkowski 

verset kapott Párizsból. A vers cimszereplője, és irója — Cyprian Norwid — nem volt előtte isme-
retlen. A dátum szerint a küldeményt néhány héttel azelőtt, 1851. december 10-én tették postára. 
A mindenható szerkesztő, aki egyébként a Lengyel Légió tüzértisztjeként küzdötte végig a magyar 
szabadságharcot, nem fedezett fel különösebb kapcsolatot a vers címe és a postázás keltezése között. 
Eszébe se jutott: pontosan egy éve múlt, hogy 1850. december 10-én a távoli Aleppóban, a török biro-
dalomhoz tartozó szíriai városban elhunyt Bem József tábornok, az 1830—1831-es lengyel és az 
1848—1849-es magyar szabadságharc hőse. Lehet azonban, Bentkowskinak éppenséggel az villant 
emlékezetébe, hogy a magyarországi Lengyel Légió és az Erdélyi Hadsereg élén álló Bem között 
mennyire feszült, szinte ellenséges volt a viszony. Azt pedig még fölháboritóbbnak tartotta, hogy 
Bem 1849 őszén elhagyta vallását és muzulmánná lett. Holott Bentkowski is jól tudhatta, hogy honfi-
társa csak ezen az áron kerülhetett a török hadsereg tábornoki karába. 

Norwidot, a franciaországi lengyel emigráció „csodabogarát", akiről a rossz nyelvek szerint nem le-
hetett tudni, hogy festő, költő, szobrász, avagy egyszerűen csak „művészet-mester" — ahogy magát 
nevezte —, Bentkowski úgy érezte: ismeri. Már több levelet váltott vele, s kicsit terhesnek is érezte 
a kapcsolatukat. Mint minden írását, ezt a verset is „értelmetlen gondolat-kotyvaléknak" tartotta, 
s az enyészetnek szánt irományok közé csúsztatta. Onnan került elő csaknem hat évtized múlva, ami-
kor az „ismeretlen költő", Norwid műveinek kiadása (halála után negyedszázaddal!) megindult. 
1910 télutóján az ugyancsak poznani Dziennik Polski—Lengyel Napilap—irodalmi mellékletének hasáb-
jain végre megjelent az emberöltővel korábban postázott Gyászrapszódia Bem emlékének, amelynek 
mottója Hannibál atyjának tett esküjét idézi: Az atyámnak tett esküt a mai napig megtartottam . . . 
A sor Norwid által elhagyott része így hangzik: . . . és senki sem kételkedhet abban, hogy a jövő-
ben is ugyanilyen töretlenül megtartom. Lengyelországnak tett esküjéről Bem élete minden szakaszá-
ban elmondhatta ugyanezt. 

Árnyék, mért távolodsz, kezed páncélba törve. 
Térded szikrajáték, vonul a fáklya körbe. 
Babérkardmarkolat, gyertyák gyászoló lánca, 
Égre száll a sólyom, s lovad dobajgó tánca. 
Zászlók hullámzanak, holdat csapkodó selymek, 
Halkul a zokogás, kürtszó hívja a csendet. 
Fönn a hadak útján lebegő csillagsátrak, 
Közöttük ott a jel, az árván lengő szárnyak, 
Madár, szalamandra, karddal átütött sárkány . . . 
Eszmék koponyája díszeleg ott a lándzsán . . . 

— hangzik a vers első szakasza. Norwid ókori hadvezéri páncélba öltözteti a halott Bemet. Való-
ban, miért ne óvhatná ily történelmi vértezet immáron az idők végtelenjéig, mert hogy védtelenül 
annyiféle egyenruhában tette kockára életét: amikor a Napóleon által létrehozott Varsói Hercegség 
főhadnagyaként a danckai (gdanski) erőd előtti síkon kartácsolta az ellenséget . . . amikor a Lengyel 
Királyság tüzérszázadosaként korunt fegyverével, a rakétával kísérletezve életveszélyesen megsérült . . . 
amikor az 1830-ban felkelt ország alezredeseként a legkritikusabb pillanatokban állította fel ágyúit az 
osztrolenkai csatamezőn . . . vagy amikor kivont karddal és töltött pisztollyal várta, hogy érte jöjjön 
a lisszaboni rendőrség . . . 1848-as, 1849-es bécsi, illetve magyarországi szereplése, ha felületesen is, 
de ismert előttünk. 

Megannyi Európát megrázó esemény, megannyi egyenruha, sebhely. Kalandor vagy forradalmár? 
Zsoldoskatona vagy hazafi? — eresztették egymásnak a kérdések darazsait kortársai. A rendkivül 
kritikus és pontos történetszemléletű Norwid a XIX. század legelső hősei között tartja őt számon. 
Idézett versében népeket sorakoztat koporsója mögé, oly nagy tömegeket, hogy menetük szinte körbe-
éri a földet: 
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Jönnek a férfiak, égszínű szekcrcéjük 
Vörösen villogó harci pajzsukhoz csapják. 
Hatalmas lobogó csattog a szürke füstben, 
Alant lándzsaerdő, szinte az eget tartják . . . 

Föléjük nő a hegy . . . lépnek a holdvilágba, 
Sötétlő árnyakat csipkéz a fény-fuvallat, 
S ragyogást hevít a lándzsa csillagába, 
Hullámzó kórusok, a dal mindent kivallat . . 

A gyászmenet észrevétlenül fölszabadító és föls: 
ron és lándzsával a kezében: 
Tovább — tovább —, ha a síron átkelhetnénk, 
Elvérzik az Ember, a világ kettéhasad, 
És föltűnik az út, mögötte ködös mélység, 
Lássuk hát lándzsaként a régi sarkantyúkat . . . 

luló menetté alakul, amelynek élén Bem halad 

Ájult városfalak köré gyűrűző körtánc, 
Kapun csattanó urnák, csorbul a fejszék éle, 
Jerikó falai ledőlnek, mint a sziklák, 
S a fény nem penészük meg a nemzetek szemében . . 

Bem valóban ilyen menetbe akarta szervezni a népeket. Azon egyszerű oknál fogva, hogy Len-
gyelországot fölszabadíthassa — mások szabadságának kivívása által is. Mert e célját csak a Szent 
Szövetség — Lengyelországot is felosztó — három hatalmának, Ausztriának, Oroszországnak és 
Poroszországnak összeroppantásán keresztül érhette el. A lengyel szabadság kérdése elválaszthatatlan 
volt a szomszédos népek szabadságától, lett légyen szó akár oroszokról, vagy románokról, litvánokról 
vagy magyarokról, németekről vagy csehekről . . . A dekabrista összeesküvés lengyelországi ágában 
Bem is részt vett. Éppen a leleplezéstől tartva hagyta el 1826-ban a Lengyel Királyságot s telepe-
dett át Galíciába. Persze az emigráció bonyolult tevékenységében a politikus Bem hibázhatott. A portu-
gáliai lengyel légió szervezése során elővigyázatosabb lehetett volna, s törökországi működését is némi-
leg joggal érhette kritika. A remélt nagy felszabadító háború előkészítése tőle is nemegyszer kétértelmű 
politikai lóugrásokat követelt. 

Életét és személyiségét azonban mégiscsak az a néhány pillanat jellemzi legjobban, amikor Magyar-
országtól búcsút vett. A szabadságharc végnapjaiban, néhány nappal a világosi fegyverletétel után, 
augusztus 17-én a balladás Déva várának árnyékában kénytelen volt rádöbbenni, hogy nincs sereg 
már, amely a Piski környékén táborozó Lüders ellen kövesse. Csapatai szétszóródtak, a honvédek 
ismeretlen végzetük felé menekültek, a zászlóaljaknak, huszárezredeknek csak a töredékei vették kör-
be Bemet: a legelszántabbak. A legenda szerint a következő szavakkal vett tőlük búcsút: —Ura im , 
amikor Magyarország földjére léptem, két arany volt a zsebemben. Önök a tanúim, hogy most ugyanezen 
két arannyal búcsúzom tőle. 

Ha e jelenet esetleg így sohasem történt meg, akkor is pontosan jellemzi Bemet. 
Emlékét hazánkban számos utca, tér, iskola, szobor, márványtábla őrzi. A Magyarországon élő 

lengyelek kulturális egyesülete is az ő nevét vette föl 1958-ban. Nem véletlenül. Történelmünk-
nek — és a magyar—lengyel kapcsolatoknak — ma is Bem a legelevenebb, leginkább velünk és 
bennünk élő alakja. 

Kovács István 



A Helikon hasonmás-kiadása után 
az Európa Könyvkiadó Pro Memoria 

sorozatában is megjelent 

ORBÁN BALÁZS 
TORDA VÁROS ÉS KÖRNYÉKE 

című munkája, mely két kötetben a mű teljes szövegét és összes képeit tartalmaz-
za, bőséges jegyzetanyaggal és Lászlóffy Aladár tanulmányával kiegészítve. 

A két kötet ára 98 Ft 

Újra megjelent 

Colin Simpson 

A LUSITANIA 
ELSÜLLYESZTÉSE 

1915. május 7-én az ír partok közelében egy német torpedó találata következté-
ben 18 perc alatt elsüllyedt a világ akkori egyik legnagyobb utasszállító hajója, a 
Lusitania. A támadás következtében 1200 utas vesztette életét, az USA pedig 
hadba lépett az antant oldalán. A párját ritkító katasztrófáról azonban már ak-
kor sok mindent rebesgettek! A körülmények gondos vizsgálata sok titkot felfe-
dett, de a hivatalos iratok egy része mindmáig hozzáférhetetlen. Könyvében a 
szerző sorra veszi a száraz tényeket és dokumentumokat, szinte újra lepergetve a 
történteket, s a hírhedt eset számos új vonása kerül felszínre. 
Árkádia kiadás, 344 oldal, ára 69 Ft 
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Széles tematika . . . 
Gazdag ismeretanyag . . . 

Tudományos alaposság 
Az AKADÉMIAI KIADÓ 

könyv ajánlatában 

A KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-
EURÓPAI ÁLLAMOK A KÉT 
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
Szerkesztette Incze Miklós 
329 oldal • 17 x 25 cm 
Kötve 73 Ft 

Jászay Magda 
CAVOUR 
Életek és korok-sorozat 
304 oldal, 18 fotó 
12 x 19 cm • Kötve 50 Ft 

MAGYAR ÉRTELMEZŐ 
KÉZISZÓTÁR 
Két kötetben 
6., változatlan kiadás 
Együtt 1550 oldal • Kötve 430 Ft 

Ortutay Gyula 
MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET 
Népballadák, népmesék 
Szerkesztette Kriza Ildikó, Kovács 
Ágnes 
374 oldal, 48 fényképtábla 
17 x 25 cm • Kötve 117 Ft 

R. Woodwor th—H. Schlosberg 
KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA 
Két kötetben 
2., változatlan kiadás 
Együtt 1115 oldal • 1 7 x 2 5 cm 
Kötve 290 Ft 

Figyelem! 
Váci utcai üzletének átépítése idején 

az Akadémiai Könyvesbolt 
a V. Gerlóczy u. 7. sz. alatt, 
a STÚDIUM Könyvesboltban 

várja vásárlóit! 



Népnyelvi táborok 

Az Örségben 
Az örségi (szalafői) népnyelvi gyűjtőtábor ötlete Végh József érdeme, aki Morvay Péterrel össze-

fogva az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők mozgalmának megszervezésével akkor indította 
meg a nép szellemi-tárgyi értékeinek megmentésére irányuló tevékenységet, amikor ezzel még nem 
arathatott egyértelmű sikert. Hogy az önkéntes gyűjtők mozgalma által rögzített nyelvi értékek jó 
része az ethnológiai adattárban hever feldolgozatlanul, annak az is az oka, hogy egyrészt nincs ele-
gendő szakember az óriási adathalmaz hasznosítására, másrészt a meglevőket más fontos feladatok 
kötik le, harmadrészt nincs olyan utánpótlás, amely a nyelvjárási-néprajzi gyűjtés aprómunkáját is ismer-
né. Mindezeket mérlegelve hirdette meg a Nyelvtudományi Intézet az egyetemekkel, főiskolákkal 
közösen a népnyelvi gyűjtőtábort két helyen az országban. A megvalósításhoz a KISZ Központi 
Bizottsága és a Hazafias Népfront, illetve a vendéglátó Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén megye tanácsa 
adott segítséget. 

A szalafői táborban 4 tanár (Balogh Lajos, Bp.; Lakatos Erika, Győr; Szabó József, Szeged; Vörös 
Ottó, Szombathely) irányításával 6 hallgató vett részt. Egy „táborhoz" ez kevésnek tűnik, de a munka 
jellege miatt ennél nagyobb létszám már csökkentette volna a hatékonyságot, vagy több irányítónak 
kellett volna jelentkezni. 

A programot egy hétre terveztük. Első napon előadást hallottak az élőnyelvi gyűjtés elméletéről és. 
gyakorlatáról Szabó Gézától, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetőjétől, valamint a szombathelyi 
nyelvjáráskutató tudományos diákkör munkájáról Molnár Zoltántól, a tanszék adjunktusától. A terep-
munkát Szalafőn kezdtük. A tábor működéséhez szükséges eszközöket (ágynemű, edények, kerék-
párok) a szombathelyi főiskola bocsátotta rendelkezésünkre. Az ebédet az őriszentpéteri termelőszö-
vetkezet konyhája szállította, a reggeliről és a vacsoráról magunk gondoskodtunk. A kerékpárral való 
közlekedés jó ötletnek bizonyult, mivel autóbusszal a ritka járatok miatt sokkal kevesebbet tudtunk 
volna végezni. Volt nap, amikor 40 km-t is megtettünk. A munka mellett megismerkedtünk az őr-
ségi emberekkel, megismertük a tájat és helytörténeti, néprajzi nevezetességeit. 

A munka során kérdőíves és szöveges gyűjtést végeztünk. Kérdőívként a mikrotáj-kutatásra ké-
szült anyagot használtuk. A tábor idején arra nem gondolhattunk, hogy a gyűjtött anyagot lejegyez-
zük és értékeljük. Csupán arra kerülhetett sor, hogy esténként megbeszéljük, leszűrjük a tapasztala-
tokat, a gyűjtésre vonatkozó tanulságokat. E tekintetben munkánknak az volt az eredménye, hogy az 
elkészült kérdőívet kísérletileg kipróbáltuk. 

összegezve megállapíthatjuk, hogy a kísérlet eredménnyel járt. A táborokat támogató szervezetek 
jó ügy érdekében hoztak áldozatot, örülnénk, ha a jövőben folytatása lehetne, esetleg az ország 
más tájain. Bár még az Örségben sem merítettünk ki minden lehetőséget, bizonyára Zala megye, a 
vendégszerető Göcsej vagy Hetés is szívesen látna egy hasonló tábort a Nyugat-Dunántúlon. 

Vörös Oltó 

A Bodrogközben 
A honismereti táborok sorában minden bizonnyal sajátos színfoltot jelent az a munka, amely 1985 

nyarán Zemplénben és Vasban egyetemisták és főiskolások részvételével a helyi nyelvjárás kutatásának 
jegyében folyt. Végh József kezdeményezése nyomán a Magyar Tudományos Akadémia magyar nyelvé-
szeti bizottsága, Nyelvtudományi Intézete, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának Egyetemi és Főiskolai Tanácsa, az érintett megyék népfront-
bizottsága és tanácsa felkarolta, anyagilag és szakmailag támogatta a vállalkozást. A cél — korábbi si-
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keres kezdeményezések, a Nyelvőr-pályázat, az országossá terebélyesedett helynév-gyűjtés folytatása-
ként — az volt, hogy adalékokat tárjon fel a szaktudomány számára, s a népnyelv iránti érdek-
lődés felkeltésével gyarapítsa a tudós teljesítmények mögött a derékhadat. A honismereti, nyelvjárás-
kutató tevékenységnek azonban — jól tudjuk — nem csupán tudományos haszna volt, legalább 
annyira fontosnak tartjuk nevelő hatását. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban a kiváló szakembernek, 
Végh Józsefnek a szavait: „Azt tapasztaltuk, hogy a honismereti munka, a munkásság és a paraszt-
ság életkörülményeinek vizsgálata jól fel tudja kelteni a fiatalokban a szülőföld, a szűkebb és tágabb 
környezet, az egész haza kérdései és gondjai iránti érdeklődést. Könnyen el lehet így jutni az igazi 
patriotizmustól az örök emberi eszmékhez, a népek közötti barátság és béke gondolatához, a dol-
gozó milliókkal való együttérzés felkeltéséhez." A támogató intézmények segitségével a Sárospataki Co-
menius Tanítóképző Főiskola által 1985. július 13. és 20. között megszervezett első bodrogközi nyelv-
járásgyűjtő tábor tapasztalatai ismételten igazolják ezt a meggyőződést. 

A tábor munkájában két egyetemista (Debrecenből és Szegedről), öt tanárképző főiskolai hallgató 
(Szombathelyről, Szegedről és Egerből), valamint nyolc tanítóképző főiskolás (Debrecenből, Jász-
berényből, Bajáról, Budapestről, Sárospatakról) vett részt. Programjuk Sárospatakon, az ősi — és a 
néphagyományok ápolásában is nagy múltra visszatekintő — diákvárosban felkészítő oktatással kezdő-
dött. Dr. Földy Ferenc főigazgató üdvözlő szavai után a Hazafias Népfront Országos Tanácsának 
osztályvezetője, Juhász Róbert adott útravalót, s rámutatott: meg kell ismerni a hazát és népét ahhoz, 
hogy igazán szerethessük. A KISZ Központi Bizottságának képviseletében Kocsis Marianna üdvözölte 
az önkéntes munkára jelentkezőket. Kifejezte reményét, hogy ez a tábor hagyományt teremthet, 
ami annál fontosabb lenne, mivel az egyetemisták és főiskolások körében viszonylag kevés hasonló 
vállalkozásra van példa. Nagy érdeklődés kísérte Üjszászy Kálmánnak, a sárospataki faluszeminárium 
kezdeményezőjének és vezetőjének szavait, aki azt vázolta fel, miként illeszkedik a nyelvjárási gyűjtő-
munka a hagyományőrzés pataki előzményeihez. Az előzményekről szólt Végh József forrásértékű 
előadása is: A táj- és népkutatástól a honismereti táborokig. Tanulságosak voltak Derne László szavai, 
aki a többiekhez kapcsolódva hangsúlyozta, hogy nem elindulni, hanem továbbindulni kell. Vissza kell 
térnünk a félbehagyott feladatokhoz, mert ha nem rögzítjük kellő időben a hagyományos népnyelvet, 
akkor az eltűnik a mai öregekkel. 

A terepmunkára való felkészülés során Derne László és Végh József szakmai irányítása mellett a gyűj-
tés igényei szerint gyakorlásra is sor került. Az előre elkészített hangtani, tőtani-alaktani, lexikai kérdő-
ívek adták ehhez az alapot. A részt vevő diákok alig rendelkeztek az efféle munkához szükséges előisme-
retekkel. A szegedi főiskolás, Gajdos Éva később így emlékezett vissza az indulásra: „A tábornyitó ün-
nepségen bizony eléggé szorongva, félve ültem, amikor megláttam a sok neves nyelvészt, tanárt. Kicsit 
féltem, hogy nagyon kevés a felkészültségem, másrészt viszont örültem, hiszen itt a legjobb alkalom, hogy 
elsajátítsam, amire még igen nagy szükségem lesz. Amitől legjobban féltem, az éppen a gyűjtés volt. Igaz, 
hogy megkaptuk a kellő eligazítást, de mégis különböző elméletben és gyakorlatban." 

A kiképző tanfolyamot ötnapos terepmunka követte. A bodrogközi Karcsát, Pácint és Karost jelöl-
tük ki gyűjtőhelyül, s a három fiú meg a tizenkét leány erre az időre vendégszerető falusi otthonokba 
költözött. Ennek megvolt az az előnye, hogy a kérdőíves tervszerű gyűjtés mellett, bő alkalom kínál-
kozott a passzív megfigyelésre, a spontán megnyilatkozások lejegyzésére. Az előre megbeszélt program 
szerint folyó gyűjtés közben megoldottuk a tanári konzultáció lehetőségét is. Nagy Géza, Károlyi 
Margit, Fodor Katalin volt segítségünkre ebben, de Végh József is vállalta a fáradságot, hogy Karcsán 
a gyűjtés közben figyelje meg és segítse a fiatalok munkáját. 

Az utolsó délutánt a munka számbavételével töltöttük. A teljesítmény nem egyenletes, de a kevésbé 
használható feldolgozásokat nem kell túl szigorúan megítélnünk. Reálisnak ítélhető a kiskunfélegyházi 
H. Tóth Tibor véleménye, aki a József Attila Tudományegyetem hallgatójaként a legtöbb alappal ren-
delkezett a gyűjtéshez. Többek közt ezt vetette papírra: „Úgy gondolom, hogy nagy eredmény az is, 
hogy jól éreztük magunkat, s a többiektől tudom, megszerették a gyűjtést a tábor tagjai, s megértet-
tek ennek fontosságát. Tulajdonképpen nagyon jól sikerült ez a tábor, különösen ha tekintetbe vesz-
szük úttörő jellegét is." A jövőre vonatkozó javaslatait így foglalta össze: „A többiek által javasolt 10 
napos időtartam szerintem is optimális lenne. A magánházakban való elhelyezést mint jó megoldást to-
vábbra is hagyományként kellene folytatni. Egy napot talán szükséges lenne helyi tipikus nyelvjárási 
szövegek hallgatásával és sematikus lejegyzésének bemutatásával eltölteni, hiszen a jövőben sem valószínű 
(s talán nem is kívánatos) a részt vevő gárda heterogenitásának megszűnése." 

A gyűjtött anyag — amely egy belső használatra szánt helyi kiadványban megjelenik — azt jelzi, 
hogy a Bodrogközben ma sokkal kevertebb a kiejtés, mint a nyelvatlasz gyűjtése idején, s ez na-
gyon természetes. Ugyanakkor szemléletesen megmutatkoznak az archaikusabb alakok még a mai kö-
zépkorúak beszédében is. 

Határozott meggyőződése mindannyiunknak, akik cselekvő részesei voltunk a műhelymunkának, 
hogy ezt a vállalkozást folytatni kell. Ha a Népfront, a KISZ és a megyei tanács az ügyet továbbra 
is támogatásra érdemesnek tartja, szeretnénk évente — a most bevált júliusi időpontban, de lehe-
tőleg tíznaposra bővítve — a Bodrogközben megszervezni a nyelvjárásgyűjtő tábort, más-más települé-
sekre helyezve át a munka súlypontját. Czinege Erzsébet debreceni diáklány közóhajt fogalmazott 
meg: „örülnék, ha ez a tábor jövőre is élne. A tábor tagjait 2-3 évente cserélném, de közben már 
felkészíteném a következő csoportot. Sok hasznos dolgot hallottam a felkészítő előadásokon, rengete-
get segítettek. Köszönöm, hogy én is az »alapító tagok« között lehettem. Boldog lennék, ha jövőre 
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újra találkozna ez a kis csapat." A bajai Szűcs Zoltán október végi levelében pedig erről számol be: 
„Ismételten köszönjük és büszkék vagyunk, hogy részt vehettünk ebben a csodálatos munkában. 
Örömmel jelentem, hogy Fekete tanár úr vezetésével Baján folytatjuk a gyűjtőmunkát, amihez az indí-
tást Sárospatakon kaptuk. Köszönjük." 

S mi, a szervezők is ezt tesszük: köszönjük a támogatást. Bízvást remélhetjük, hogy jó ügy szolgála-
tára fordítottuk. 

Kováts Dániel 

Szabó T. Attila 80 éves 
Aligha van a Honismeret olvasói között olyan, aki ne ismerné Szabó T. Attila nevét, munkássá-

gát, nyelvtudományi és néprajzi cikkeit, tanulmányait, könyveit. Különösen munkássága csúcsának 
is tekinthető nagy alkotása, az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak már eddig megjelent négy kötete 
hívta föl a figyelmet tevékenységére a szakembereken kívüli érdeklődő és értékelő nagyközönség 
körében. Természetesen a magyar nyelv múltja, jelene, a névtan és a néprajz szakirodalmának terü-
letén tájékozottabbak már hosszú évtizedek óta elismeréssel és lelkesedéssel adóztak Szabó T. Attila 
aktív kutatói és publikálói tevékenységének, most azonban, amikor 80. évét tölti, úgy illik, hogy 
megismerje, elismerje és tisztelve ünnepelje a népének nyelve, sorsa iránt fogékony, honismeret iránt 
érdeklődő magyarság teljes egésze. 

Szabó T. Attila 1906. január 12-én született Fehéregyházán. Iskolai tanulmányait Désen, Kolozsvá-
rott, Debrecenben és Edinburghben végezte. Elsősorban nyelvésznek vallja magát, de kitérőkkel és 
majdnem teljes egészében önképzéssel jutott el egyenletesen fölfelé ívelő pályája e szakaszára, mint 
egyik vallomásában olvashatjuk: „Irodalomtörténészként kezdtem a tudományos munkálkodást. A deb-
receni egyetemen benyújtott doktori értekezésem még irodalomtörténeti munka volt. A kéziratos énekes-
könyvekről állítottam össze egy, a megjelenés idejében úttörőnek számító bibliográfiát; irodalmi-
irodalomtörténeti érdeklődésem kései terméke a Haja-haja virágom című virágének-gyűjtemény." 

1925-től a kolozsvári levéltárban kezdett dolgozni, s lenyűgözte a régi birtokösszeírásokban rejlő 
töméntelen helynév, s azóta sem szakadt meg kapcsolata a nyelvtörténettel, névkutatással, a levél-
tári adatok leletmentő följegyezgetéseivel. Már 1933-ban fölismerte e tevékenység fontosságát, s elő-
adást tartott A helynévgyűjtés jelentősége és módszerei címmel, amelynek szövege hamarosan megjelent 
nyomtatásban is. E munkájában is összekapcsolta a múlt vizsgálatát az élő jelennel, a nyelvtörténeti ada-
tok gyűjtését a nyelvjárási tények fölsorolásával és egybevetésével. Első ilyen könyve (Dés helynevei. 
Kolozsvár, 1937.) nagyszerű példája a történeti folyamatosság bizonyításának, a múlt és a jelen szoros 
kapcsolata bemutatásának. Ugyanabban az évben jelent meg Nire}—Szásznyíres település-, népiség-, 
népesedés- és helynévtörténeti viszonyai a XIII—XX. században címmel, az adott korszak egyik 
legösszetettebb és legalaposabb tanulmánya. 1940-ben XVII—XIX. századi helyneveket közölt Gyergyó-
ból, 1942-ben pedig két kötetben a d u közre Kalotaszeg vidékének helyneveit, s külön vizsgálta a víz-
neveit. Tudománytörténeti munkája A magyar helynévkutatás a XIX. században (Kolozsvár, 1944.) máig 
a legteljesebb összegzés a múlt század tudósainak tevékenységéről. 

Ezekkel a könyveivel, de természetesen ezek mellett 1941-ben egyetemi tanárrá való kinevezésé-
vel együttjáró oktatói és irányítói munkásságával iskolát teremtett a modern magyar helynévkuta-
tásban, s utat egyengetett a nyomában föllépő erdélyi magyar helynévgyűjtóknek: Árvay Józsefnek, 
Gergely Bélának, Márton Gyulának, Janitsek Jenőnek, Tibád Leventének s másoknak; de hatással 
volt a mai határainkon belül működő magyar nyelvészek helynévkutató tevékenységére, így Benkő 
Loránd, Lőrincze Lajos, Imre Samu, Mikesy Sándor, Mező András korai munkásságára is, nem utolsó-
sorban pedig megalapozta a mai Magyarország és határainkon kívüli magyar nyelvterület helynév-
gyűjtésének kibontakozását, melynek eredményeként már több dunántúli megye, jó néhány fölvidéki 
és alföldi járás, sok jugoszláviai és szlovákiai település helynévanyaga jelent meg. 

Kutatásait azonban sohasem szorította korlátok közé. A szülőföld iránti olthatatlan szeretet indí-
totta el vizsgálódásait, és mindenkor a közvetlen földrajzi-társadalmi környezet jelenségei érdekel-
ték, ezért foglalkozott tudománytörténettel és tudománypolitikával, tárgyi néprajzzal és népköltészettel, 
irodalomtörténettel és kritikaírással, nyelvjáráskutatással és nyelvműveléssel, adatgyűjtéssel és etimoló-
giákkal, s mindezeken kívül még számtalan tudományággal. Mindegyik munkaterületét áthatotta a meg-
alapozott, tárgyi vagy történeti adatokra épülő következtetéslevonás, véleménynyilvánítás. Igen tanul-
ságos a honismerettel foglalkozók számára e téren tett vallomása: „. . . mindig arra törekedtem és arra 
törekszem, hogy a történeti és a jelenkori adatok mentől gazdagabb sorozatát egybehordva, maguk-
ból az adalékokból szinte önként kerekedjék ki a magyarázat, a megfejtés, és ne a feltett, kikövet-
keztetett nyelvi adatok ingoványából vezessen csuszamlós csapásokon át a bizonytalanságok kusza bozót-
jába az út ." 
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Mindig az új, ismeretlen anyag föltárását tartotta elsődlegesen elvégzendő föladatnak, s ennek követ-
kezményeként halmozódott föl az eddig nagyrészt kiadatlan Erdélyi Helynévtörténeti Adattár, valamint 
az immár negyedik kötetét is kezünkben tartható Erdélyi Szótörténeti Tár, amelynek az egymilliót 
jóval meghaladó adatanyaga nemcsak bámulatba ejti a jelenkort, hanem illő tiszteletet és megbecsülést 
kelt minden kutatással foglalkozó tudós és laikus emberben nyelvre, nemzetiségre, gondolkodásmódra 
való tekintet nélkül. Mint egy helyütt írja Szabó T. Attila (Anyanyelvünk életéből. 11—2) bátran 
és minden rosszérzés nélkül vállalja a néhányaktól nem éppen mindig kitüntető célzattal hírlelt „adat 
gyűjtő" és „adatközlő" minősítést, amely „csak konok elszántságot váltott és vált ki bennem: halad-
tam és haladok tovább a mások meg magam kezdette-törte csapáson a helyesnek vélt, távolin igézetes-
ígéretes cél felé." És a cél helyességéről, a hatalmas Tár megalkotásának jelentőségéről hadd álljon itt né-
hány idézet szakemberektől, íróktól, kritikusoktól, amelyekkel az első kötetek megjelenését fogadták, 
ünnepelték! Lőrincze Lajos többek között így méltatta a sorozatot: „. . . csodálatosan gazdag tárháza 
a magyar nyelv kincseinek, kifogyhatatlan, kimeríthetetlen bőségszaru mindazok számára, akik az 
erdélyi népek múltját kutatják, egykori életét akarják megismerni. Nem szótár, szótörténeti tár. De talán 
méginkább művelődéstörténeti kincstár." Gáli Ernő, a Korunk főszerkesztője ezeket írta: „Ha a 
nyelv általában az etnikai közösségek ismérvei közé tartozik, az anyanyelvben a nemzetiségi lét 
és művelődés fő értékét és garanciáját láthatjuk. Anyanyelvünk történetének feltárásával Szabó T. Attila 
a romániai magyarságnak, az egész ország művelődésének tett pótolhatatlan, nehezen felbecsülhető 
szolgálatot. És tette ezt nem csupán azzal, hogy a nyelvi múltat feltárta, hanem azáltal is, hogy ezzel 
a teljesítménnyel a jelen és a jövő építéséhez járult hozzá." (Igaz Szó 1975. 2. sz.) Szabó T. Attila 
így vall erről a munkájáról: „. . . évtizedeken át abban a hitben, abban a magától értetődő meggyőző-
désben éltem, hogy a nyelvtudomány és még legfeljebb egy néhány vele közelebbi-távolabbi kapcso-
latban levő tudományterület munkásai használatára szánt szótári munka életre segítésén dolgozom, de 
mikor végre hosszas vajúdás után a könyvkereskedésbe, onnan pedig az olvasók és a kötet méltatói-
nak kezébe került az I. kötet . . . elképesztett az a széles körű, a szakmai határokat áttörő érdeklődés, 
amelyet a kötet megjelenése váltott k i . . . " És valóban! Nincs a magyar társadalomtudománynak 
olyan területe, amely ne hasznosítaná a Tár adatait, ne lenne történeti megalapozásához elengedhe-
tetlen szüksége megállapításaira, följegyzéseire, megbízható tényeire. 

Annak elismerése mellett, hogy Szabó T. Attila munkásságának legkiemelkedőbb alkotása az Erdélyi 
Szótörténeti Tár, nem feledkezhetünk meg immár hat kötetre terjedő tanulmány-gyűjteményéről, amely-
nek mindegyik darabja sok magyar tudományszak gazdag tárháza. Az 1970-től évente megjelenő 
Anyanyelvünk életéből, A szó és az ember, Nyelv és múlt, majd a nagyobb kihagyással (1980-ban) kö-
vetkező Nép és nyelv, az 1981-ben megjelent Nyelv és Irodalom s végül az 1985-ben napvilágot látott 
Tallózás a múltban című könyvvel teljessé váló sorozat magyar nyelvtudós által még el nem ért termé-
kenységet mutat nemcsak terjedelmében, hanem tartalmában is. A III., V. és VI. kötetben lappangva 
húzódó bibliográfiák azonban még a kötetek gazdagságán is túlmutatnak, s csodálatra méltó munkás-
ságról tesznek tanúságot! Nemcsak a magyar filológia, hanem az egyetemes magyar tudomány számára 
szolgáltat számtalan fölbecsülhetetlen adatot, adalékot, de legtöbbször kérdésmegoldó és jól rendezett 
összefoglalást is ezekben a kötetekben vagy az irodalomjegyzékekben. 

Hihetetlen sokoldalúság és megdöbbentő termékenység jellemzi Szabó T. Attila életművét, önkén-
telenül fölmerül a kérdés, hogy kísérte-e megfelelő megbecsülés, anyagi és erkölcsi elismerés ezt a 
maga nemében és azon kívül is páratlan munkásságot. Az anyagiakról csak annyit, hogy saját költ-
ségén kell a Tár megjelentetéséhez szükséges előmunkálatokat elvégeztetni, mert ahogy nálunk is, 
Romániában is az a kiadói gyakorlat, hogy csak nyomdakész tudományos munkara kötnek szerződést, 
s akkor is csak részletekben fizetnek. A Magyar Tudományos Akadémia 1967-ben tiszteleti tagjává 
választotta Szabó T. Attilát. A Román Tudományos Akadémia T. Cipariu-díjjal jutalmazta. Tagja a 
Helsinki Finnugor Társaságnak és hamburgi Societas Uralo-Altaica-nak. A debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem díszdoktorává választotta. 1972-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság egyhangú 
szavazattal neki ítélte a kétévenként kiadható Révai Miklós-emlékérmet és jutalmat. 1986-ban pedig 
a Magyar Népköztársaság zászlórendjével tüntette ki a magyar kormány. 

Szabó T. Attila elsősorban mindig nyelvésznek vallotta magát, s ezt a sokak által érdektelennek, 
száraznak tartott tudományt a maga sokoldalúságával: részkörülmények, történeti vonatkozások, nép-
rajzi megfigyelések bemutatásával érdekessé, élvezetessé tudta tenni. Egyéni atmoszférájú, izgalmas ok-
nyomozó írásaival mutatott példát, teremtett módszert a honismereti kutatások számára is. Legnagyobb 
jelentősége pályájának, hogy tanítványok tucatjai vallották, vallják mesterüknek, tartják példaképüknek. 
Olvasóinak számát csak tízezrekben lehet mérni. Valamennyien lelkesen és hittel köszöntik 80. szü-
letésnapján, kívánva neki jó egészséget, további munkabírást, hogy az egyetemes magyar tudomány, 
azon belül pedig a honismereti kutatások számára, hasznára fejezze be megkezdett munkáit, s alkos-
son újakat minél nagyobb számban! 

Hajdú Mihály 
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Az „Ethnographia Pannonica" 
VII. konferenciája 

Az „Ethnographia Pannonica" rendezvényeit 1971-ben azzal a céllal hozták Ictrc, hogy a valami-
kori Nyugat-Dunántúl néprajzi hagyományait, az itt élő népek — osztrákok, szlovének, magyarok — 
kultúráját, ennek kialakulását, fejlődését, egybcfonódását együttesen tanulmányozzák, felderítsék és 
megörökítsék. A mai területi megosztottság nem lehet akadálya a közös múlt tanulmányozásának, és 
nagyon szép nemzetközi összefogás példája valósult meg az Ethnographia Pannonica létrehozásával, 
melynek eddigi tanácskozásait a szomszédos Burgenlandban, a szlovén területen és hazánkban tartot-
ták kétévenkénti váltakozással. 

Az 1985. évi hetedik, Velemben tartott rendezvény kiemelkedő eseménye volt dr. Gaál Károlynak, 
a bécsi egyetem professzorának előadása, aki a burgenlandi és hazai kutatásainak eredményéről tá-
jékoztatta hallgatóit, a megjelent szakembereket. Munkásságával nagy szolgálatot tett a burgenlandi 
magyarság ügyének, amikor ezen a területen kutatta a cselédség életét, hiszen a burgenlandi cseléd-
ség gyakorlatilag magyar anyanyelvű volt, és életkörülményei megegyeztek a hazai nagybirtoko-
kon élőkével. 

A cselédség életének kutatásához adott irányítást az előadó Kire marad a kisködmön? — Ada-
tok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához — című néprajzi kötete, mely 416 olda-
lon magyar és német nyelven jelent meg a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásában, és a 
velemi tanácskozáson részt vevők az elsők között vehették kezükbe ezt a jelentős munkát. Szabó László, 
Vas megye tanácsának elnökhelyettese mutatta be a könyvet és méltatta a két népet — az osztrá-
kot és a magyart — összekötő szerepét. 

Az első két napon tíz előadás hangzott el a majorok lakóinak és közösségének életéből, melye-
ket magyar és osztrák szakemberek tartottak saját gyűjtési területük és tapasztalatuk ismertetésével. 
A harmadik napon a tanácskozás résztvevőit Vas megyei körutazásra vitték, hogy a helyszínen is 
láthassák az uradalmak népe életkörülményeiben és a magyar mezőgazdaságban bekövetkezett válto-
zásokat. Ezenkívül két középkori műemlékünkkel is megismerkedhettek. Első állomásukon a Csep-
regi Állami Tangazdaság meggyespusztai egységét tekintették meg, ahol bemutatták, hogy a valamikori 
közös-konyhás, egyszobás lakásból hogyan készítettek komfortos kétszobás, fürdőszobás lakást bojlerral 
felszerelve és vízvezetékkel, villanyvilágítással ellátva. 

Meggyespusztáról az alig 1 km-re fekvő Tormásligetre (volt Tormáspusztára), a faluvá fejlődött 
valamikori uradalmi településre vezetett az útjuk. Itt egy volt cseléd családi házában nézhettek 
körül a hazai és külföldi néprajzosok, akik elismeréssel szóltak a két településen bekövetkezett előnyös 
változásokról. Az Állami Tangazdaság központjában Gyekiczki Vilmos, a tangazdaság igazgatója adott 
fogadást a körutazáson részt vevőknek. Közben ismertette a gazdaság létrejöttének körülményeit 
és fejlődését. 

Az eredményes cseprcgi bemutató és tapasztalatok után Vépre vezetett a konferencia tagjainak 
útja, ahol a nagyon szép környezetben fekvő Mezőgazdasági Gépészképző Szakmunkástanuló Intézet-
tel ismerkedhettek meg. Körülnéztek "az intézet múzeumában, melyben megőrizték a hagyományos mező-
gazdaság szerszámait, eszközeit. 

Vép után a Szombathelyhez közel fekvő műemlékhelyeket járták be. Először Csempeszkopácson a 
XIII. században épült román kori templomot tekintették meg, majd innen Jákra látogattak, ahol a 
magyar műemlékek páratlan alkotásában, a kora gótika pompás építészeti megoldásaiban gyönyör-
ködhettek. 

Ezzel a gazdag programmal fejeződött be a nemzetközi néprajzi tanácskozás és találkozó. A részt-
vevők nemcsak a magyar mezőgazdasági cselédek, béresek valamikori életkörülményeit ismerhették 
meg a jól felkészült kutatók előadásaiból, hanem a körutazás során személyesen is meggyőződhettek 
a cselédek sorsának, életének változásairól is. 

Az Ethnographia Pannonica legközelebbi rendezvényének lebonyolítását Székesfehérvár vállalta. 
Viszontlátásra 1987-ben! 

Szabó József 

Népzenei találkozó Kecskeméten 
Kecskemét, Kodály szülővárosa 1985-ben tizedik alkalommal rendezte meg az országos népzenei 

találkozót. A háromnapos találkozó három szinten zajlott. Nappal a szakembereké volt a szó, estén-
ként az Erdei Ferenc Művelődési Ház színháztermében a különböző országrészekből érkezett együtte-
sek dobogtatták a dobogót, utána pedig hajnalig állt a táncház, folyt a vigalom. 

Ifj. Bartók Bela édesapja életéről, gyűjtőútjairól beszélt. A nagy zenetudós szédítő tempóban dolgo-
zott. A Fából faragott királyfi bemutatóját követő napon már Arad környékén gyűjtött, erről az út-
járól 130 magyar és 56 román dallammal tért haza; egy-egy napon átlagosan 30 népdalt vett fel fonográf-
hengereire. Algériában 180 arab dallamot örökített meg, törökországi elöadóútját is gyűjtéssel kötötte 
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össze. 1919-ben román katonákat szállásoltak be hozzájuk, azokat is megénekeltette, csakúgy, mint az 
1938-ban Pestre, az Eucharisztikus Kongresszusra feljött moldvai csángó asszonyokat. Az amerikai 
zongorakoncerteket pedig mindig felhasználta a magyar és a szomszédos népek zenéjéről tartott előadá-
sokra. 

Gaál Károly bécsi néprajzprofesszor arról számolt be, hogy a II. világháború óta 8 ezerrel csök-
kent a burgenlandi magyarok száma, s ezen az etnikumi szigeten ma már csak 5 ezren beszélnek ma-
gyarul. A népdalokat különösen az uradalmi cselédek őrizték meg. Л bérmunkásokkal dolgoztató 
majorokban a cseléd-anyának több ideje volt gyermekeivel foglalkozni, mint az örökké „szerző" 
paraszt anyának. 

Barsi Ernő a rohamosan fogyatkozó burgenlandi magyarság gazdag folklórjának mielőbbi meg-
mentésére hívta fel a figyelmet. A találkozó újvidéki vendége, M. Kmet, egy nemrég elhunyt muraközi 
gyűjtő munkásságát ismertette, aki 15 ezer népdalt jegyzett fel, közöttük sok olyat, amelyik a magyar 
népzene hatását mutatja. A pozsonyi Elschek házaspár egy-egy előadásban Bartók felvidéki gyűjtésé-
ről, munkásságának szlovákiai hatásáról szólott. 

Vikar László — Kodály megbízásából — tíz alkalommal végzett kutató-gyűjtőmunkát Bereczky Gá-
bor nyelvésszel együtt a Volga vidéki rokon népeink körében. Eddig ezer dallamot publikált (ere-
deti és angol nyelven), de ennek többszöröse van hangszalagon. 

Szokolay Sándor és Pertis Jenő a magyar zenei nyelv nyomait tárta fel a kortárs zenében és 
konkrétan saját műveiben. „Zenei gyökértelenedésünk — mondotta Szokolay — gyorsabb, mint köl-
tészetünké. Nemzeti létünket ne csak politikai értelemben használjuk, hanem leikületi, tartalmi ra-
gasztóerőként is." 

Nagy érdeklődés kísérte Kálmán Lajos előadását a nemrég örökre eltávozott nagy népdaltanító mes-
terről, Balla Péterről. Dallamról dallamra bizonyította a rokonságot a népdalok és Balla Péter lelki 
énekei között. 

Fodor András Bartók műveinek visszhangját mutatta ki a költészetünkben, Heltai Nándor a Kecs-
kemét környéki gyűjtésekről adott képet, Pribojszky Mátyás a citerán előadható művek körének széle-
sítését javasolta. 

Esténként a színpadon csaknem húsz együttes és ifjú népművész fergeteges bemutatója vonzotta 
a színházterembe a találkozó résztvevőit, Alföldy Boruss István szervezésében. Legszebb zenei szá-
maikat a Rádió sugározta a Magyar Népdal Hete keretében. 

Az ismétlődő kecskeméti találkozók jó alkalmat adnak a népzene művelői és művészeti vezetői 
közötti tapasztalatcserékre, az együttesek hasznos ismerkedésére. 

Néprajzi kutatások a szlovákiai Gömörben 
Az utóbbi években élénkülés tapasztalható a szlovákiai magyarság hosszú ideig meglehetősen elhanya-

golt kutatása terén. Jelzik ezt a megszaporodott néprajzi kiadványok, tanulmányok — a folklór érezhető 
túlsúlyával —, de az északi szomszédunktól érkezett kutatási beszámolók is az ottani magyar honismereti 
és néprajzi gyűjtőmunka fellendüléséről adnak számot. Ezeknek a gyűjtéseknek a sorába illeszkedik az a 
kutatási program, amelynek keretében a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke 
Ujváry Zoltán egyetemi tanár vezetésével, egyetemi hallgatók és más intézmények, múzeumok etnográfu-
sainak bevonásával 1982 óta rendszeres kollektív gyűjtőutakat szervez a történeti Gömör vármegye hatá-
rainkon kívül rekedt magyar lakosságú falvaiba. A gyűjtések egyhetes időtartamúak. Ezeknek a kutatótá-
boroknak a megszervezésében nagy segítséget nyújtanak a CSEMADOK központi, járási és helyi szervei, 
valamint a gyűjtések színhelyéül választott terület helyi közigazgatási vezetői. 

Az első ilyen jellegű kutatóútra 1982 augusztusában került sor, egy a volt Gömör megye nyugati részén 
fekvő földrajzi és néprajzi kistáj, a Nógrádba is átnyúló Medvcsalja falvaiba. A vizsgált községek Almágy 
(Gemersky Jablonec), Dobfenek (Dubno), Gömörpéterfalva (Petrovce), Egyházasbást (Nová Basta), 
Óbást (Stará Basta), Medveshidegkút (Studená), Tajti (Tahty) és Vecseklö (Veíeklov) voltak. A kutatott 
témák a résztvevők érdeklődési körei szerint oszlottak meg az anyagi és a szellemi kultúra ágaiban. 

1983 nyarán a Csermosnya patak völgyének hat települése, Barka (Bórka), Lucska (Lúcka), Kiskovács-
vágása (Kovácová), Dernő (Drnava), Hárskút (Lipovník) és Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka) 
került sorra. A résztvevők az előző évi kutatótáborhoz hasonlóan a debreceni Néprajzi Tanszék oktatói és 
hallgatói voltak, és a népszokások, a népköltészet, az erdőgazdálkodás, a földművelés, a rokonsági rend-
szer, a népi vallásosság, a búcsújárás, az interetnikus és etnokulturális kapcsolatok, a baromfitartás, a népi 
táplálkozás, a népi építkezés témakörében végeztek gyűjtést. 

A legutóbbi gyűjtőút 1985. augusztus 25. és 31. között a Sajó másik mellékfolyója, a Murány völgyébe 
vezetett. A Néprajzi Tanszék oktatóin és hallgatóin kívül a 12 résztvevő között volt a berettyóújfalui Bi-
hari Múzeum, a szolnoki Damjanich Múzeum, a nagykőrösi Arany János Múzeum, a Balmazújvárosi Mú-
zeum és a Néprajzi Kutatócsoport egy-egy munkatársa is. A gyűjtés 5 magyar községben, Licén (Licince), 
Gicén (Hucín), Mikolcsányban (Mikolcany) és Gömörnánáson (Gemersky Sad), valamint Mellétén (Meli-
ata) folyt. 
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A vidéken még századunk első felében is virágzott a csűrös gazdálkodás. A hagyományos földművelés 
mellett nagyobb jelentőségre tett szert az állattartás, valamint a környező erdők hasznosítása is. A megél-
hetéshez azonban mindez nem bizonyult elegendőnek, így a Murány-völgyi falvak lakosságának jó része 
arra kényszerült, hogy jövedelmét más módokon szerezze meg, illetőleg egészítse ki. így került előtérbe 
például Licén és Mellétén a fazekasság, amelyre az itt kitermelhető agyag jó lehetőségeket kínált. Mellé-
tén még ma is él az utolsó fazekas, de iparával időközben felhagyott. A megélhetést segítették elő a kis-
iparok is, amelyek között nagyobb hírnévre tett szert a XVIII. században virágzó gicei pipakészítés, va-
lamint az ugyancsak ezen a vidéken működő vashámorok és a jórészt a fazekassághoz és az erdőkből ki-
kerülő fa megmunkálásához kapcsolódó fuvarozás is. A Murány-völgyi fuvarosok áruikkal az Alföld távo-
li piacain is megjelentek, eladásra kínált edényeikért, faeszközeikért mezőgazdasági cikkeket, élelmiszert 
kaptak cserébe. Része volt ez az árucsere annak az egy évezred során kialakult munkamegosztásnak, 
amely a Kárpát-medencén belül az Alföld és a hegyvidéki peremterületek között zajlott. 

Jelenleg a Murány-völgyi falvak a magyar nyelvterület legészakibb vidékeinek egyikét alkotják. A helyi 
református lakosság arra utalva gyakran emlegeti, hogy észak felé haladva ez az utolsó hely, ahol magya-
rul mondják a Miatyánkot. A vallási megoszlás egyébként változatos: Lice döntő többségében római kato-
likus, Gice református, Mellétén az evangélikusok vannak többségben, de szórványok mindenütt akad-
nak. A lakosság tekintélyes része napjainkban a községek fölött húzódó nyelvhatáron túlra, a jolsvai (Jel-
sava) magnezitbányába jár dolgozni. Mellétéről pedig sokan Gömörhorkára (Gemerská Hórka) járnak át 
ipari munkára. Nem kedvezett a vidék népességmegtartó erejének a csaknem két évtizede ide tervezett 
duzzasztómű, amely építési tilalommal és kitelepítéssel járt együtt. Mindez az itteni magyarság újabb gene-
rációit elvándorlásra, a vegyes lakosságú városokban való letelepedésre készteti. 

A Murány-völgyi kutatótábor résztvevői gyűjtésük tapasztalatait, eredményeit csakúgy, mint a korábbi 
kollektív gyűjtéseket követően, tanulmánykötetben teszik majd közzé. Az első közös kutatás anyaga már 
sajtó alatt van, s az önálló résztanulmányok megjelenése rövid időn belül várható. Ami a további terveket 
illeti, az elkövetkező években a lehetőségek szerint hasonló kutatóutakra kerül majd sor Kelet-Szlovákia 
vidékeire is. 

Bartha Elek 

58 



Névadónk: 
Körösi Csorna Sándor 

Kamotsay István: 
Körösi Csorna Sándor, 1984. 

1978 őszén avatták fel — a Duna-parti lakótelepen — Dunakeszi város negyedik általános isko-
láját. A jelenlegi gyakorlat szerint vagy számmal jelölik, vagy az adott utca nevét viseli az új ok-
tatási intézmény. Iskolánk a megalakulástól a 4-es számot viselte. 

Tanuló—tanár egyaránt boldogan vette birtokába a szép, modern épületet. Az első hetek, hóna-
pok — a „rendszerépítés" gondjai mellett nem foglalkoztunk azzal a lehetőséggel, hogy iskolánknak 
névadót válasszunk. Elsődleges feladatunk ez időben a nevelés helyi rendszerének megtervezése, e 
rendszer alapjainak megteremtése, a helyes szokások alapozása volt. Alapvető pedagógiai felada-
taink ellátása mellett újszerű szerepet is vállaltunk. Tudtuk, hogy iskolánk egy több ezer lakásos 
lakótelepen, a város kulturális szempontból ellátatlan részén épült. Közművelődési programot dolgoz-
tunk ki. E programban képzőművészeti és ismeretterjesztő kiállítások, író—olvasó találkozók, koncer-
tek szervezése szerepel. Világos, nagy területű aulánk elismert kiállítóhellyé vált, egy-egy tárlat meg-
nyitása — már évek óta — városi ügy. 

Az iskola alapvető feladatán túl vállalt közművelődési funkció színvonalas ellátásával az intézmény 
Dunakeszi város kulturális életének fontos tényezője lett. A megalakulást követő néhány év elmúltá-
val felvetődött a kérdés: milyen módon erősíthetnénk tanulóinkban az iskolához kötődés érzését. 
(Az otthonosság és hovatartozás érzésével kapcsolatban iskolánk falain kívül is tapasztaltunk gondo-
kat. Lakótelepünkön kevés a zöld terület. Látjuk és megéljük, hogy az ország különböző részeiből 
ideköltöző emberek nem érzik magukénak a települést, de még közvetlen lakókörnyezetüket sem.) 
Tantestületünk minden tagja tudja, hogy a hazához, a nagyobb közösséghez csak a kisebb közössé-
gekhez való kötődésen keresztül lehet eljutni. A felvetett kérdéshez tehát szükségszerűen jutottunk 
el. Ezen felül tantestületünk nagyszerű pedagógiai lehetőséget látott abban, hogy tanulóinkkal megismer-
tesse egy kiemelkedő alkotó életét, példájának ápolásával hozzájáruljon pozitív érzelmek erősítéséhez, 
a példakép ápolását bekapcsolja az iskolában zajló személyiségfejlesztő folyamatba. Mivel a település 
múltjában nem ismerünk olyan jeles személyiséget, aki a legkritikusabb — pedagógiai — szempont-
ból megfelelne az intézmény névadójának, 1983-ban felmérést készítettünk tanulóink között: kit sze-
retnének névadójuknak választani. Testnevelés tagozatos csoportjainkból sokan Hajós Alfrédra, Ha-
lassy Olivérre adták szavazataikat, mások — épp az iskolagaléria kapcsán — Munkácsy Mihályra, 
Szinyei Merse Pálra gondoltak. A kérdés továbbra is kérdés maradt. Tantestületünk tovább foly-
tatta az előkészítő munkát. Az úttörőcsapat egyik raja Körösi Csorna Sándor nevét viselte, ö k a raj-
névadót javasolták az iskola névadójának is. 

1984-ben iskolánk benevezett a budapesti Akácvirág úti Általános Iskola által meghirdetett Körösi 
Csorna Sándor bicentenáriumi emlékversenybe. Tanulóink lázas buzgalommal kutatták a székely-
magyar tudós életét. Munkájuk nyomán tablók, albumok születtek. A tömeges házi versenyen első 
helyezést szerzett csapat az országos elődöntön 5. helyezést ért el. Felkészülésüket a különböző 
szintű versenyekre általános figyelem követte. A versenyek kapcsán azt tapasztalhattuk, hogy Körösi 
Csorna Sándor fordulatokban, kalandos eseményekben gazdag élete, csillapíthatatlan tudásvágya, ki-
tartása, akaratereje megragadta tanulóink képzeletét. A gyerekek csoportosan látogatták a Körösi 
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Csorna Sándor életével kapcsolatos kiállításokat: az Iparművészeti Múzeumban a Lámaista művészet cí-
műt, a Néprajzi Múzeumban, az Akadémia aulájában rendezett emlékkiállításokat. Csoportjaink elju-
tottak Érdre, ahol a Magyar Földrajzi Gyűjtemény anyagában találkoztak Körösi Csorna Sándor em-
lékével. A szenvedélyes érdeklődés, amellyel gyerekeink könyvtárban, tárlatokon járták be Körösi 
Csorna Sándor útját, eldöntötte az addig nyitva maradt kérdést: legyen a nagy utazó iskolánk név-
adója! Kérésünkre felügyeleti szerveinktől pozitív válasz érkezett, s 1984. szeptember 28-án benső-
séges iskolai ünnepélyen vehettük át a névhasználatot engedélyező oklevelet. 

Feladatunk ma: táplálni és ébren tartani a gyerekek természetes kíváncsiságát, kutató szenvedélyét a 
nagy tudós élete, tettei iránt. Ez az útja annak, hogy a pozitív példa személyiségfejlesztő erővé vál-
jék. E munkában élen jár Körösi Csorna Sándor Baráti Körünk, amelyet a budapesti Körösi Csorna 
Társaság kollektív tagjává választott. Iskolánkban jeles Csoma-kutatók jártak, s tartottak előadást, 
így dr. Szilágyi Ferenc, dr. Tejék József, dr. Estéli József, Magyari Lajos gyönyörű poémáját Bartha 
Levente székelyudvarhelyi előadóművész szavalta el tanulóinknak. A gyerekek egy része részt vett a 
Pilisbe szervezett emléktúrán, amelynek végcéljánál megkoszorúzták a tudós emlékművét. Testüle-
tünk fontosnak tartja, hogy a Csoma-kultusz ápolása külsőségekben is megjelenjen. Aulánkban felállí-
tottuk Kamotsay István szobrászművész müvét, Körösi Csorna Sándor mellszobrát. Emlékérmet és em-
lékplakettet alapítottunk. Iskolajelvényünkön és elismerő oklevelünkön Schoefft Ágoston Csorna-
portréja látható. Reméljük, hogy rövidesen újabb jelentős alkotással gazdagodik iskolánk: felavat-
hatjuk Szervátiusz Tibor Körösi Csorna Sándort ábrázoló domborművét az épület előterében. 

A Körösi Csoma-kultusz ápolásának célja, hogy a székely-magyar tudós alakjában a hazához való 
kötődés, a közösségért tenni akaró ember példáját felmutassuk. Reméljük — az idő igazolja majd —, 
hogy eredménnyel tesszük ezt. 

K. A. 

A jászjákóhalmi honismeret szakkör 
Szomorú eseménnyel jelentkezett utoljára a jászjákóhalmi „Horváth Péter" honismereti szakkör, Vá-

radi Zoltán szakkörvezető tagunk haláláról tudósítottunk, ö volt a szakkör megalapítója, az állandó 
helytörténeti kiállítás létrehozója, két évtizeden át vezetője. 

Az 1963-ban alakult szakkör utóbbi néhány éve igen mozgalmas volt, különösen az 1983-as év, 
amikor sor került a helytörténeti gyűjtemény szakszerű leltározására, mely Hortiné Bathó Edit muzeoló-
gus vezetésével történt. Hatalmas munka volt a több száz tárgy leírása, annál is inkább, mert azok 
nem mindig pontos adatokkal kerültek a gyűjteménybe. Az így előkészített anyagot tisztítottuk, ren-
deztük, az értéktelen, tönkrement anyagot selejteztük. 

Ugyanennek az évnek nagy eseménye volt a szakkör megalakulásának 20. évfordulója, melyet a II. 
Horváth Péter nappal ünnepeltünk meg. A községgel és a honismereti mozgalommal kapcsolatos 
előadók neves szakemberek voltak. Én, «mint a Zoltán bácsi utódjaként megválasztott szakkörvezető 
Horváth Péter életét mutattam' be, aki a Jászkunság első történetírója, szakkörünk és egyik utcánk 
névadója volt. Farkas Ferenc a jászberényi Tanítóképző Főiskola tanára a földrajzinév-kutatásról be-
szélt. A honfoglalás emlékeiről dr. Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum osztályvezetője tartott 
előadást, őt Tóth Gábor, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának munkatársa követte, aki a hely-
történetirás országos eredményeiről beszélt. Ezután Horváth István munkásfestő — aki egyébként szak-
körünk tagja — kamarakiállitását tekinthették meg a résztvevők, majd oklevelek, kitüntetések átadására 
került sor. A levezető elnök dr. Kerékgyártó István, a művelődési ház igazgatója volt. Egyperces 
néma felállással emlékeztünk meg Váradi Zoltánról, aki az ünnepi program közben halt meg kór-
házi ágyán. 

Az 1984-es esztendő ismét nagy feladatokat hozott számunkra, a leltár után úgy nézett ki a két 
helyiség és a raktár, mint egy csatatér. Első feladatunk volt az erősen salétromos belső tér újramal-
terozása. Ezt a fiatalabb szakköri tagok, főleg férfiak végezték, a nők feladata volt a takarítás. 
A Községi Tanács adta az anyagot és egy szakembert, a többi társadalmi munkában történt. Ezután 
jött az új állandó kiállítás megrendezése, egyik teremben a néprajzi anyag bemutatása, a másikban 
pedig a község történetének tablókon való feldolgozása. 

Időközben megváltozott a tagság összetétele is, a honismereti fakultáció bevezetésével megszűnt az 
általános iskolai szakkör, így néhány honismeret iránt érdeklődő iskolás ismét tagjaink között dol-
gozik. Taglétszámunk 41 fő. 

A sok nem várt feladat miatt a megyei honismereti pályázatokon való szereplésünk visszaesett, így 
most feladatunk, hogy újra elérjük régebbi sikereinket. Máris készülünk a népi táplálkozás — kü-
lönösen a kenyérsütés és disznóölés — anyagának összegyűjtésére az 1986-os pályázatra. Tapasztalat-
cseréinket sem hagytuk abba, Jászkisérrel, mint szintén nagy múltú szakkörrel évente találkozunk, 
de meglátogattuk az abonyi és az ózdi szakköröket is. Évente egy alkalommal kétnapos kirándulás-
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ra indulunk, az utóbbi években a szatmári, győr-soproni, békési tájakkal ismerkedtünk, most a Mecsek és 
Somogy környéke szerepel terveinkben. Egynapos kirándulásokon a közeli műemlékeket, szakkörö-
ket látogatjuk meg. 

Annak ellenére, hogy a leltározási és átrendezési munkák miatt hosszabb ideig zárva tartottunk, 
nőtt a látogatók száma, a betévedt helyi látogatókon kívül szervezetten jönnek az általános iskola, 
az óvoda tanulói, gyermekei, de mint TKM bélyegzőhelyet más vidékekről is felkeresnek. Vasárnap 
és ünnepnapokon a szakkör tagjai 2—5 óra között ügyeletet tartanak, de bármely időpontban szívesen 
az érdeklődők rendelkezésére állunk, különösen, ha előre értesültünk érkezésükről. A kiállítás láto-
gatóinak száma az 1966-os megnyitás óta meghaladta a 13 ezret. 

Szakköri foglalkozásainkon a szellemi anyag gyűjtésén kívül gyakran előadókat is hívunk, több al-
kalommal ismerkedtünk más országok életével, néprajzával is; vendégünk volt többek között Jaka-
bos Ödön, az azóta meghalt romániai magyar Körösi Csorna kutató, de színes előadást tartott dr. Juan 
Carlos Crespo, a jászberényi kórház főorvosa, hazájáról, Bolíviáról. 

Már az elmúlt években is napirenden volt az épület külső felújításának szükségessége, mivel a külső 
kép nem mutatja a belső tanaimat. A most induló ötéves tervben talán megoldódik problémánk, 
mert ígéretet kaptunk, hogy a jelenlegi öregek Napközt Otthona lesz új otthonunk, melynek állaga 
és belső beosztása sokkal elónyösebb lenne számunkra. Értékes tárgyaink — a honfoglalás kori le-
letek, a ritkaságszámba menő félegyházi madonna —, melyek többek között a szakemberek figyel-
mét is felkeltették, megérdemlik a nagyobb gondosságot. 

Igyekszünk kapcsolatainkat minél szorosabbra fűzni a szakmai intézményekkel, a jászberényi és a 
szolnoki múzeummal, hogy segítségükkei érhessünk el újabb eredményeket az előttünk álló átköltözés 
és az 1988-ra esedékes negyedszázados évfordulónk méltó megünneplésére. 

Fodor István Ferenc 

Szeder Fábián 
emléktáblája 
Csábon 

1784. június 24-én született a Hont megyei Csáb (ma: (Üebovce) községben Szeder Fábián tudóe tanár, 
néprajzi író és nyelvjáráskutató. A magyar etnográfia egyik úttörőjéről van szó, aki elsőként írt népisme-
reti tanulmányt földijeiről, a palócokról. Dolgozata, mely 1819-ben jelent meg A' Palóczok címmel a Tu-
dományos Gyűjteményben, néprajztudományunk első nagyobb táji-csoport tanulmánya volt, s a „szakirá-
nyú magyar néprajzi érdeklődés egyik elindítója lett." Ezen kívül Szeder Fábián híven támogatta a re-
formkor törekvéseit, népszerűsítette kora magyar irodalmát, amelyből szemelvénygyűjteményt állított ösz-
sze; Uránia címmel szépirodalmi folyóiratot indított stb. De ott volt az Akadémia életre hívói között, s 
küzdött a magyar nyelv megújításáért is. 

Szeder Fábián emléke — annak ellenére, hogy munkálkodásával a haza javát szolgálta, a nemes eszmé-
ket támogatta — az idők folyamán csaknem elfelejtődött. Hont megye monográfiájából még a neve is ki-
maradt, s nem foglalkozott munkásságával a megye történetét oly buzgón kutató Gyürky Antal sem. Hiá-
ba érdeklődtem felőle néhány éve szülőfalujában, Csáb községben, szinte semmit sem tudtak róla, még azt 
sem, hogy a falu szülötte volt. 
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Születésének bicentenáriumán is fukarkodtunk a Szeder Fábián szellemét idéző és méltató írásokkal. A 
magyarországi sajtóban is alig-alig emlékezett meg róla valaki. A Magyar Nemzet 1984/145. száma Hajdú 
D. Dénestől közölt egy hosszabb írást. A szerző ebben Szeder Fábián születési idejét tisztázta, s a tudós 
legfőbb érdemeit méltatta. Fájlalva konstatálta, hogy szülőfalujában „Nevét és emlékét semmi nem őrzi." 
Pedig — hangsúlyozta — „megérdemli, hogy személyisége és munkásságának szelleme ne merüljön fele-
désbe. Főképpen azon a tájon, ahol született, annál a népcsoportnál, melynek sajátos jegyeit elsők közt fe-
dezte fel, írta le, kellene, hogy elevenen éljen, megmaradjon nemes eszmékért hevülő példája: a palócság 
között." 

Annak idején az Irodalmi Szemlében közölt tanulmányomban (Szeder Fábiánról és földijeiről, a paló-
cokról, I. Sz. 1984/5.) magam is hasonló gondolatokat feszegettem. Cikkemben egyebek közt az alábbia-
kat írtam: „ . . . hagyományaink első kutatója — aki mindig is büszke volt nyelvére és népére, aki a tá-
volban is nagy tisztelettel beszélt őseiről — megérdemelné, hogy ismerjék őt. Arról már nem is beszélek, 
hogy egy emléktáblával is tiszteleghetnénk szelleme előtt." 

Azt, hogy Szeder Fábián pontosan meddig élt Csábon, milyen kapcsolata volt falubelijeivel, ma már ne-
héz lenne kiderítenünk. Egy azonban biztos: köztük nevelkedett, ott tanulta meg az ízes palóc beszédet, 
amit később se tagadott meg. Mindezt egyébként a palócokról szóló tanulmányaiba szőtt vallomásaival is 
bizonyíthatjuk. „Nem tartom fölöslegesnek ezen hazánkfiairól, kik közt születtem és beszélni tanultam, és 
a' kikről a Tudományos Gyűjteményben kétszer értekeztem, még egyszer szót tenni" — írta 1835-ben. 
Értekezések a' Palóczokról c. munkájának második szakaszában, ahol a palóc dialektussal foglalkozik, a 
következőket olvashatjuk: „A' mi engem illet, csekély tehetségem szerint ezen czélra ügyelvén, szívesen 
kinyilatkoztatom tapasztalásaimat, és a' Palócz Magyaroknak, a' kik közt születtem és nevelkedtem, és a' 
kik iránt távollétemben is szüntelen való figyelemmel voltam, nyelveket, és azután szokásaikat híven áb-
rázolom." 

A gyermek Szeder Fábián tizenhárom éves korában esztergomi diák volt. Ekkor még erősen kísértette 
őt a palóc „szóejtés", amire egyik tanára, Révai is felfigyelt. Talán neki köszönheti, hogy a palóc nyelv-
járással, melyben „sok elrejtett kincse volt" anyanyelvünknek, később tudományosan is foglalkozni kez-
dett. 1835-ben a Tudományos Gyűjteményben harmadszor is megjelent palóc-értekezésének „Bevezetés"-
ében így emlékezett erre vissza: „1797-ben ama nagy Révai volt 5-dik scholabeli Tanítóm, ö a deák 
nyelv mellett a' magyart is mód nélkül sürgette, és velünk iskolánkon kívül magyarul beszélt. Én minden 
igyekezetem mellett nem lehettem még akkor képes egészen elnyomnom a' Palócz szóejtést, a' miért is a' 
tudós figyelemmel tartott, s le is írt sok szavat, és szóejtést utánam, és gyakorta intett, hogy becsben tart 
sam a' Palócz magyarságot; mert sok elrejtett kincs van benne anyai nyelvünkből." 

Gondolom hát, a fenti idézetek még inkább indokolják, hogy Szeder Fábiánra büszkék legyenek a 
„hunytyi magyarok", a „jó palócok". Hogy őrizzék neves szülöttük emlékét, hogy megismerjék értekezé-
seinek legalább rájuk vonatkozó részeit. Hisz mindez önismeretet, a saját múltban való jobb eligazodást is 
jelent. 

Ma már örömmel nyugtázhatjuk, hogy az 1984-ben megjelent Szeder Fábiánnal kapcsolatos írásokkal 
egy időben, s azóta is történt egy s más a palóc tudós szellemi örökségének felfedezése, megismerése és 
emlékének ápolása terén a szülőföldön. 1984-ben, a II. Madách Imre Irodalmi és Kulturális Napok járási 
rendezvénysorozat keretében e sorok írójának kezdeményezésére a csábi CSEMADOK emlékestet tartott 
Szeder Fábián tiszteletére. A hallgatóság többek közt megismerkedett a palóckutatás eddigi eredményeivel 
s a falu szülöttének fő művével, A' Palóczokról szóló értekezéssel. 

1985-ben a Nagykürtösi járás lapja, a Haladás közölt folytatásos írást a Palócföld szülöttéről, Szeder 
Fábiánról. (Haladás, 1985/31—37. szám.) Gondolom, azóta járásszerte elevenebbül él a tudós kutató szel-
lemi öröksége. 

És végre elkészült Szeder Fábián csábi emléktáblája is, hogy emlékeztessen a falu nagy fiára, ösztönöz-
zön a szülőföldhöz s az anyanyelvhez való hűségre. Az emléktábla felállítását a falu egykori lelkésze, Do-
bos Péter szorgalmazta, s ő is avatta fel 1985. október 20-án. A római katolikus templom külső falán, a 
főbejárat jobb oldalán elhelyezett kétnyelvű márvány emléktábla szövege a fényképen látható. 

Dr. Csáky Károly 
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Im memóriám 

Sándor 

Dömötör Sándorban a szervezett honismereti mozgalom megalapítóját, elindítóját gyászoljuk. Az elvi, 
szervezeti alapokat ö rakta le, és a mozgalom megszervezése is az Ö nevéhez fűződik. Még akkor is áll 
ez a meghatározás, ha ebben nagyszerű segítőtársak működtek közre. Elsősorban Szántó Imre egyetemi 
tanár és Tóth László, a Hazafias Népfront munkatársa. Az előbbi tudományos, szakmai felkészültségével, 
utóbbi a népfront tömegmozgalmi erejével támogatta Dömötör Sándor és a Népművelési Intézet honisme-
reti szakkörök szervezésére, felkarolására irányuló törekvéseit. A további közreműködők nevét azért nem 
sorolom, mert bármilyen összeállítás csak hiányos lehet. Akik ebben a korai időszakban segítették a hon-
ismereti mozgalmat, azoknak nevét a Hazafias Népfront által 1961-től a honismereti szakkörvezetők tájé-
koztatására kiadott és Dömötör Sándor által szerkesztett Honismeret című füzetek, illetve ennek 1974-
ben megjelentetett repertóriuma tartalmazza. 

Dömötör Sándor megjelenése a közművelődésben és ennek sajátos területén, a honismeretben nem vá-
ratlanul történt. Mondhatnám: egész életével erre készült, családi körülményei, neveltetése, pályája, tuda-
tos törekvése erre tették alkalmassá. 

Már az 1943-as szárszói konferencián elmondott Hagyományaink élete című előadásában jelen vannak 
a szakköri honismereti mozgalomban később megvalósított eszméi, gondolatai: ,, . . . A magyar néprajz 
feladata tehát a magyar népi közösségben keletkezett és hagyományozott módon továbbfejlesztett műve-
lődési javaknak összegyűjtése . . . " És a befejező mondatok: „Műveltségünk akkor lesz igazán magyar, ha 
önmagunkból indulunk ki és nem futunk számunkra érthetetlen értékek dicsősége és számunkra hamis 
irányt jelölő fénysugarai után. A magyar életnek szüksége van arra, hogy hagyományaink életét pontosan 
megismerje, hogy a pusztuló, veszendőbe menő kincseket . . . megmentse, hogy idegen formákkal telített 
életét lelke mélyéről jövő indítékok segítségével tudatosítsa. A magyar életnek szüksége van a magyar 
néprajz tudományára és annak ápolására . . . szüksége van öntudata nevelésére és növelésére! Szüksége 
van önmagára!" 

Ezek a mondatok nemcsak a náci német fenyegetés közepette voltak időszerűek, hanem ma is megszív-
lelendők. 

Ez a hitvallás ölt gyakorlati formát, amikor Dömötör Sándor a Népművelési Intézetben honismereti 
főelőadóként hozzáfoghat a honismeret változatokban gazdag területén önkéntesen tevékenykedő hely-
történeti, néprajzi gyűjtők, nyelvjáráskutatók, krónikaírók, népművészek és egyéb hagyományápolók szak-
körökbe való szervezéséhez. Az addigi tapasztalatokat összegezve, 1960 áprilisában a Népművelési Tájé-
koztatóban, majd bizonyos átdolgozással 1961-ben — most már a Hazafias Népfront által kiadott Honis-
meret című füzet első számában — megjelenteti az Irányelvek a honismereti szakkörök munkájához címet 
viselő alapvető útmutatást. 

Az Irányelvek a honismereti szakköröknek három vonatkozásban adott útmutatást. Az I. Elvi kérdé-
sek című fejezet meghatározta, hogy mely szakkörök tartoznak a honismeret fogalomkörébe, és hogy a 
honismereti szakköri tevékenység a szocialista hazafiságra nevelés egyik formája. A Honismereti szakkö-
rök feladatai című II. fejezet részletezte, hogy a fenntartó szervek, a működési területek, a személyi össze-
tételek és egyéb adottságok miatt milyen különbözőek lehetnek a honismereti szakkörök, és meghatározta 
a honismereti szakköröket jellemző összetett művelődési tevékenységeket. A III. fejezet a honismereti 
szakkörök szervezeti kérdéseivel foglalkozott: a működési szabályzattal, vezetőségválasztással, a közgyű-
lés jogkörével, munkatervkészítéssel, a megyei népművelési tanácsadók szerepével stb. 

Az irányelvek kimunkálásával és közreadásával megtörtént az alapok lerakása, de a mozgalom gondo-
zásában, kibontásában még sok volt a tennivaló. Dömötör Sándor 1960. július 26-tól 30-ig a Népművelési 
Intézet keretében megszervezte a honismereti szakkörvezetők első tanfolyamát és ez az ö irányításával 
évenként folytatódott. A tanfolyamok tematikájának kidolgozásában, összeállításában mindvégig megha-
tározó szerepet vállalt. Előadásaiban egész életének tapasztalatát igyekezett átadni. A honismereti szak-
körvezetők és a mozgalom irányítóinak rendszeres találkoztatásával lehetővé vált a honismereti tevékeny-
ség szakmai kézben tartása, a Honismeret című periodika pedig alkalmas volt a mozgalom összefogására, 
a legjobb tapasztalatok közreadására. 

Dömötör 
(1908-1986) 
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Érdemes áttekinteni azt a küzdelmes utat, amelyen Dömötör Sándor a honismerethez eljutott, és az 
életművet is 1986. január 15-én bekövetkezett haláláig. 

1908. február 25-én Budapesten született. Apja fegyvermester az 1. honvéd huszárezrednél, és az Üllői 
úti laktanyában (ma pénzverde) laktak. így gyermekkorában megismerte a kézművesmesterséget és a hu-
szárok életét. 1915-ben Kispestre költöztek, ahol az első világháború, a Tanácsköztársaság, majd az ellen-
forradalmi rendszer időszakában érett ifjúvá. Apját a Vörös Hadseregben viselt agitátori szerepéért bör-
tönbe zárták, és a családnak sokáig éreznie kellett a megtorlást. Elemi iskolába Dunaszentgyörgyön és 
Kispesten járt, középiskolát Budapesten, a Lónyay utcai gimnáziumban kezdte, a 7., 8. osztályt a kispesti 
Deák Ferenc Reálgimnáziumban végezte. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Ka-
rán szerzett nyelvészeti, irodalmi és filológiai képzettséget, majd 1930-ban a szegedi egyetemen etnográ-
fiából sikeres doktori s z i g o r l a t o t tett. 

A Dunaszentgyörgyön megismert paraszti élet és a protestáns néphagyomány sajátos módon összeolvadt 
Dömötör Sándornál a külvárosi társadalmi valóságból és az iskolai tanulásból származó élményekkel. 
Ezek magyarázzák tudományos érdeklődését, társadalmi, politikai elkötelezettségét. Bár nem volt kiemel-
kedő tanuló, a művelődés megszervezése terén korán kitűnt a Soli deo Gloria református diákmozgalom-
ban, s az egyetemen. 

Katonai szolgálata után szellemi szükségmunkás lett a fővárosnál, majd a Székesfővárosi Alkalmazottak 
Segélyalapja véglegesítette balatonkenesei üdülőtelepén pénztárosként, s lett 1936-ban igazgatóhelyettes 
1945 áprilisáig. A kenesei üdülő hírneve ebben az időben nőtt meg. Erről az üdülőről ina Németh László 
Családias falanszter című elmélkedését és ebben Dömötör Sándort Györffy István tanítványaként emlí-
tette. 

A második világháború végén hadifogságba esett. Hazatérése után 1949. január 1-től a szombathelyi 
múzeum igazgatója lett. Rendbe hozták a romos épületet és a múzeum nagyszerű gyűjteményeit. A múze-
umhoz csatolta a romkertet, kiállítások egész sorát rendezte. Mint különböző bizottságok elnöke és tagja, 
részt vett a város közéletében. Megalapította a sárvári és a vasvári járási múzeumokat, átrendezte a kő-
szegi múzeumot, megindította a múzeumbarátok körét, megyei gyűjtőhálózatot, népművelési bemutatókat, 
tanfolyamokat szervezett és vezetett. 

1957 októberében a Népművészeti Intézet néprajzi osztályvezető-helyetteseként Budapesten vállalt ál-
lást. A következő évben az intézetet átszervezték, és Dömötör Sándor a honismereti mozgalommal foglal-
kozó főelőadóként dolgozott 1969. december 31-ig, nyugdíjazásáig. 

Életművének értékelését tudományos és ismeretterjesztő munkásságának áttekintése teszi lehetővé. 
Egyetemi éveiben kezdett el foglalkozni a társadalom számkivetettjeivel: a betyárokkal, cigányokkal és 
boszorkányokkal. Balatonkenesei működése során indította meg a Képek Balatonkenese múltjáról és je-
lenéről című füzetsorozatot. Néhány folklórtanulmány mellett csaknem száz ismeretterjesztő cikk jelzi 
ezen alkotói korszakának főbb vonásait. A népi írókkal (Kodoiányi János, Németh László, Veres Péter) 
való személyes barátságának köszönhető, hogy a balatonkenesei községi művelődés kiszélesedett. 1943-
ban a szárszói konferencián tartott előadásával és két mesekönyvével (Hetedhét országon túl; Kedvet vi-
rá gőzt at о magyar népmesék) széles közönséghez szólt. 

Az ötvenes évek első felében — a múzeumi évek alatt — rendszeresen jelentek meg néprajzi, művelő-
déstörténeti jellegű cikkei a Vas Népében. Néprajzi kutatása gazdagodott: nemcsak foklórral, hanem tár-
gyi néprajzzal is foglalkozhatott. A kultúra és életmód kutatását jelzi több munkája is: Simasági tsz-pa-
rasztok, Arató szerszámok Nyugat-Magyarországon, A takarás kérdéséhez. 

Dömötör Sándor fontos elméleti kérdéseket tisztázott. Molnár Erikkel vitázva rámutatott arra, hogy a 
nemzet ismérvei közül nem lehet kiiktatni a közös lelki alkatot. Véleménye az volt, hogy a közös lelki al-
katot az etnikai csoportok tagjaiban az együttesen végzett munka, a termelés alakítja ki a történelem fo-
lyamán. Így jutott el elméleti kutatásában a hagyomány kérdéséhez és fogalmához, és jutott közelebb a 
hagyomány mozgásának megértéséhez. 

Becslés szerint mintegy 600 publikációja jelent meg. Ezek közül 172 a tudományos közlés, 225 az isme-
retterjesztő és hírlapi cikk. Kéziratban van: Mezőgazdasági termelőeszközök és termelő módok alapfor-
máinak élete Nyugat-Dunántúl gazdálkodásában című akadémiai pályaműve. A betyárok 1848-as szerepe 
a néphagyományban című tanulmánya, Alpári Gyula életéről, valamint Az agrárszocialista mozgalmakról 
írt összefoglaló műve. 

Nyugdíjas éveiben közzétette áttekintő tanulmányát a népi táplálkozás köréből, kiegészítette korábbi 
kutatásait Angyal Bandiról, Zöld Marciról és Rózsa Sándorról, továbbá fontos irodalomtörténeti tanulmá-
nyokat tett közzé Jókai Mórról, Eötvös Józsefről. Halála előtt két évvel látott napvilágot Berze Nagy Já-
nos életéről szóló monográfiája (Hevestől Baranyáig. Pécs, 1983.). 

A Magyar Néprajzi Társaság, majd a TIT 1979-ben tiszteletbeli tagjának választotta. Élete során több 
kitüntetést kapott. Munkásságáról megemlékezik a Magyar Néprajzi Lexikon, a Magyar Irodalmi Lexi-
kon és Gulyás Pál: Magyar írók élete és művei című könyve. 

A mai fiatalok személyesen már nem ismerik Dömötör Sándort, mert hallásának megromlása miatt a 
közszerepléstől korán vissza kellett vonulnia. Régi munkatársai azonban tudják, hogy nélküle a honisme-
reti mozgalom nem fejlődhetett volna arra a szintre,- ahol most tart. Mozgósító hatása, befolyása egyénisé-
géből fakadt: hitt a nép hatalmas erejében. Induláskor a honismereti mozgalmat szellemi hajdúcsapatnak 
nevezte, és a kétkedőknek mosolyogva mondta: ,,A nép olyan erős, hogy Isten sem tudja elpusztítani." 

A honismereti mozgalom nem felejti érdemeit, és Dömötör Sándorban azt a hivatott mozgalmi vezetőt 
tiszteli, aki világra segítette, eszméivel halála után is táplálja. 

Töltési Imre 
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Nóvák József 
(1910-1986) 

1910. február 13-án Nyírmadán született hatgyermekes gyógyszerészcsaládban. Később Hajdúhadházán 
éltek, ott végezte elemi iskoláit, majd az egri cisztercita gimnázium kollégiumába került. Érettségi után a 
debreceni egyetem orvostudományi karára iratkozott be, ahonnan három és fél év elvégzése után a bölcsé-
szeti karra ment át. Elvégezte a régész szakot (római régészet), majd a tanárképzőt latin—történelem sza-
kon. Diplomája megszerzése után egy évig a debreceni egyetem könyvtárában dolgozott díjtalan gyakor-
nokként. 1941-ben kinevezték a kolozsvári egyetemre tanársegédnek, 1942-ben lett adjunktus a régészeti 
tanszéken. Több ásatást vezetett, ezekről tanulmányai jelentek meg. 1944-ben a Nemzeti Múzeum anya-
gát hozta Budapestre, s itt is maradt. 1946-ban a szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum igazgatójául ne-
vezték ki, s emellett Tolna megye szabadművelődési felügyelője. 1952-től a dombóvári Apáczai Csere Já-
nos Tanítóképző tanára és megyei történelem-szakfelügyelő. A tanítás mellett kedves költőjének, Hora-
tiusnak verseit fordította. A fordítás 1957-ben könyv alakban megjelent. 1958-tól a Népművelési Intézet 
munkatársa, innen ment 1980 végén nyugdíjba. 

Sokat publikált. Doktori értekezését a várjobbágyság intézményéről írta. Kolozsvári éveiben Erdély 
történetével foglalkozó tanulmányai jelentek meg. Szekszárdon és Dombóvárott is a megye, a helység 
múltja foglalkoztatta, de már ez idő alatt is gyűjtötte az adatokat, ismereteket a Tanácsköztársaságról, kü-
lönös tekintettel annak művelődéspolitikájára. Erről szóló könyve 1985 októberében a Tankönyvkiadónál, 
jegyzet formájában jelent meg. 

A Népművelési Intézetben fő témája és munkaterülete a művelődés- és népműveléstörténet volt, de 
alapjában járult hozzá a népművelőképzés kialakításához, megteremtéséhez is. Ennek révén kapcsolódott 
be a Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának munkájába, s volt haláláig a honismereti képzés, to-
vábbképzés felelős irányítója. 

Élete során mintegy tucatnyi jegyzetet, csaknem száz cikket, tanulmányt és szinte megszámlálhatatlan 
előadást írt, illetve tartott. 

1957-ben az elsők között kapta meg a Szocialista Kultúráért kitüntetést, majd ezt követően két alka-
lommal. 1962-ben a Munka Érdemérem, 1973-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1980-ban a Mun-
ka Érdemrend arany fokozata kitüntetésben részesült. Társadalmi tevékenységét több alkalommal ismer-
ték el oklevelekkel, emlékplakettel, legutóbb a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Emléklapjával. 

Dr. Nóvák József 1986. február 10-én, életének 76. évében hunyt el. Áldott emlékezetű halottjától a 
gyászoló család, a Népművelési Intézet, a Művelődési Minisztérium és a Hazafias Népfront Honismereti 
Bizottsága 1986. március 14-én, a Népművelési Intézetben megtartott emlék gyászülésen búcsúzott. 

Nóvák József halk szavú ember volt, hangja mégis messze hallatszott, mozgósító erejű volt. Törékeny 
teste, de erős lelke súlyos terheket hordozott. Nem lett orvos, mégis: szelíd, nyugtató szavával, bölcs ta-
nácsaival gyógyítani tudott. Egyik tisztelője írta róla, hogy indulatosnak sosem látta. Én, bizony, több-
ször is találkoztam a felháborodott Nóvák Józseffel, de csak becsülni tudtam érte. Úgy vélem: aki hara-
gudni nem tud, az szeretni sem képes. Igaz: csúnya, trágár szó ilyenkor sem hagyta el száját. De mind-
annyiszor indulatosan ítélte el az emberi tunyaságot, hanyagságot, mulasztást, valahányszor ezekkel mun-
kája közben, a honismereti mozgalom építése során találkozott. 

S ha már az építés szót leírtam, hadd jelenthessem ki, hogy Nóvák Józsefet az utókor nem csak mint 
kiváló népművelőt, pedagógust fogja emlegetni, hanem a honismereti mozgalom nagy építőjeként is szá-
mon fogja tartani, mert ezen a területen is óriási munkát végzett, teljesítménye felbecsülhetetlen értékű. 

Ismeretes, hogy a Népművelési Intézet és a Hazafias Népfront 1960-tól kezdődő termékeny együttmű-
ködésével szerveződött országossá a szakköri jellegű honismereti tevékenység, és ért el rövid idő alatt fi-
gyelemre méltó eredményeket. A Hazafias Népfront 1968-ban megtartott IV. kongresszusán már olyan 
erővel merült fel a hazaszeretet és az igaz hazafiság erősítésének társadalmi, politikai kívánalma, hogy a 
kongresszusi állásfoglalás a honismereti tevékenység bővítését és magasabb szintre való emelését mondotta 
ki. E feladat megvalósítására alakult meg a Hazafias Népfront Országos Elnöksége mellett még ugyan-
ebben az évben a Honismereti Bizottság, amely — alapozva a szakköri honismereti mozgalom korábbi 
eredményeire, tapasztalataira, de céljait, tevékenységi körét jóval túlhaladva — most már a nemzeti tudat 
erősítésére, a szocialista hazafiság és nemzetköziség fogalmi tisztázására és köztudatba vitelére, a helyis-
meret-helytörténet tudatosabb művelésére, a kulturális hagyományok elmélyültebb ápolására, az évfordu-
lók méltó előkészítésére, az átgondoltabb természet- és műemlékvédelemre dolgozott ki munkatervet az 
Országos Elnökség jóváhagyásával. 1970-ben az I. Országos Honismereti Konferencia már tisztázta a 
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mozgalom eszmei alapjait, meghatározta, kialakította munkaterületeit, feladat- és munkakörét, szervezet 
kereteit, és beilleszkedett a Hazafias Népfront közművelődési, tömegpolitikai munkájába, az ország kul 
turális életének pezsdítésébe. 1972-ben az Országos Népművelési Tanács kebelében működő Országo 
Helytörténeti Bizottság beolvadásával létrejött az egységes honismereti mozgalom. A Hazafias Népfron 
által összefogott mozgalom a magyar közművelődés jelentős tényezőjévé vált. 

Itt és ekkor, a honismereti mozgalomnak ebben a felfelé ívelő, kiteljesedő szakaszában adta a sors ne 
künk Nóvák Józsefet, ekkor bontakozhatott ki igazában hatalmas műveltsége, rátermettsége, peda 
gógiai, népművelői felkészültsége. Neki köszönhető, hogy korábban a Népművelési Intézet és a népfron 
által közösen szervezett 30—40 fős képző, továbbképző tanfolyamok 1973-tól honismereti akadémiákk; 
fejlődtek, amelyeken már nem csak szakkörvezetők, honismereti szakreferensek, hanem országos szerve 
zetek, intézmények, mozgalmak, megyei közgyűjtemények képviselői ismerhették meg a honismereti moz 
galom időszerű akcióit, feladatait, száznál többen vitathattak meg elvi kérdéseket. Nem csoda, ha Ortu 
tay Gyula, a Honismereti Bizottság akkori elnöke, egy alkalqmmal — látva a fejlődést — az egybegyűl 
teket a mozgalom vezérkarának nevezte. 

Az akadémiákon megtárgyalandó témák összeállításában, az előadók és hallgatók kiválasztásában, i 
program szervezett lebonyolításában Nóvák Józsefnek meghatározó szerepe volt. Számon tartotta azoka 
a fővárosi és vidéki aktivistákat, kulcsembereket, akiknek ott kellett lenniök a kiválasztott témák megtár 
gyalásánál, és harcolt is értük, hogy ott lehessenek. 

Az Ö vállán nyugodott teljes egészében a leendő honismereti szakkörvezetők központi képzésének 
szakmai elismertetésüknek ügye. Lankadatlanul szervezte a tanító- és tanárképző főiskolák honismeret 
szakkollégiumait, előadásaival is támogatta a területi tanfolyamok, tanácskozások munkáját. 

Nóvák József egy jelentésében így fogalmazott: „Nincs nagyobb öröm, mint látni: milyenek lesznek i 
holnap népművelői, a honismeret utánunk jövő munkásai. Lehet rájuk építeni, de az építésbe nagy, tuda 
tos munkát kell fektetni, hogy — Szántó Kovács János hasonlatával élve — a földbe dugott dióból a: 
utódoknak: fiainknak, unokáinknak gazdagon termő, még terebélyesebb fa nőjön a magasba." Ezek a: 
egyszerű szavak, megállapítások Nóvák József egész életcélját, törekvését summázzák. Ő, a tudatos neve 
lő, a fáradhatatlan építő boldog ember volt, mert megérhette, hogy az általa földbe dugott dióból a hon 
ismereti mozgalom fája erős gyökeret eresszen, magasra növekedjék, gazdagon teremjen. Sok ezerre teheti 
tanítványainak száma, akik szerte az országban hintik a magot, és példáját követve teszik dolgukat. 

Nóvák József szerette a fiatal pályatársakat, a pedagógusjelölteket, a leendő népművelőket. Mindéi 
szekcióülésről, tudományos diákköri találkozóról, főiskolai vetélkedőről, honismereti tanfolyamról azzal i 
boldogító hittel tért meg, hogy nem hiába fáradozunk, a hallgatók és előadók egyaránt megérdemlik a ve 
lük való törődést. S mennyire tudott örülni egy-egy jól megírt, érett, példás apparátussal elkészített dolgo 
zatnak, a pedagógusjelöltek elvi, elméleti felkészültségének, vitázó, lényeglátó magatartásuknak. Gyönyör 
ködött jó előadókészségükben, találékonyságukban, a szemléltetésben való ügyességükben, áldozatkészsé 
gükben. 

Nóvák József élete maga is áldozatos volt. Hogy milyen, annak érzékeltetésére egyetlen példát ragadol 
ki. 1980 februárjában Szombathelyre kellett utaznunk a III. Országos Honismereti Konferenciára és a 
ezt követő honismereti akadémia előkészítésére. A vonaton láttam meg, hogy véres a szeme. Baleset érte 
de nem ment orvoshoz, mert akkor nem vehetett volna részt az előkészítő tárgyalásokon. Természetesen 
a népfront megyei titkárságáról a szemészeti rendelőt hívtuk, és soron kívül részesült segélynyújtásban 
Sajnos, sérülése olyan súlyos volt, hogy a joblíik szemének világát örökre elvesztette. Ismerjük a mondást 
a figyelmeztetést: „Vigyázz rá, mint a szemed világára!" ö a mozgalom érdekét, a kötelességet ennél i 
legdrágábbnál is többre becsülte. 

De sornagyítót használva is tovább dolgozott a Honismereti Bizottságban, és az utolsó önként vállal 
nagy feladatát is teljesítve az elmúlt évben megrendezett IV. Országos Honismereti Konferenciára elké 
szítette emlékezését a szervezett honismereti mozgalom huszonöt évéről. Ha személyesen a konferenciái 
már nem is tudott részt venni, ezzel az alkotásával tevékeny részese volt a tanácskozásnak. 

A honismereti mozgalom örök lekötelezettje marad Nóvák Józsefnek. Megőrzi emlékét, és azt a politi 
kai hitvallását is, amelyet talán útmutatásul, biztatásul is szánt nekünk, amikor legutóbbi beszélgetésünk 
kor Arany |ános: Magányban című verséből újólag idézte az utolsó versszakot: 

És vissza nem foly az időnek árja. 
Előre duzzad, feltarthatatlanul; 
Csak szélein marad veszteg hínárja, 
S partján a holt-VÍZ hátra kanyarul. 
Bízvást!... mi benn vagyunk a fó sodorban: 
Veszhet közülünk még talán nem egy : 
De szállva, im, elsők között a sorban, 
Vásznunk dagad, hajónk előre megy! 

Töltési Imrt 
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V 1 I Laky Rezső 

(1914—1985) 
Laky Rezső Vas megye honismereti szakköreinek felügyelője, irányítója és segítője volt. Hirtelen halála 

szinte pótolhatatlan veszteséget jelent mindazok számára, akik kapcsolatban voltak vele. 
Trencsén vármegyében Nagybiccse községben született 1914. november 22-én. Apja az első világhábo-

rúban meghalt, ezért a család 1918-ban visszaköltözött a nagyszülők falujába, a Zala megyei Batyk köz-
ségbe. Laky Rezső itt végezte el az elemi népiskola öt osztályát, majd a Zalaegerszegi Állami Polgári Fiú-
iskolába iratkozott be, amelynek négy osztályát 1930-ban fejezte be. Egykori tanítójának példájára Jász-
berény tanítóképzőjébe került s 1935-ben szerzett tanítói oklevelet. 

A katonai szolgálat kitöltése után a Zala megyei Kemendollár, OUár-részi osztatlan iskolájában kapott 
állást. Itt dolgozott mint néptanító és iskolán kívüli népművelő 1941 augusztusáig. Gazdag és sikeres szín-
játszói tevékenységével nemcsak az iskolája szemléltető eszközeit gyarapította, hanem tekintélyt és elisme-
rést is szerzett a többnyire majori cselédekből álló Ollár községrésznek. 

A következő években a Vas megyei Hosszúpereszteg községben működött, innen már mint állami taní-
tót Ostffyasszonyfára helyezték át, majd hamarosan átkérte magát Nagysimonyi község iskolájához. Innen 
nevezték ki 1957. november 1-vel a celldömölki Járási Tanács Oktatási Osztálya népművelési felügyelőjé-
nek, ahol 1975-ig, nyugdíjazásáig tevékenykedett. Ezt követően azonnal megbízást kapott a megyei hon-
ismereti szakkörök felügyelői munkakörének betöltésére, amit halála napjáig nagy lelkesedéssel és szakér-
telemmel látott el. 

Már előző munkahelyein is nagy érdeklődést tanúsított a néprajzi és helytörténeti kérdések iránt. Ke-
mendolláron a kemendi vár történetével foglalkozott. Hosszúperesztegen a lakodalmi szokások, a ragad-
ványnevek és a falucsúfolók érdekelték. Ostffyasszonyfán Petőfi Sándorral kapcsolatos helyi történeteket 
kutatott, és izgalmas területet jelentett számára a község határában 1915—1919-ig fennálló hadifogoly-
tábor és temető története. Kutatásainak eredményeit felhasználták az Isonzó című film egy részletének el-
készítéséhez, amelynek februári bemutatóját már nem érhette meg. Nagysimonyiban a falusi történetek, 
falucsúfolók, népszokások, népballadák, betyártörténetek, népi hiedelmek és a Dugonics családdal kapcso-
latos történetek foglalkoztatták. 

Celldömölkön mint népművelési felügyelő nagy munkabírással irányította az akkor még nagyközség, és 
mellette az egész járás kulturális életét, honismereti tevékenységét. Szakfelügyelői munkásságának leghá-
lásabb és legmaradandóbb területe volt a járás falvaiban a krónikaírás és tsz-történetírás megszervezése, 
segítése. Patronálásával és irányításával a felszabadulás 25. évfordulójára minden falu díszkötésbe foglalta 
krónikáját. Ezeket a köteteket nagy büszkeséggel mutatta meg a honismereti vezetőknek rendezett tanfo-
lyamokon, ugyanakkor szerényen ajánlotta megvalósítását Vas megye minden falujában. 

Nem ismert fáradságot akkor sem, amikor arról volt szó, hogy az évtizedeken át szerzett gazdag ta-
pasztalatait átadja a fiatalabb nemzedéknek a részükre rendezett továbbképzéseken. Az ifjúsági táborok 
alkalmat nyújtottak a hazafiságra, a szülőföld szeretetére való nevelésre is. Minden országos honismereti 
és néprajzi rendezvényen képviselte megyéjét. Legutóbb az önkén tes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők 
XII. Országos Találkozóján. Székesfehérváron ismertette a Vas megyében folyó munkát. Hozzászólásai-
nak lelkes hangja mindig nagy figyelmet és elismerést váltott ki a hallgatókban. A találkozókon kereste 
az újat, a megyéjében megvalósíthatót. Ilyenkor mindig azzal az elhatározással tért haza: „Ezt Vasban is 
megcsináljuk!" 

Lelkes szervezője volt a Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága Honismereti Munkabizottsága és a 
Megyei Művelődési és If|úsági Központ által évenként megrendezett velemi továbbképző tábornak, ahol 
Vas megye honismereti szakköreinek és munkabizottságainak tagjai bővíthették ismereteiket. Itt nemcsak 
mint szervező végzett elismerést kiváltó munkát, hanem mint előadó is sok hasznos és értékes tájékozta-
tót, tanácsot adott a tábor résztvevőinek. 

Mint népművelési felügyelő elsősorban Kemenesalja néprajzával és helytörténetével foglalkozott, mely 
vidék teljesen rabjává tette. „Ki a dicső tájat zengő ajakkal járja . . . " — választotta Berzsenyinek a szü-
lőföldjéhez ragaszkodó sorát saját élete, munkássága jelmondatának. Ö is fennkölt lélekkel járta szeretett 
vidéke falvait, és gyűjtötte össze „Százszorszép Kemenesalja" címmel a néprajzi emlékeket. 

A celldömölki járás területén megszervezte és irányította a földrajzi nevek gyűjtését. Tudatosan töreke-
dett arra, hogy minél nagyobb legyen azoknak a köre, akik korunk eseményeit írásba foglalva munkál-
kodnak lakóhelyük eseményeinek megörökítésén. Legutolsó írása a Vas Népében jelent meg. Ebben fél 
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évszázaddal ezelőtti élményét örökítette meg Tanítóválasztás Bazsiban címmel. Érzékeltette a fiatal, pá-
lyakezdő tanítók egykori helyzetét, kiszolgáltatottságát, ugyanakkor kedves epizódként írja le az akkor 
még gyermek Simon István költővel való találkozását. 

Igazi, nemes értelemben vett patrióta volt, aki szenvedélyesen szerette a második szülőföldjévé vált Vas 
megyét, különösen a Kemenesalja vidékét, ahol munkás éveinek javát eltöltötte, ahol lelkesítő munkájával 
maradandót alkotott. 

Munkásságának elismeréseképpen tulajdonosa lett a Szocialista Kultúráért kitüntető jelvénynek, a TIT 
Aranykoszorús jelvényének, az Országos Béketanács Aranyjelvényének, a H N F Kiváló Társadalmi Mun-
kás jelvényének, az Ortutay Gyula Emlékéremnek, és megkapta a Tanácsi Munkáért Emlékérem bronz 
fokozatát. 

Mit is kívánhat búcsúzóképpen egy vele együtt dolgozó, egy célért küzdő munkatársa? Legyen számára 
könnyű és örök lakóhelyet adó az a vasi föld, amelyért olyan kitartóan és szenvedélyesen munkálkodott! 

Szabó József 

Nagy Elemér 
(1928—1985) 

Nehéz évszámot írnom. Az építész, a lapszerkesztő, az író, a Kós Károly Kör alapítójának neve mellé 
nem illik az ilyen jellegű behatárolás. Halála nem elmúlás, hiszen soha nem láttam annyi fiatal és idős ar-
cot együtt, mint 1985. december 18-án este a Magyar Építőművészek Szövetsége Nagy Elemérnek szentelt 
emlékülésén, a Kós Károly Kör évi összejövetelén. A fiatalság szereti Elemért és érti üzenetét. Munkássá-
gával hidat teremt nemzedékek és nemzetek között. 

Sohasem volt jellemző Reá a nemzeti öntömjénezés. Utolsó beszélgetésünk alkalmával azon töprengett: 
miért nem találjuk meg az azonos hullámhosszot közvetlen szomszédainkkal. Ki is mondotta, hogy büsz-
ke, rátarti, nemritkán gőgös és gúnyos, fellengzős viselkedésünkkel kihívhattuk magunk ellen környeze-
tünk haragját. A kibontakozás útját Erdély szellemi örökségében kereste. Érzi: a kiút csupán a nagy író 
és építész előd, Kós Károly útja, az Erdélyi Helikon népeket, nemzeteket összekötő eszméje, a közös tör-
ténelmi sorscsapásokban összekovácsolódott alkotó emberek egymásra találása. Az erdélyi tolerancia ha-
gyománya a skandináv országok építészeivel való kapcsolat irányába bővítette Elemérnél a közép-európai 
behatároltságot. Felesége révén félig finn, testvéröccse révén pedig félig erdélyi a legkonkrétabb értelem-
ben is Nagy Elemér. Mindkét kötődés jóval mélyebb a pusztán rokoni kapcsolatoknál. Egy magyar épí-
tész gyökereit keresvén a család, a rokon nép révén eljut az európai kulturális egymásrautaltság örökké 
időszerű gyakorlatához, az egymást gazdagító egymásrautaltsághoz. 

Kós Károly születésének századik évfordulóján Elemér is szeretett volna koszorút helyezni nagy elődje 
sírjára. Ehelyett most mi helyezünk koszorút az övére. Ritkán láttam ennyi fiatal arcot együtt, mint Ne-
meskér 1732-ben épült fakarzatos és mennyezetes evangélikus templomában, Nagy Elemér gyászszertartá-
sán. Ritkán érezni gondolkodásban és cselekvésben annyi összhangot nemzedékek és nemzetek között, 
mint azon a kemény, sziklás és göröngyös úton, amelyen Elemér elindult, s amelyet gyermekeire, s mind-
annyiunkra hagyott. Vállalnunk kell ezt. A járható út számunkra is a finn példa, melyet 1975-ben Urho 
Kekkonen Helsinkiben így tömörített mondatba: Becsüld önnön múltadat, hogy másokéit is megbecsül-
hesd! E gondolat komoly közép-európai képviselője Nagy Elemér. 

Építész kollégáira hárul az a feladat, hogy nevét hagyományainkhoz híven megörökítsék tervezett 
munkáin. 

Szabó T. Ádám 

Épületei és könyvei: 1. Három diákotthon Szombathelyen (1966, 1975, 1976), 2 INTRANSZMAS-irodaház Budapes-
ten (1969), 3. A Közgazdaságtudományi Egyetem Diákotthona Budapesten (1969), 4. Az EMKE-szálló és a Maxim mulató 
Budapesten (1973), 5. A Budapesti Műszaki Egyetem Építőipari Laboratóriuma (1975), 6. Bulgária nagykövetének rezi-
denciája (1980.) 7. A fedett uszoda Szombathelyen (1981). 8. A Budapesti Műszaki Egyetem tanszéki épülete a Duna 
partján (1983). 9. Egy lakóház Budapesten az I. kerületben a Hunfalvy utcában és két nyaraló Tihanyban és Gyenes-
diáson, az *4bbi saját tervezésű szaunával, 10. Le Corbusier (monográfia). Bp., 1969, 1985. — megjelent Berlinben és 
Varsóban is., 11. Asplund (monográfia). Bp. 1974. 12. Mai finn építészet (könyv), 1976, Bp., 13. Dánia építészete (könyv) 
Bp., 1977., 14. Mai építészeti irányzatok és a magyar realitások (előadás különnyomata). Csopak, 1983, 15. Kós Károly 
(kéziratban). 
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REPRINT 

Patinás újdonságok — a REPRINT sorozatban! 

Csánki D e z s ő — F e k e t e N a g y A n t a l : 

Magyarország történelmi földrajza 
a Hunyadiak korában 

Vármegyék, várak és erősségek, nemesi családok krónikája. Nyomon követi a világi és egyházi birtokok változásait, a családfák szerte-
ágazását és pusztulását, a gyakorta hübéradományként hányódó városok és helyiségek sorsát. Eredeti térképmellékletekkel, az -1890-es 
értékes és ritka kiadvány hű másolataként, érdeklődők és kutatók részére egyaránt! 
I. kötet alföldi, északkelet-magyarországi vármegyék 400,— Ft 
II. kötet dél-alföldi, dél-dunántúli, délvidéki vármegyék 450,— Ft 
III. kötet további dunántúli megyék 380,— Ft 
IV. kötet Trencsén megye 290,— Ft 
V. kötet erdélyi vármegyék 490,— Ft 

Kapható 
az Állami Könyvterjesztő Vállalat 

könyvesboltjaiban 
és az antikváriumokban 



A Hazafias Népfront 
új színes családi magazinja 

64 oldal + 32 oldal melléklet 
a 

képes3 
Érdekes emberekről, esetekről 

színes képek, riportok, 
hasznos tudnivalók, ötletek, 

fogyasztói érdekvédelem, divatújdonságok, 
hobby, pop-rock hírek 

Mundial nyereményjáték, 
skandináv keresztrejtvény. 

Az új színes magazint keresse 
minden pénteken 

az újságárusoknál! 



Konv/vöpoic 

Veszprém megyei 
honismereti 
tanulmányok I—X. 

1972-ben jelent meg először a Veszprém megyei 
honismereti tanulmányok a honismereti mozgalom 
Veszprém megyei fórumaként. Az eltelt tizenhá-
rom év alatt tíz kötete látott napvilágot. Éri István 
az első kctet bevezetőjében a sorozatnak tervezett 
kiadvány jelentőségét elsősorban abban látta, hogy 
publikációs lehetőséget teremt a megye öntevékeny 
kutatói számára. Ennek különösen Veszprém me-
gyében nagyon nagy a jelentősége, hiszen néhány 
„úttörő jelentőségű, országosan elismert kezdemé-
nyezés . . . mint például a megye helytörténeti lexi-
kona vagy régészeti topográfiája" mellett, alig-alig 
kapott szerepet a helytörténetírás. Pedig, mint ar-
ról a megjelent tíz kötet bizonyságot is tesz, szép 
számmal akadnak, akik szűkebb hazájuk történe-
tét, szokásait gyűjtik, kutatják. S még többen van-
nak, akik örömmel olvassák ezeket a közlemé-
nyeket. 

A tanulmányok szerzői, az öntevékeny kutatók 
legnagyobbrészt pedagógusok, de van közöttük jo-
gász, levéltáros, könyvtáros, tsz-tag, és az utóbbi 
időben pedig egyre több muzeológus, nyelvész, 
néprajzkutató. (Ez utóbbiakról már nem is mond-
ható el, hogy amatőr gyűjtők-kutatók.) A kötete-
ket szerkesztőbizottság szerkeszti. A szerkesztő 
1972—1973-ban Raj fai István, 1976—1984-ig Had-
nagy László, 1977-ben Beszteri Béla, 1980-ban Haj-
dú Mihály és Rácz Endre voltak. A kötetek indulá-
suk óta változatlanul tematikus szerkesztésűek.' 

A legnagyobb számban szereplő nyelvészeti ta-
nulmányok egyrészt az országos névtudományi 
konferencia előadásai, másrészt egy-egy településen 
végzett földrajzi név, állatnév, személynévgyűjtést 
feldolgozó közlemények. Ezt követik a munkás-
mozgalom-történeti, a politikai és katonai esemé-
nyeket, a történelmi évfordulókat leíró, feltáró 
munkák. Egyenlő számban jelentek meg az úttörő-
történeti és az üzem-, intézmény-, tsz-történeti 
írások. Szép számban olvashatunk falu- és város-
történeteket vagy ezek részleteit. 

Jelentősek a honismereti, helytörténeti bibliográ-
fiai összeállítások, amelyek két kötet kivételével 
folyamatos tételszámozással jelentek meg. Ez ideig 
2024 olyan kéziratos müvet, többnyire pályázato-
kat, dolgozatokat, diplomamunkákat regisztrálnak, 
amelyek témájuk és szerzőjük szerint legtöbb eset-
ben a Veszprém megyei helytörténeti irodalomhoz 

tartoznak. Külön értéke a bibliográfiának, hogy 
minden egyes tételnél közli a lelőhelyet is, ami 
kéziratos anyagnál különösen fontos. Földrajzi mu-
tató egészíti ki valamennyit. 

Kisebb számban találhatunk a kötetekben szín-
játszástörténeti, irodalmi, zenei írásokat, könyvis-
mertetéseket. A közlemények terjedelme, színvona-
la változó. Az utolsó, tizedik kötet is értékes válo-
gatás. Részletesebben azért érdemes szólni róla, 
mert hiánypótló, összegző erdeme is van. A Veszp-
rém megyei nemzetiségi kutatás eredményei az or-
szágoshoz viszonyítva szerénynek mondhatók. Az 
utóbbi időben azonban a szakemberek és az önte-
vékeny kutatók figyelme és érdeklődése, kutatási 
eredményei kedvezően változtak. 1982 októberé-
ben a H N F Megyei Művelődéspolitikai és Nemze-
tiségi Szakcsoportja, valamint a Bakonyi Múzeum 
nemzetiségi konferenciát rendezett Városlődön. Itt 
hangzott el a kötetben közölt tanulmányok nagy 
része. S. Lackovits Emőke, a veszprémi Bakonyi 
Múzeum néprajzosa bevezető tanulmányában ösz-
szegezte a magyarországi és megyei nemzetiségi ku-
tatás eddigi legfontosabb eredményeit, és körvona-
lazta a jövő kutatási feladatait is. Lényeges, sürgős 
munkaként jelölte meg a nemzetiségi történeti és 
néprajzi bibliográfia összeállítását, s többek között 
a népi díszítőművészet, a háziipar és kisipari tevé-
kenységek, a népviselet és a folklór különböző te-
rületein végzendő gyűjtéseket, a nemzetiségi falvak 
földrajzi neveinek összegyűjtését. A sok-sok feladat 
elvégzésében az etnográfusok továbbra is számíta-
nak az önkéntes néprajzi gyűjtők közreműködésére. 

A továbbiakban a Veszprém megyei németek és 
szlovákok körében végzett gyűjtő-, feltáró munkák 
eredményeiről adnak számot a közlemények: lako-
dalmi, ünnepi, halottas szokásokról, szakrális ha-
gyományokról, a lakáskultúra változásairól, a vise-

' i . (1*72) Szemelvények • felszabadulási pályázat dol-
gozataiból; II. (1973) Válogatás a néprajzi ét nyelvjárási 
pályázatokra beküldött dolgozatokból; III. (1976) Válo-
gatás az üzemtörténeti pályázatok dolgozataiból; IV. 
(1977) Válogatá. az MSZMP Veszprém Megyei Bizottság 
Oktatási Igazgatóságának felszabadulási jubileumi pálya-
munkáiból; V. (1978) Válogatás a helytörténeti, munkás-
mozgalmi és üzemtörténeti pályázatokból, szakdolgozatok-
ból: VI. (1979) Munkásmozgalom- és helytörténeti tanul-
mányok; VII. (1980) Név és társadalom: az 1980 szep-
tember 22—24-én Veszprémben megtartott III. Országos 
Névtudományi Konferencia előadásai; VIII (1981) Har-
mincöt éves az úttörőmozgalom. Válogatás az úttörő-
történet-kutatás Veszprém megyei eredményeiből; IX. 
(1983) Tízéves a veszprémi üzemtörtéoet-irók klubja. 
Válogatás a megyei üzem- és intézmenytörténeti. valamint 
helytörténeti dolgozatokból; X. (1984) Veszprém megye 
nemzetiségeinek néprajzi kutatása: az 1982. október 23-án 
Városlődön megtartott megyei nemzetiségi konferencia 
előadásai. 
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letkutatás eredményeiről. Más tanulmányok egy-
egy népszokás megjelenését vizsgálják a dunántúli 
nemzetiségeknél. Szinte valamennyi közleményhez 
az adatközlők névsora, bibliográfia és gazdag kép-
anyag is csatlakozik. 

A Honismereti tanulmányok eddigi tíz kötete 
fontos szerepet töltött be a Veszprém megyei hon-
ismereti mozgalomban, s várhatóan sok értékes 
gyűjtés-kutatás színvonalas feldolgozását olvashat-
juk az ezután megjelenő köteteiben is. 

Kolozs Barnabásné 

PILLICH LÁSZLÓ: 

Városom évgyűrűi 

(Kriterion, 1985.) 

Vékony, százhuszonegynéhány oldalas könyvet 
sodort elénk a véletlen, a lelassuló könyvcsere hor-
dalékaként. Ez a könyv azonban igazgyöngy, ne-
hezen felbecsülhető értékű terméke az erdélyi ma-
gyar tudományosságnak és természetesen a szerző-
nek, a kolozsvári Pillich Lászlónak. Mi adja ennek 
a kiadványnak a különleges értékét? Mit is takar 
a költői hasonlattal felérő cím? Kolozsvárról van 
szó, mégpedig ezúttal nem a turisták előtt is úgy-
ahogy ismert belvárosról, a Mátyás szülőházzal és 
a Farkas utcai templommal. Hanem arról a szinte 
tudomásul sem vett külvárosról, amelyet az elmúlt 
években felfaltak, vagy felfalnak a lakótelepek, s 
amelyhez egyre gyérülő szálú kötelékek fűznek 
minket. Hogy is írja a szerző: „A jelent elképzel-
hetetlenné teszi a múlt ismeretének hiánya! Érté-
kelhetetlen a »mivé lett«, ha ismeretlen a »milyen 
volt«. A város úgy válik befogadhatóvá, ha érzé-
kelhetővé válik benne mindenkori önmaga, a teg-
napi éppúgy, mint a holnapi. Kíváncsi vagyok a 
régi városra, mert anélkül felismerhetetlen szá-
momra, hogy mi benne az új! 'Mint ahogy idegen 
marad mindazok számára a holnapi város, akik 
esetleg évtizedek, évszázadok múltán közönyösek 
lesznek mai élete és éltetői iránt. Csakis időbeni 
vizsgálódással rajzolódnak ki a város életének »év-
gyűrűi« épülésének övezetei, az előzőeket mindig 
belvároshoz közelítő újabb és újabb külvárosok." 
A mondat utolsó része riasztó lehetőségként lebeg 
a jövőben, az értelmetlenül felpuffadt város, ame-
lyik mint valami mesefigura állandóan csak hízik. 

Pillich László végigjárta a kolozsvári külvároso-
kat Kolozsmonostortól a Kölesföldig. Faggatta a 
még megmaradt házakban az öregeket az utca, a 
városrész múltja felől. Költői félhomályból tűntek 
elő a rég elhalt iparosok és földészek, a bezárt és 
megszűnt szatócsüzletek, pékek és a kertvendég-
lők. Különösen érzékletesen tárja elénk a könyv 
ennek az általunk nem ismert erdélyi kisembernek, 
munkásnak, vasutasnak, Székelyföldről, Mezőség-
ről bevándorolt, kivetkőzött parasztnak a múltját, 
kötődését a „sáros, hol poros útmellékéhez". Las-
san a felejtés homályába tűnő utcanevek jönnek 
elő — Szamosköz utca, Felsőszén utca, Hárompüs-
pök tér —, az irodalmi hivatkozások és emlékezé-

sek személyessége egészen különleges ízt ad a: 
írásnak. Az ember érzi az elbeszélés nyomán a Pa-
ta utcai Kádár-féle pékségből kiszüremlő kenyér-
szagot, vagy Pávai Károly fűszer- és csemegebolt-
jának gyarmatáruktól illatozó mesevilágát. A szer-
ző végigkutatott huszonhárom külvárost, többek 
között a Rácz-telepet, a Pillangótelepet, a Tóközt, 
a Fellegvár lábához simuló, múlt századbeli híres 
történész nevét őrző Kőváry-telepig. 

Ahogy a városrendezési mánia a múlt században 
eltüntette a kolozsvári várfalakat és városkapukat, 
alig hagyva meg valamit is mutatóba, úgy falja fel 
ma a város szíve felé terjeszkedő lakótelep és to-
ronyház a „Borbély sarkát", s alig marad egy-két 
„kicsi ház még ma is ott lapulva a tömbházak 
szomszédságában, az utca kövei közé búvó abla-
kokkal, tanújaként távoli időknek, melyeket tán 
már be sem képes fogadni az emlékezet". És a la-
kókat szerteszéjjel szórta az átalakulás, félszázados 
lakóközösségek törnek darabokra, egész életforma 
vész el örökre, emberi kapcsolatok szűnnek meg 
talán egyszer s mindenkorra. Ennek a keserves át-
alakulásnak áldozatul eső házaknak, utcáknak, em-
bereknek állít emléket Pillich László torokszorító 
könyvében. Méltó társa a fotográfus Feleki Ká-
roly, akinek képeit a nyomda ezúttal nagyon jó mi-
nőségben reprodukálta. 

Bodor Ferenc 

GYÁNI G Á B O R : 

Család, háztartás 
és a városi cselédség 

(Magvető, 1983. 251 old.) 

A megkopott Rákóczi úti bérházban — ahol 
születtem — az ötvenes években, kisfiúként még 
találkozhattam Édes Anna kései utódával. Emlék-
szem állandó sürgetésére, emlékszem a mosóteknő-
ben ázó ruha friss illatára. És emlékszem arra is, 
hogy bár anyánk lehetett volna, nekünk, a házban 
élő gyerekeknek is csak „Erzsi" volt. Aztán Erzsi 
eltűnt a főmérnökék lakásából. Férjhez ment, visz-
szaköltözött a falujába? Nem tudom. Sorsán csak 
most kezdtem el tűnődni, hogy elolvastam Gyáni 
Gábor tanulmányát. 

A Gyorsuló idő sorozat kötete a magyar társa-
dalom talán legelfelejtettebb, legsanyarúbb sorsú 
rétegének életét tárja fel levéltári források és sta-
tisztikai felmérések alapján. Gyáni Gábor kötete a 
megújuló magyar társadalomtörténet-írás nagy nye-
resége. Az új utakat kereső társadalomtörténet 
nem a nagy formációk felől közelít témájához, ha-
nem elsősorban a család helyzetét vizsgálja. A pol-
gári család történetének kutatása még nem tekint 
nagy hagyományokra vissza Magyarországon, ezért 
módszertanát nem vehette át kész formákban. A 
történetírás hagyományos forrásai mellett a család-
történet új szempontú kutatása új forrásokat is be-
vont vizsgálódási körébe: szépirodalmi műveket, 
irodalmi riportokat, szociográfiai felméréseket. 

72 



A cselédség történetét Gyáni Gábor a polgári 
család múltjához kapcsolódva tárgyalja. A városi 
cselédség kialakulása annak a folyamatnak volt kí-
sérője, hogy a polgárság — elsősorban persze a 
nagypolgárság és a középosztály — már igyekezett 
megszabadulni a házi munkától, annak minden 
nyűgétől. Budapest társadalmában — a kötet a fő-
város cselédségét vizsgálja — a háztartási alkalma-
zottak száma 1847—1910 között mintegy nyolcszo-
rosra emelkedett: 8444-ről 67 922-re. Honnan jött 
ez a nagyszámú fiatal lány a fővárosba? Gyáni 
meggyőzően bizonyítja, hogy az ország azon terü-
leteiről érkeztek, ahol a nagybirtok uralma miatt 
a parasztság életfeltételei mostohábbak voltak, 
mint a többi területen. így például a Tiszántúl el-
sősorban birtokos paraszti lakosságú területeiről 
sokkal kisebb arányban jöttek Budapestre a fiatal 
lányok, mint a Dunántúl nagybirtok uralta vidé-
keiről. A gazdasági kényszer mellett azonban Gyá-
ni felhívja a figyelmet egy nagyon fontos körül-
ményre is. A cselédek számára a városi életforma 
bizonyos elemeinek elsajátítása a mobilitást jelen-
tette. Egy olyan belső késztetéssel állunk szemben 
a polgárosulás felé, melyről eddigi történetírásunk 
nemigen vett tudomást. Éppen azok a rétegek vol-
tak a legvállalkozóbb kedvűek, mondjuk úgy: leg-
bátrabbak, melyek számára a polgárosulás felé az 
egyetlen lehetséges utat a cselédsors jelentette, vélt 
és valódi előnyeivel együtt. Mert a megalázó sors 
mellett előnyt is jelentett cselédnek ienni. A szűkös 
keresetet a fiatal lány félretehette a stafírung meg-
vásárlására, megalapozva későbbi házasságát, vagy 
sok esetben a fővárosból érkező pénz jelentette az 
otthoniak számára az egyetlen biztos anyagi forrást. 

A cselédsors tragikus és megalázó volta nem is 
abban nyilvánult meg, hogy sokat, napi 15—18 
órát kellett dolgoznia a cselédnek. A liberális kor-
mányzatok a cselédkérdésben nem vették figyelem-
be az idő haladását. Az elszegődött cseléd feladta 
személyi függetlenségét, s a gazda függésébe ke-
rült. Mint önálló jogalany megszűnt létezni. A cse-
lédtartó háztartások állandó panasza volt a cselé-
dekkel szemben, hogy követelőzők, akaratosak, en-
gedetlenek, pedig arról volt szó, hogy a polgári 
társadalom körülményei között csak mesterségesen 
lehetett fenntartani — úgy-ahogy — a hagyomá-
nyos patriarchális viszonyt gazda és cseléd között. 
A cselédség számára előnyösebb lett volna a bér-
munkás jellegű munkaviszony: az adok-kapok ri-
deg, üzleties, ám a maga módján korrekt kapcsola-
ta. Egy ilyen viszonyban azonban pontos munka-
szerződés szabályozza, mi a feladata a bérmunkás-
nak, és épp ezt nem akarták a cselédtartók. 

Az összeütközésben érthetően a gyengébb fél 
vesztett. Ez az oka Gyáni Gábor szerint a cselédek 
közötti öngyilkosság magas arányának. Századunk 
harmincas éveiben olykor az évi cselédlétszám 1 
százalékát is elérte az öngyilkosság! A megdöbben-
tően magas szám világosan jelzi a réteg kiszolgálta-
tott, embertelen helyzetét. 

A deviáns magatartásformák egyébként nem 
voltak jellemzőek a cselédekre. Bár a prostitúció 
utánpótlásának nem elhanyagolható részét soraik-
ból merítette, a szabadosabb nemi élet a zárt falusi 
közösség alóli felszabadulásnak tekinthető. A bű-
nözésben két területen volt magasabb a cselédek 

aránya a lakosság többi részéhez viszonyítva: az 
értéktelen, vagy kisebb értékű háztartási lopások-
ban — jellemző egyébként, hogy a büntetőtörvény-
könyv a cselédek bármilyen értékű lopását bűntett-
nek nyilvánította, nem szabálysértésnek! —, vala-
mint a csecsemőgyilkosságban és magzatelhajtás-
ban. A csecsemőgyilkoeság tragikus kísérőjelensége 
volt a törvénytelen születéseknek: a századelőn 
mintegy fele, a két világháború között mintegy 
harmada cselédanyától származott. 

A társadalom némely körei látták is a cselédsors 
gondját, nehézségeit. Átfogó megoldást azonban 
nem tudtak találni. Szórványos kísérletek történtek 
a cselédközvetítés megoldására, a munkavállalás 
szabályozására, de ezek az elszórt kísérletek nem 
vezettek eredményre, elsősorban az érdekelt polgá-
ri rétegek ellenállása miatt. Az 1920-as években 
ugyan kiterjesztették a betegbiztosítást a házi cselé-
dekre is, sőt 1928-ban az öregség és rokkantság 
esetére szóló biztosítást is megvalósították. A nagy 
fluktuáció miatt azonban a cselédeknek csak el-
enyésző része részesült szociálpolitikai juttatásban: 
3,4 százaléka kapott táppénzt, 5,5 százaléka jutott 
ingyenes kórházi ellátáshoz. A hatósági szociálpo-
litika mellett a társadalmi egyesületek sem tudtak 
kellő támogatást nyújtani a cselédeknek: a felállí-
tott cselédotthonokban csupán néhány száz férő-
hely állt rendelkezésre. 

A cselédség története Magyarország történeté-
nek kapitalizmus kori korszakát ívelte át. Munká-
juk láthatatlanul épült bele a főváros múltjába; de 
ha a századforduló virágzó magyar nagypolgári 
kultúrájára gondolunk, azokra az eredményekre, 
amelyeket ez a réteg néhány évtizedes virágzása 
során elért, ne feledkezzünk meg azokról sem, 
akiknek — ha mégoly szerény része is, de — része 
volt mindebben. 

Pogány György 

NAGY JENŐ: 

Néprajzi és 
nyelvjárási 
tanulmányok 

(Kriterien, 1984. 390 old.) 

A magyar néprajzi köztudat, a népi műveltség 
fölmutatott értékeit számon tartó és ennek kö-
zösségformáló-, megtartó erejét felismerő közvéle-
mény, a mai romániai magyar etnográfia kiemel-
kedő és meghatározó egyéniségei között tartja 
számon a kötet szerzőjét. Hazai tájon, a magyar-
országi értő közvélemény, elsősorban az ötvenes 
évek kutatási eredményeiből, az elmúlt évtizedben 
megjelentetett nagysikerű monográfikus munkák 
(Kászoni székely népművészet, Szilágysági ma-
gyar népművészet, Kalotaszegi magyar népviselet, 
Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet és 
Moldvai csángó népművészet c. kötetek) társ-
szerzőjeként ismerhette meg. Ezekben a művekben 
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kutatása főképpen a magyar népi öltözetek meg-
ismerésére terjedt ki: bemutatta a romániai ma-
gyarság jellegzetes népcsoportjainak színpompás 
népviseleti anyagát, s ehhez kapcsolódó szakszó-
kincsét. Ezenkívül, a lehetőségek keretein belül, 
külön publikációkban dolgozta fel a Fekete-Kőrös 
völgyi és torockói magyarság, a Hargita megyei 
székelyek népi öltözetét, és még további magyar-
lakta kisebb tájegységekben végzett viselettörté-
neti kutatásokat. Nagy Jenő ma a keleti magyar 
néprajzi csoportok viselettörténetének legavatot-
tabb ismerője. S éppen ezért rendkívül sajnálhat-
juk, hogy munkásságának ilyen jellegű összefog-
laló, monografikus gyűjteménye eddig még nem 
jelent meg. 

A több mint négy évtizedes tudományos tevé-
kenységét gondosan számon tartók azonban azt is 
tudják: a Csűry Bálint professzor nyelvjáráskutató 
iskoláján pallérozott tudósnak ez a szakág csupán 
egyik, kezdetben talán kényszerűség szülte, de ké-
sőbb erősen a szívéhez nőtt területe. Nagy Jenő 
ugyanis, a népnyelvi búvárlat említett debreceni 
egyetemi oktatójának tanítványaként, tudomá-
nyos pályája kezdetén, nyelvjáráskutatónak indult. 
De már az induláskor oly mélyen és kitörölhe-
tetlenül emlékezetébe véste a példaadó profesz-
szor örökérvényű igazságát: ,,mindent összefüggé-
sében keü vizsgálni, a nyelvet és mögötte lévő tár-
gyi világot együtt", — hogy munkálkodása köz-
ben óhatatlanul a teljes népélet, az egész keleti 
magyar népsors tárult fel előtte. 

Nagy Jenő már pályája kezdetén a népi élet-
forma anyagi világának, a népi mesterségek, fog-
lalatosságok munkafolyamatainak aprólékos megis-
merésével kutatta fel az ősi kifejezéseket meg-
őrző népi szakszókincset. Felismerte, hogy csak 
a népi élet és szokásvilág teljesebb megismerése 
segítheti elő olyan értékes szöveganyag gyűjtését, 
mely egy később összeállítandó tájszótár alapjává 
válhat. Így jutott el a „szavaktól a dolgokhoz", 
a nyelvjárás tanulmányozásától, a népélettel való 
teljes azonosulásig; így vált a nyelvésznek indult 
tudósjelöltből, egyben a népsorsot is vállaló et-
nográfus. Nagy Jenő a népi mesterségek, a ha-
gyományos munkaformák nyelvésze és jeles tudósa. 

Ez a termékeny kettősség vonul végig ezen a 
tanulmányköteten is, amelyben a szerző négy év-
tizedes tudományos munkásságából nyújt gazdag 
válogatást. A kötetben Nagy Jenő négy cso-
portba tagolta a tanulmányokat, eddigi munkás-
ságának jellemző darabjait. A törzsanyagot a 
Népi életforma köréből főcím alá csoportosított 
dolgozatok alkotják. Ezekben a kalotaszegi Ma-
gyarvalkón folytatott több évtizedes gyűjtőmunkája 
eredményeit rendszerezi egységes szerkezetű ta-
nulmányba. A dolgozatok zömmel a kendermun-
ka, a textilfeldolgozás, a szénacsinálás, a juhsajt-
készítés és más sajátos kisipari, háziipari munka-
folyamatok tudományos leírását tartalmazzák. De 
a legkisebb írásban is megkapjuk a különleges, 
Nagy Jenőre jellemző, értéktöbbletet: ahogy a 
folyamatok részletes rekonstruálása mellett, érzék-
letesen megeleveníti a munkafázisok teljes rész-
letességű szakszókincsét. A munkamódok tárgyalá-
sa közben pedig — miképpen a nép is egybe-
kapcsolja a munkát és a szórakozást — helyen-
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ként teret kap az odatartozó népi játékok ismer-
tetése is. így kerül sor a fonás folyamatának be-
mutatása mellett, a fonóházi játékok, énekek 
(,,dúd"-ok), szokások közlésére. És ugyanilyer 
részletesen mutatja be a munkaeszköz-készítés 
módokat, esetenként ezek művészi kivitelezését éf 
a készítés továbbhagyományozásának kialakult 
szokásrendszerét. A szótörténet-viselettörténet cí 
mű rövidebb írásában a szótörténetkutatás jelen-
tőségét világítja meg. 

A szerzőnek a harmincas évek végén lehetősége 
nyílt — a készülőben lévő Magyar Nyelvjárá-
sok Atlasza és az Új Magyar Tájszótár szerkesz-
téséhez gyűjtendő tapasztalatok végett — német 
tudományos intézetekben tájékozódni a német 
nyelvjáráskutatás helyzetéről, majd a későbbiek fo-
lyamán, az erdélyi gondolat szellemében, termé-
keny munkásságot fejtett ki az erdélyi szász ere-
det- és nyelvjáráskutatásban is. E tárgykörben ké-
szített tanulmányait, melyeknek különösen mód-
szertani vonatkozásai számíthatnak általánosabb 
érdeklődésre, a Nyelvjáráskutatás köréből és A 
nyelvi kölcsönhatások vizsgálatához című részben 
gyűjtötte egybe. A Beszterce-Naszód megyei Sófal-
va község nyelvében mutatkozó román nyelvi ha-
tásról című tanulmány, bőséges nyelvi anyaggal, 
szókészlettel illusztrált írás, s a nyelvtudomány 
módszereivel igazol egy, a történelemtudomány 
előtt sem ismeretlen folyamatot: hogyan indult 
meg a Beszterce-Naszód megyei magyarság elro-
mánosodása már a XVIII . század előtti időszak-
ban. Például szolgál a tanulmány annak bizonyí-
tására, hogy az erdélyi magyar fejedelemség, majd 
az osztrák—magyar kettős államhatalom koránt-
sem korlátozta a nemzetiségek anyanyelvhasz-
nálatát, ellenkezőleg, az akkori kozmopolita ural-
kodó osztály nem élt a magyar nyelwédelem 
érdekében még a kívánatos lehetőségekkel sem. 
így történhetett meg: a megyében a szász és ma-
gyar lakosság közé folyamatosan betelepülő ro-
mánság a XVIII. századra már túlsúlyba került, 
a Beszterce környéki magyar falvak nyelvszigetté 
váltak. A példa felmutatása már csak azért is 
hasznos, mert az újkori román történetírás ezt a 
kort (is) a korlátozott román nyelvhasználat idő-
szakának tekinti. 

A kötet három megemlékezésében — a Csüry 
Bálintról, Vámszer Gézáról és Tarisznyás Márton-
ról szólóakban — Nagy Jenő őszinte tisztelettel, 
munkásságuk iránti elismeréssel ír a Szamosháti 
Szótárt megalkotó nyelvész professzorról, az er-
délyi magyarság jelenkori önzetlen önkéntes nép-
rajzi gyűjtőjéről s jóbarátról, valamint a „kedves 
tanítványról", a gyergyói néprajzi múzeum azóta 
elhunyt kiváló alapítójáról. Mindhárman közel áll-
tak a nyelvész-etnográfus szívéhez. Elsősorban a 
közös gyűjtőutak, a népismeret és néphagyomá-
nyok ápolásáért végzett tudós munkálkodás fűz-
te egybe őket. Mind a négyen egy közös ügy 
szolgálatára tették fel életüket: a magyar népi 
műveltség teljesebb megismerését és terjesztését 
vállalták. Ennek a jegyében készült ez a kötet is. 

Hajdú D. Déne. 



TÓTH PÁL, JULIUS: 

Zitny ostrov (Csallóköz) 

(Kiadta a martini [Túrócszentmárton] 
Osveta, 1984. 10 kép) 

Ne firtassuk, messzire vinne, miért bővítette 
Tóthpál Gyula színekkel az eszköztárát, a táj ön-
magukért való képmásaival témavilágát, miért for-
dított hátat az emberi arcnak és képi szimbolizmu-
sának, s kontrasztos, drámai fekete-fehér szigorát 
miért váltotta föl egyszeriben a színek, színárnya-
latok és hangulatok lírai, pihentető, szórakoztató, 
romantikus vagy önfeledten vallomásos játéka. 
Van benne része a belső igénynek, a műhelyfelté-
telek javulásának, a társadalmi óhajnak, s gondo-
lom, a művész stratégiájának is; mégsem ez, hanem 
az eredmény, Tóthpál második színes albuma és a 
belőle kiállított képanyag — az érték, a gyönyör-
ködtető élmény a fontos. Egy könyv, amely Duna-
szerdahelyről és környékéről készült, a dolgok ter-
mészetéből kifolyólag nemcsak az itt élő emberek-
nek, hanem mindenkinek szól, akit bel- és külföl-
dön a fotóművészet érdekel. Ez az anyag ugyanis 
századokig dokumentálni fogja, milyen volt száza-
dunk nyolcvanas éveinek elején ez az egykor vad, 
ma szelíd szépségű, mélyen kulturált és célszerűen 
civilizált táj, a Csallóköz. 

Annak idején megszoktuk, hogy Tóthpál Gyula 
drámai fekete-fehér portrék és szélső vagy végső 
léthelyzetek természetfotóin pedig jelképes, allego-
rikus vagy sugallatos tárgyak sajátos tekintetű 
megidézője. Ily módon a nagy társadalmi érzékeny-
ségű szociófotó-mozgalommal és az ötvenes évek 
legerősebb filmművészeti iskolájával, a neorealiz-
mussal került egészen közeli rokonságba, s úgy 
érezzük, hogy ez a felelős erkölcsi szellemű, emberi 
elkötelezettségű, lélektani, létfilozófiai és szociális 
kérdéseket fölvető művészet fontos eszméitető sze-
repet játszik életünkben, s hogy a művész minden 
tiszteletünket és támogatásunkat megérdemli érte. 

Már a dunaszerdahelyi járásról készített albuma 
jelezte azonban, hogy Tóthpál művészete új iíány-
ba fordul, s az a mű volt az előkészület — úgy hi-
szem minden szempontból — a Csallóköz-albumra. 
Újra keresztül-kasul bekalandozta a terepet, Csal-
lóköz szívét, figyelte a láthatót, s tapintgatta, mint 
az orvos, mi lehet a felszín alatt, mit rejt és súg 
neki a mély. A járás fotókönyve lett a vállalt és 
pontról pontra becsületesen megoldott feladat, a 
Csallóköz-album a vallomás; az első a pontosan 
visszaadott köznapi látvány, a második az ünnepi, 
a kivételes élmény képe, a harc az idővel, az idő 
és a folyamatok vagy éppen az időtlen megragadá-
sáért a vízió. Az első a kapott terv mesteri teljesí-
tése, a második a minden megrendelői-kiadói meg-
kötöttségtől szabad művészi ihlet, fantázia és be-
teljesedés aktusa. 

Tóthpál Gyula szívéhez közel áll ez a csallóközi 
sík világ. Nem itt, de egy ehhez hasonló testvéri 
tájon, a Bodrogközben nőtt fel, s nyilván nemcsak 
írói vonatkozásban igaz, hogy világlátásunk és a 
kifejezendők szempontjából gyermekkorunk az, 
ami dönt, korai élményeink határozzák meg, mit 

és miként fogunk mondani. A vizek és az ég egy-
mást tükröző vagy egymásba párálló kékjei, a csak 
szemünk magasságáig emelkedő kerek horizont, a 
határ színváltozásai az évszakok, a napszakok, a 
fény szöge, a pára, a csapadék, a növényi víztarta-
lom és a növénytakaró jellemző színárnyalatai sze-
rint, mert a Csallóköz — s ezt az album is bizo-
nyítja anélkül, hogy bizonygatná vagy pláne erő-
szakolná — termő táj, megtervezett táj, egyetlen 
hatalmas kert, ahol minden, az átgondoltan telepí-
tett erdő, a fa, de talán még a bokor is a ma és a 
holnap kenyerét szolgálja, a közeli horizontot drá-
maian, a távolit sejtelmesen, hívogatóan, mesék, 
mondák, legendák hangulatát és emlékeit ígérően 
csipkéző fák, ligetek és erdők, a zöld, a kék, a 
barna, a sárga, sőt, a fehér kimeríthetetlenül gaz-
dag árnyalatai és átmenetei: Tóthpál szeme ezekre 
a szépségekre még gyermekkorában vált érzékeny-
nyé. Ebbe az általánosba ágyazódik bele a külö-
nös: a martosi hímzés, a gutái parasztbarokk, a he-
gyétei parasztház, a martosi tájház, a Vág-Duna és 
a Duna Csallóközt meghatározó és Csallóközt 
Európához kötő motívumanyaga, s persze a csalló-
közi városok jellegzetes pontjai a dunaszerdahelyi 
művelődési házzal, a Nagy Jánostól való mártír-
emlékművel, a templomokkal, a somorjai lóver-
senypályával, a komáromi András-templommal, a 
Rozáliával, a rác templommal és enteriőrjével, a 
várral, a hajógyárral, kikötővel, hidakkal, a Jókai-
szoborral, kultúrpalotával és víztoronnyal — a 
csallóközi ember mindennapi életének ezekkel az 
igazán mindennapos, kedves, megunhatatlan élet-
és közösségszervező, test-, szellem- és léleképítő, 
élménygazdagító és eligazító pontjaival. Benne 
Tóthpál külön finom, rejtett fotós vallomásai: a 
csallóközi vasút egy-két állomása hajnalban vagy 
alkonyatkor, egy tanyai napfölkelte a falu alatt, a 
többször is lencsevégre kapott csallóközi főúton, 
hajnalban vagy estefelé, amikor a művész egy-egy 
témavadászatra indult, vagy fáradtan, kerékpárját 
lerakva hazafelé vette az útját. Azt hiszem a táj 
minden lényeges vonását ott találjuk Tóthpál 
Gyula Csallóköz-portréján, s nemcsak a külszíni, 
az élet kulisszáit leljük meg ezeken a szép, színes 
képeken, hanem a vallomást is, hogy a művész is-
meri, érti, szereti ezt a tájat, hogy intim köze van 
hozzá, lelkének a táj lelkéhez. 

Igazi gazdagodást persze úgy indít ez a könyv, 
ha szerzője továbbhalad a megkezdett úton, s új 
művészi tájalbummal lep meg bennünket, de köz-
ben fekete-fehér világát is továbbépíti, sőt, talán 
a kettő szintézisével is megpróbálkozik. Egyik 
Tóthpál Gyulát sem szeretnénk elveszíteni a má-

slkért' Koncsol László 

PUSZTA INÉ M A P AR ILONA. 

Uradalmi cselédek 
Békés megyében 
(Kiadja a Békés Megyei Tanacs VB, 
Békéscsaba, 1982. 191 old.) 

Pusztainé Madar Ilona könyve, ahogyan azt 
szerzője a bevezetőben jelzi is, olyan társadalmi 
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réteg életformájával, kultúrájával foglalkozik, me-
lyet a néprajzi szakirodalom ritkán választott vizs-
gálata tárgyául. 

Bevezetésként történeti összefoglalót ad a szerző 
a megye hódoltság utáni betelepítéséről, az uradal-
mak és az azon dolgozó cselédség kialakulásáról. E 
bevezető után kezdődik a cselédség — többnyire a 
két világháború közti időszakának — bemutatása. 
Ez a része a könyvnek igen jól szerkesztett, világo-
san tagolt, s e tagoltság megkönnyíti az anyagban 
való tájékozódást. A viszonylag rövid fejezetek cí-
me jelzi a szerző vizsgálódásának tárgyát és a cím-
szavak szerkezete összességében a könyv szemlélet-
módját is. Példaként megemlítek néhány címet: 
A ház mint munkatér, Táplálékkészítés, Növényi 
eredetű nyersanyagok; vagy egy másik témakör-
ből: A cselédek belső élete, Terhesség, szülés, A 
kisgyermek helye, Iskolások stb. A könyv lényegé-
ben az életformának megfelelő sorrendben szer-
kesztett. 

A szerző számos szépirodalmi alkotást használt 
fel könyve megírásakor, e munkák részben mottó-
ként, részben pedig illusztrációként szerepelnek. 
Úgy tűnik azonban, hogy leginkább szemléiétmó-
dot tanult belőlük a szerző. A könyv olvasása köz-
ben ugyanis e szépirodalmi munkák hatását sok 
esetben érhetjük tetten. Az adatok ismertetésének 
sorrendje a mű szerkezetének életszerűsége, szám-
talan apró finom megfigyelés és nem ritkán az ér-
tékelés is e művek ihletettségét jelzik. Mindemel-
lett tudományos igénnyel, avatott szakértelemmel 
kezeli szerzőnk az anyagot. 

Munkájához a másik minta éppen a klasszikus 
néprajzi monográfia. A már említett irodalmi 
szemlélettel felfedett részismereteket éppen a mo-
nográfiák módszerével írja le. Lássunk példaként 
néhány címet: Mosakodás, tisztálkodás, ruházko-
dás, mosás; Mosás, foltozás, lábbeligondozás. A 
cselédélet vége. 

A szerző könyvében részletes adatokat közöl 
Békés megye népessége egy rétegének életmódjá-
ról, ugyanakkor szépirodalmi ihletettsége élvezetes 
olvasmánnyá teszi a dolgozatot. Ily módon a 
könyv alkalmas más vidék uradalmi cselédei élet-
módjával, sőt a parasztság más rétege életmódjával 
való összehasonlítására is. Ez utóbbi különösen 
fontos, hiszen a parasztság különböző rétegei élet-
módjának, kultúrájának megismertetése szakmánk 
egyik legnagyobb adóssága. Ebből az adósságból 
törleszt Pusztainé Madar Ilona könyve. 

Molnár Mária 

SZABÓ JÓZSEF: 

Nyelvjárási szöveggyűjtemény 
Nagykónyiból 

(Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványa, Bp., 1982. 170 old.) 

Meglepő és nem örvendetes tény, hogy könyvnyi 
terjedelmű magyar nyelvjárási szövegközlés eddig 
mindössze hat látott napvilágot. Ezek közül is a 
legkorábbi 1903-ban, a legutóbbi 1952-ben. A he-
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tedik kiadvány, Szabó József nagykónyi (Tolr 
megye) gyűjtése ezért is figyelemre méltó. Köte 
nyi nyelvjárási szöveget kiadni nagyon nehéz i 
fáradságos munka, hiszen a köznyelvtől való elti 
réseket finoman kidolgozott jelrendszerrel kell e 
látni. Segíti a gyűjtőt, mint Szabó Józsefet is, \ 
anyanyelvjárásról van szó. Szabó József még 196; 
ben kezdett el foglalkozni egyetemi hallgatóként 
nagykónyi népnyelvvel. Kezdettől szolgálatába á 
lította a modern technikát, munkáját magnetofo 
segítségével végezte, ami a korábbi hasonló közl< 
sekkel szemben még nagyobb pontosságot eredm< 
nyezett. Mint általában a nyelvjárási szövegek, 
nagykónyi kötetben közölt anyagok is többségül 
ben néprajzi forrásértékűek. Szabó József hároi 
nagy csoportra osztotta őket: 1. Anyagi kultúrí 
II. Szellemi kultúra, III. Élményelmondás, életraj: 
történetek, anekdoták. Az anyagi kultúra a parasi 
ti életmód legfontosabb területei közül elsősorba 
a gazdálkodással foglalkozik. Közelebbről a föle 
és erdőművelésről és az állattartásról olvashatun 
itt érdekes részleteket, de akad a táplálkozás, sőt 
ruházkodás köréből is szöveg. A folklórral kapcsc 
latos anyagok talán még érdekesebbek, s ha lehe 
sorrendet felállítani, értékesebbek is néprajzi szem 
pontból, mint az előbbiek. Ennek az az oka, hog 
e vidék folklórjáról kevesebbet olvashatunk 
szakirodalomban, mint az anyagi kultúráról. Ép| 
ezek a szövegek bizonyítják, hogy a néprajzi gyűj 
tés méltatlanul hanyagolta el a tárgyat és a tájat. 

Mindenekelőtt szokásközléseket olvashatunl 
Szabó József kötetében. A főszerep a jeles napoké 
karácsonytól a májusfaállításig, de az élet nagy al 
kalmainak szokásvilága is helyet kapott a gyűjtés 
ben. Érdekesek a hiedelmek és babonák, valamire 
a gyermekjátékok és mondák is. A harmadik rész 
nek nincs egységes arcéle (személyes élmények 
vásárok, anekdoták), de ezek is hozzájárulnak ah 
hoz, hogy Nagykónyiról egészen kerek néprajz 
képet kapjon az olvasó és érdeklődő. 

Kása Lászlc 

RÁCZ S Á N D O R : 

Földeák és környéke tájszótára 

(Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványa, Bp., 1984. 145 old.) 

• 

Rácz Sándor tanár megfogadta Bárczi Géza ta-
nítását: „Gyűjteni, gyűjteni, gyűjteni! Megragadni 
a pusztulót, megmenteni a veszendőt, feltárni a je-
íent, melyben a múlt és a jelen ölelkezik." (Ma-
gyar Nyelv, 1964. 13. sz.) Állandóan gyűjt, menti 
ami még menthető. Sorra jelennek meg könyvei. 
Meghallotta a nyelvjárások fölött megkondult 
vészharangok hangját, s előbb szülőfaluja ragad-
ványnevek,1 majd tájszótárát írta meg. 

A gyűjtést 1966-ban kezdte, s 1983 júliusában 
fejezte be. Ismeri szülőfaluja tájszólását, s noha 
három évtizede nem lakik ott, maga is beszéli, 

'Ismertette Pcter Liszló a Honismeret 1983. 4. számában 
(Szerk.). 



használja, hiszen sokat jár oda, a fél falu rokona. 
Természetesen ez a tény csak könnyítette a kuta-
tást és jót is tett neki. Édesanyja — annak ellené-
re, hogy kiolvasta az egész földeáki könyvtárat — 
megtartotta a háborítatlan földeáki nyelvezetet. 

Rácz Sándor tájszótára jóval többet ad, mint 
amit a címe ígér. Ugyanis nemcsak tájszavakat, 
hanem országosan ismert és használt szavakat is 
tartalmaz. Ezenkívül a régi és újabb tolvajnyelv, 
illetve a különböző szótárakba föl nem vett, de or-
szágosan ismert, a gazdasági életre vonatkozó ki-
fejezések is belekerültek a szótárba, mint például 
az „ágyazás fn. asztagfenék-rakás. Az ágyazást 
úgy csináld, hogy a kalászok ne érjönek a földre!" 

A szerző bemutatja Földeák rövid, vázlatos tör-
ténetét. A település most székhelyközség, amelyhez 
hozzátartozik Óföldeák falu is. Ízelítőt ad a két 
község népmozgásáról és népmozgalmáról is. Hogy 
miért a Földeák és környéke tájszótára címet viseli 
a gyűjtemény? Mert Földeákon kívül is gyűjtött a 
szerző, mégpedig Hódmezővásárhely és Makó kör-
nyékén. 

Rendkívül nagy vállalkozás és felelősség össze-
szedni, leírni, rendezni, megszerkeszteni és kiadni 
egy ilyen gyűjteményt. Rácz Sándort semmiféle 
nehézség nem tántorította el céljától, mert segítsé-
ge is akadt elég. Nem is kevés, másfél oldalon át 
sorolja azoknak a természetes és jogi személyeknek 
a nevét — és mond nekik köszönetet hozozájárulá-
sukért és segítségükért — akik részt vettek ennek 
a gyűjteménynek megjelentetésében. Nemcsak a tu-
domány számára jelent ez értéket. Hasznát veszik 
azok is, akik érdeklődnek a tájszólások, a helytör-
ténet iránt. De ajánlom a Tisza-Maros menti isko-
lák és valamennyi honismereti szakkör könyvtá-
rába is. 

Dr. Forgó István 

Jugoszláviai magyar népmesék1 

Közzétette: Penavin Olga 

Nem szokásos az, hogy egy népköltési gyűjte-
mény munkatársa, aki ráadásul egy személyben so-
rozatszerkesztő is, a kötetben, a sorozatszerkesztői 
jelentésen és a gyűjtővel folytatott baráti beszélge-
tésen kívül a széles körű nyilvánosság előtt mondja 
el véleményét. Most azonban, hogy a Jugoszláviai 
magyar népmesék két kötetét könyvformában is 
kézbe vehettük, Penavin Olga határozott kívánsá-

'Л mesck tipológiai meghatározását az I. kötetben Dömö-
tör Ákos, a II. kötetben Kovács Agnes végezte. A beveze-
tőt és a jegyzeteket Kovács Ágnes irta. Л Kraljevic Marko-
mondák jegyzeteit készítette Magdalena Veselinovic Sulc, 
Akadémiai és Fórum (Újvidék) Kiadó I. (2. vál tozat lan ki-
adás) ét II. 1984. 623 és 470 old. Új Magyar Népköltési 
Gyűjtemény XVI. XIX. 
2Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése. Sajtó alá 
rendezte, az utószót és a jegyzeteket irta Katona Imre. 
Borbély Mihály életrajzát Bori Imre ír ta, a kiegészítő gyűj-
tés Beszédes Valéria munkája. (Üjvidék, 1976. Hagyomá-
nyok 6.) 
'Félszáz szajáni népmese. Л meséket összegyűjtötte és az 
utószót ir ta Beszédes Valéria. A bevezetőt Katona Imre 
írta. Szabadka, 1978. Életjel. 
'Kopácsi népmesék. Újvidék, 1972. (Hagyományaink 3.) 

ga és a munka jelentősége miatt indokoltnak lát-
szik ez. 

A jugoszláviai magyar néprajzi kutatások, amint 
ez az első magyar—délszláv néprajzi konferencián 
(1983. november 1—3.) is elhangzott, az utóbbi 
években rendkívüli mértékben megélénkültek, 
megszaporodtak, szakszerűekké és tervszerűekké 
váltak egy oldalról Bori Imre és Penavin Olga, 
más oldalról Katona Imre és Voigt Vilmos erőfe-
szítései eredményeképpen. A kutatások tapasztala-
tait és eredményeit magukba foglaló köteteket, ta-
nulmányokat a magyar és a szerb-horvát folklór-
kutatás is számon tartja. Mesevonatkozásban első-
sorban a Kálmány Lajos nyomában végzett, illető-
leg a gyűjtéseivel kapcsolatos kutatások érdemel-
nek figyelmet. A Pingált szobák2 és a Jávorfácska3 

című kötetek egy ideig nálunk is kaphatók voltak. 
Különleges szépségükkel tűntek ki a baranyai nép-
mesék. Katona Imre Sárkányölő ikertestvérek4 cí-
mű kötete szintén sok magyarországi folklórkutató 
és népköltészet-kedvelő könyvtárában megtalálha-
tó. Penavin Olga Jugoszláviai magyar népmesék 
című gyűjteménye már 1971-ben megjelent az Új 
Magyar Népköltési Gyűjtemény XVI. köteteként, 
erről az alábbiakban — második kiadása kapcsán 
— beszéltünk részletesebben. Szeretnénk bemu-
tatni a közeljövőben a Honismeret olvasóinak. 
Tőke István Zenta környéki anekdotagyűjtemé--
nyét is, amely egy rendkívül népszerű, de nálunk a 
XX. században sajnálatosan kevéssé gyűjtött mű-
fajnak a változatait adja kézbe alig ismert bácskai 
falvakból. A jugoszláviai magyar néprajzi kutatá-
sokról, az 1970/1982-es évekből jó összefoglalást 
ad Katona Imre a Forrás 1983. októberi számá-
ban. Fájlaljuk, hogy a bibliográfiát a folyóirat 
szerkesztősége terjedelmi okokból elhagyta. 

Penavin Olga két kötete 221 illetve 166 + 34 
epikumot tartalmaz olyan földrajzi területről, mely-
nek nagy része számunkra csak kevéssé ismert, 
vagy meglehetősen régen történt ott gyűjtés; a bu-
kovinai származású al-dunai székelyek lakta három 
faluban mintegy száz éve jegyeztek fel néhány me-
sét, Garay Ákos gyűjtése Szlavóniában meseszem-
pontból úgyszólván eredménytelen volt, Révész 
Hugó bácskai meséi csupán a mesék cselekményét 
őrizték meg számunkra, eredeti hangjuknak még a 
nyomai is alig fedezhetők fel a gyűjtő stílusában. 
Zsidó Domokos, Kálmány Lajos, Katona Imre és 
Beszédes Valéria gyűjtéseiből azonban tudjuk, 
hogy erről a területről, legalábbis a szegedi kiraj-
zásból, a baranyai háromszögből és a három, szé-
kelyek lakta, Pancsova környéki faluból szép és 
érdekes meseanyag várható. 

A Jugoszláviai magyar népmesék I. kötetében 
keresztmetszetet kapunk 1960—1970-ből: egy Ju-
goszlávia egész területére kiterjedő magyar nyelv-
járási gyűjtés melléktermékeként olyan falvakból is 
olvashatunk meséket, ahol soha mesegyűjtő nem 
járt. Az első, véletlenszerű gyűjtések nyomán ki-
alakult képet ez azonban nem változtatta meg: a 
legtöbb, legszebben elmondott mesét továbbra is 
az al-dunai székelyek között, a Szeged vidékéről 
elszármazott falvakban és Baranyában vették 
hangszalagra Penavin Olga és munkatársai; a 
szlavóniai magyar falvak mesében továbbra is sze-
gényeknek bizonyultak. Sok a kötetben a nem szé-
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pen elmondott mese, mintegy bizonyságul arra, 
hogy a felsorolt néprajzi csoportokat kivéve a gyűj-
tés idején a területen meseélet már nem volt, az 
emlékezetben megőrzött mesék pedig bizony már 
hiányosak, töredékesek. Ezek között is volt azon-
ban néhány sehol másutt nem rögzített, csonkasá-
gában is megrendítően szép, költői darab. 

A II. kötet antológia: részben a korábbi nyelv-
járási gyűjtés folytatásából, részben a területen dol-
gozó folklórkutatók és amatőr gyűjtők gyűjtései-
ből, részben különböző diákvetélkedők és szeminá-
riumi munkák anyagából tartalmaz meséket. Mivel 
a gyűjtés célja ezúttal sokkal inkább mesére kon-
centrált volt és a gyűjtők nem csupán összefüggő 
nyelvjárási szövegek rögzítésére törekedtek, a me-
sék sokkal épebbek, kerekebbek, de sok közöttük 
a vázlatos, nem népi jellegű szöveg. Újak a Kralje-
vit Marko-mondák, és figyelemre méltóak itt is, 
akárcsak az I. kötetben, a Mátyás-mesék és -mon-
dák. 

Az I. kötet bevezetőjében a mai Jugoszlávia te-
tületén élő magyar paraszti közösségek területi 
megoszlását, etnikai összetételét és rövid történe-
tét, valamint néhány kiemelkedő mesemondó rövid 
jellemzését olvashatjuk. A II. kötet bevezetőjében 
egy vertikális kötet tervét és előmunkálatait és a 
mesemondás jelenlegi állapotát mutatja be a gyűj-
tő, emellett néhány vázlatos megfigyelést olvasha-
tunk a mesék nyelvével kapcsolatban. A mesékhez 
fűzött kommentárok mindkét kötetben csupán az 
AaTh típusszámokra és a legszükségesebb gyűjtési 
adatokra korlátozódnak. Ezenkívül a II. kötetben 
egy kis térkép mutatja be a gyűjtési területet, vol-
taképpen a jugoszláviai magyar vagy részben ma-
gyar lakta falvak földrajzi elterjedését. 

A gyűjtő tervez egy harmadik, befejező kötetet 
is, részben saját gyűjtésű, részben mások által a te-
rületen gyűjtött epikus szövegekből. Ebben kívána-
tos a) néhány jó mesemondó kissé alaposabb be-
mutatása, eddig egy-egy mesemondótól legföljebb 
4-5 mesét kaptunk, de többnyire csak 2-3-at; b) a 
történetimonda-gyűjtés folytatásá az olvasmány-
anyag feltárásával; c) hiedelemmondák gyűjtése (a 
táltoshit-kutatás nyomai az I. kötetben megtalálha-
tók, ez azonban a magyar néphitnek csupán egyik 
rétege); d) élményelbeszélések gyűjtése a hétköz-
napi emberek fantasztikusabbnál fantasztikusabb 
második világháborús élményei következtében, ma 
a dialektológiai igényeket is szem előtt tartva, bár-
hol végezhető, jó mesemondókat kell azonban ki-
választani ahhoz, hogy ezeket az önéletrajzi rész-
leteket élvezetes formában tudjuk rögzíteni; e) 
hasznos lenne néhány ma népszerű sztori rögzítése, 
mely mai életüket mutatja be. 

Mit vár a folklórkutatás a nyelvész gyűjtőtől? 
a) magnetofonnal gyűjtött, elnagyolt fonetikával, 
szó szerint lejegyzett és közölt ép népi epikumokat, 
tájak, azon belül helységek, azon belül mesemon-
dók szerint csoportosítva; b) a szövegekkel kap-
csolatban a mesemondó nevének, életkorának, fog-
lalkozásának, a gyűjtés helyének, a gyűjtő nevének 
és a gyűjtés időpontjának feltüntetését (ha a mese-
mondó más tájról származik, azt is meg kell je-
gyeznünk); с) a bevezetőben alapos nyelvészeti, 
dialektológiai, esetleg stilisztikai elemzéseket, 
megfigyeléseket (ld. Végh József, Hegedűs Lajos 
vagy Balassa Iván kötetét), a most frekventált ge-
neratív nyelvészeti, szemiotikai, szemantikai vizs-
gálatokban sem szabad az első lépéseknél megáll-
nunk. 

A jegyzetapparátus kevés, az AaTh típusszám 
mellett kívánatos a III. kötetben a teljes, eddig kö-
zölt jugoszláviai magyar népmeseanyag számbavé-
tele és legalább a jelentősebb szövegek részletes 
kommentálása. (Reméljük, más keretek között, nem 
olyan távoli jövőben megjelenik a történeti jellegű 
kötet is a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárá-
nak területünkön gyűjtött meseanyagával kiegé-
szülve.) Amellett, hogy kívánatos a jugoszláviai 
magyar meseanyag elhelyezése a magyar népmesék 
rendszerébe, nem lehetetlen egybevetésük a szerb-
horvát, illetve a szlovén meseanyaggal sem, hiszen 
készül egy-egy katalógus Zágrábban és Ljubljaná-
ban is. 

Tudjuk, hogy esztétikailag színvonalas meséket 
nem könnyű gyűjteni, még ha Ortutay Gyula az 
egyéniség kutatás direktíváival meg is adta ehhez 
az irányadó szempontokat; de szeretnénk remélni, 
hogy Penavin Olgának és munkatársainak sikerül-
ni fog még egy kötetre valót összegyűjteni a II. 
kötet számára az Új Magyar Népköltési Gyűjte-
mény sorozat hagyományainak megfelelően. A II. 
kötet meseanyaga esztétikai színvonalának emelke-
dése az elsőhöz képest biztató jelenség, még ha a 
mesemondás döbbenetesen gyors elhalásának va-
gyunk is tanúi. Ilyen irányú törekvésekhez jó segí-
tőtársat talált Penavin Olga Bogdán Hajnalkában, 
aki Gönyei Sándor drávaszögi főkötőgyűjteményé-
nek anyagából — melyet a Néprajzi Múzeum tex-
tilgyűjteménye őriz — nagyon szép borítólapokat 
tervezett és készített. 

örülünk a Jugoszláviai magyar népmesék II. 
kötete megjelenésének és az I. kötet újrakiadásá-
nak a magyar—jugoszláv közös kiadásban az eddi-
ginél nagyobb példányszámban. Köszönjük Róbert 
Zsófia belső szerkesztő gondos és segítőkész közre-
működését és várjuk a III. befejező kötetet. 

Kovács Ágnes 

78 



FÓRUm 
A falumúzeumokról pedagógusszemmel 

Selmeczi László a Honismeret 1985. 3. számában nyilatkozott Csorna Bélának, Borzák Tibor pedig a 
Ftetőfi Népében fejtette ki véleményét a helytörténeti gyűjteményekről, a falumúzeumokról. Más néző-
pontból vizsgálja ezt a falu pedagógusa. 

Minden falunak van múltja, múltjának vannak tárgyi és írásbeli emlékei. Ezeket őrzi a falumúzeum és 
a helytörténeti gyűjtemény. Az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása csak a szülőfaluban, a lakóhelyen 
lehet, és ennek színtere a helytörténeti gyűjtemény, a falumúzeum. Az általános iskolai tanterv csak a tör-
ténelem tantárgy keretében az 5—8. osztályokban ad 14 órát a helytörténetre és honismeretre, nem szólva 
az osztályfőnöki és más tantárgyi órák lehetőségeiről. Az alsó tagozatban 27 órát ad a társadalmi környe-
zetre és a helytörténetre. 

A nevelés-oktatás céljára pedagógialiag jól összeállított helytörténeti gyűjtemény a legalkalmasabb arra, 
hogy a szülőföld, a szülőfalu, a lakóhely, a környezet és a tanuló kapcsolatát szemléltesse. A tanuló így 
megszereti saját szülőfaluját, lakóhelyét, amit mi, pedagógusok tudatos munkával a hazaszeretet érzéséig 
fokozzuk. így szülőföldhöz, lakóhelyhez kötődésen keresztül a tágabb hazaszeretetig jut el a gyermek, a 
felnőtt, mind érzelmileg, mind értelmileg. 

A falumúzeum nem von el anyagiakat a tanácstól. Minden községben létrehozható ráfordítás nélkül. 
Pincéje, nélkülözhető helyiségei lehetnek áfészeknek, állami gazdaságoknak, termelőszövetkezeteknek, ta-
nácsoknak, iskoláknak stb. A hely felkutatása csak hozzáállás kérdése. A berendezés: kiselejtezett iskolait 
asztalokból, szekrényekből kis munkával bemutatóasztalok és bemutatószekrények készíthetők. 

A helytörténeti kismúzeum létrehozásában, állandó gazdagításában, bővítésében számíthatunk ifjúsá-
gunkra. A gyermekek honszeretetén kívül, olyan erkölcsi értékek kialakítására is van lehetőség, mint a 
munka szeretete, a kutatás öröme, az összegyűjtött tárgyi és írásbeli értékek megbecsülése, óvása. A gyűj-
temény gondozását szívesen vállalják a pedagógusok, az úttörők, a szakkörök, a művelődési otthonok. 

A helytörténeti falumúzeum létjogosultságának nem lehet fokmérője az, hogy játszik-e szerepet az ide-
genforgalomban, valamint az, hogy hány helybeli lakos tekinti meg, de ha ilyen is van, annál jobb. Lét-
jogosultságának fokmérője az ott tartott osztályfőnöki órák, történelemórák, környezetismereti stb. órák 
száma, az órák minősége és hatásfoka. Fokmérője a napközi otthoni és diákotthoni nevelésben betöltött 
szerepe. Fokmérője, hogy mennyire a helytörténeti szakkörök foglalkozási helye, és az ott tartott úttörő-
foglalkozások gyakorisága. 

A nagyközség felszabadulási ünnepségein részt vett a Krímből megyénkbe érkezett szovjet delegáció 
egy csoportja: az ottani művelődési osztály vezetője, múzeumigazgató stb. Látogatásuk során megtekintet-
ték az izsáki helytörténeti gyűjteményt is. A látottak után a vendégek kifejtették véleményüket, hogy a 
helyi kismúzeumok a hazafias nevelés kohói. Visszatérve ilyenek létrehozását fogják javasolni a Szovjet-
unióban. 

Selmeczi László szavait a következőképpen módosítanám: „ahol már van, ott mindenképpen maradjon, 
de legyen ott, ahol még nincs!". 

Kovács Gyula 

Cselédház Kunadacson 
A Honismeret 1985/3. számában Mándics Mihály — az ismert és lelkes Bács-Kiskun megyei helytörté-

nész — adott áttekintő képet az ország legnagyobb megyéjének falumúzeumairól. Ezúttal a kunadacsiak 
kezdeményezéséről adunk hírt. 

A dinamikusan fejlődő község utcáin modern házak sorakoznak, eltűntek már a múltra emlékeztető 
földszintes, nádtetős épületek. Csak hírmondónak maradt az a cselédház is, amely a falu szélén áll. Itt 
szeretnék berendezni a falumúzeumot. Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség véleménye az, hogy 
meg kell menteni a roskadozó épületet. A kunadacsiak szintén így gondolják: a jövő generációjának meg 
akarják mutatni a még fellelhető helyi dokumentumokat, néprajzi tárgyakat. Cselédházat rendeznek be, 
ha a jelenlegi lakó elköltözik onnan. A helyi történelem színhelyén használati tárgyakon keresztül eleve-
nítik fel a múltat. Van mire emlékezni — s a ma még élő cselédek emlékeznek is —, hiszen ezen a vidé-
ken kiszolgáltatott nép élt, körülményeik szegényesek voltak. A falu szélén álló 64 négyzetméteres viskó-
ban egykor négy család lakott harmincketten szorongtak a szűk helyiségekben. 

Kunadacson egybegyűjtöttek már sok dokumentumot, főképp a felszabadulás előtti és utáni időkre vo-
natkozó okmányokat: cselédkönyveket, adókivetési íveket, paraszti munkaeszközöket, ruhákat. Az udvar-
ra szekeret, jármot, kocsit szeretnének elhelyezni, amelyet a tanyákról szereznek majd be. Sokak szívügye 
a leendő cselédház: a falugyűlésen elhangzó felhívás után a lakosok szép számmal hoztak múltra emlékez-
tető tárgyakat. Ezekből kiállítást rendeztek, s végső helyük a faluszéli gyűjteményben lesz majd. 

Borzák Tibor 
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I Egy fiatal kutató szerint rövidesen hatalmas erejű földrengés várható ' 
| Los Angelesben. Prognózisának azonban nem hisznek . . . i 

FÖLDRENGÉS 

Színes amerikai katasztrófafilm 
Fényképezte: Phil Lathrop 

Zene: John Williams 
Főszereplők: 

CHARLTON HESTON, AVA GARDNER, GEORGE K E N N E D Y , 
GENEVIEVE BUJOLD 

Rendezte: MARK ROBSON 

Június 26-tól a mozik műsorán 

ZBaaaanaaa. 
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Köszöntjük a Veszprémi Pannon Nyomda 
Szammer Mihály Szocialista Brigádját 

abból az alkalomból, hogy a Honismeret folyóirat előállítása 
során nyújtott színvonalas munkájukért Ágoston László, a szer-
kesztőbizottság elnöke átadta nekik, a Hazafias Népfront ki-

tüntető jelvényét. 

(Kovács Attila felvételei) 
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