
mértékben járulnak hozzá a nógrádi üzem- és honismereti, meg a múzeumi körök szakemberei és a tár-
sadalmi alkotói, ak iknek tevékenysége szintén gazdagította az eddigi időszakot. A nógrádi szénbányá-
szat emlékére szervezett programok 1986. május 14-én, az első bányavállalat alapí tásának emlékére ren-
dezett jubileumi üléssel kezdődtek. 

Krisztián Béla 

Pável Ágoston emlékezete 
m 

Neve sajnos nem eléggé ismert a nemzet tudatában. Pedig megérdemelné. A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola mai hallgatói, raj tuk kívül néhány szombathelyi lokálpatrióta, továbbá a 
nyelvészek és a népra jzkuta tók ismerik alaposan sokoldalú tudományos, tudományszervezői, pedagógiai 
és költői munkásságát. Pedig neve és munkásságának ismertetése az összes jelentős lexikonunkban meg-
található. A Magyar Néprajz i Lexikon 4. kötetében Kósa László többek között a következőket í r ja: 
„Pável Ágoston nyelvész, néprajzkutató. Tanár i , majd doktor i diplomát szerzett a budapesti egyete-
men. 1928—1942 között vezette a szombathelyi múzeum néprajzi tárát. Szlovén (vend) származású, 
elsősorban saját népe, illetve nemzetisége népi kul túrájának és i rodalmának, valamint a magyar—szlovén 
kulturális kapcsolatoknak kutatója volt. Magas szintű szlovén filológiai ismeretei miatt 1920 után meg-
hívták a ljubljanai egyetemre, de nem fogad ta el a fölkínált tanár i állást. Egyre inkább elszigetelődve 
Szombathelyen élt, és a lkot ta meg értékes é le tművét ." 1 

Kiss Gyula nyugalmazott főiskolai tanár , a jeles Pável Agoston-kutató a tudós pedagógus és szerkesz-
tő kettős elkötelezettségéről ír. Egyrészt: „ A Mura melletti szlovénség fia holtáig hű maradt népéhez 
és annak kultúrájához, másrészt az őt befogadó magyarság ha ladó kulturális törekvéseihez és kultúrá-
jához is" ragaszkodik. Majd így folytat ja: „ A Magyar Tanácsköztársaság bukása u tán , 1920-ban bün-
tetésből Szombathelyre helyeztetvén — gimnáziumi tanári munká jának ellátásán túl — a legkorszerűbb 
elveknek megfelelően alakí t ja ki és irányítja Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesületének 
könyvtárát , segíti jobb időkre átmenteni az egyesület rendkívül mostoha körülmények között tengődő 
múzeumát, végezetül pedig 1934-ben a megye tudományos folyóiratát indítja meg, s 1941-től Dunán-
túli Szemle címen Vas, Veszprém, majd Zala megyék közös orgánumává fejleszti. Mindezekkel — le-
írhatatlan anyagi nehézségek között, a hivatalos Magyarországtól még formálisan is alig támogatva — 
sikerül olyan tudományos műhelyt kialakítania maga körül, amely — legalábbis a hatását illetően — bi-
zonyos mértékben akár el nem nyert egyetemi katedrájáért is kárpótolhat ja ." 2 

A következőkben d ióhéjban megkísérlem bemutatni Pável Ágoston sokoldalú munkásságát . 

Tudományos munkássága 
a) Nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok. Itt csupán főbb dolgozatainak cimét szeretném fel-

sorolni: Az Orpheus monda rokonai a délszláv népköltészetben; Két szláv—magyar tárgyú értekezés 
(Melich János és Asbóth Oszkár Szláv jövevényszavaink című tanulmányait muta t ja be). A Bankó 
leányról szóló széphistória délszláv forrásai; A Hunyadiak a délszláv népköltészetben. Nem tudok vala-
mennyiről szólni, de két problémát szeretnék bővebben kifejteni. Az egyik a Szláv jövevényszavaink. 
Itt is és később is, más tanulmányaiban is beszél arról, hogy valamikor ezer évvel ezelőtt mintegy 300 
szláv szó került a nyelvünkbe. (Pl. bagó, bajusz, béres, bűn, boszorkány, kincs, kormány, megye, püs-
pök és törvény); ma pedig mi és a németek adunk át szavakat a szomszédos szláv népeknek . Ez a szom-
szédos népeknél szinte természetes, és súlyos hiba két nép, két nemzetiség egymás ellen fordítása. Pável 
a magyar és a délszláv kapcsolatok építője abban a korban, amikor ez nem volt népszerű dolog Kelet-
Közép-Európában. „Két nép hű f i ának" vallja magát, a nemzetiségeknek szerinte mindenüt t az orszá-
gok között i híd szerepét kell betölteniük. 

b) Néprajzi tanulmányok és jegyzetek. Pável Ágoston válogatott tanulmányait és cikkeit leánya, Si-
monné Pável Judit és Rózsa Béla rendezte sajtó alá, ebben a néprajz több mint 100 oldalt kapott. Pon-
tos és hiteles leírást o lvashatunk az ő r s é g és Muravidék népi táplálkozásáról, lakásviszonyairól, a ma-
gyarok és a szlovén-vendek életmódjáról, nyelvjárásáról, gazdálkodásáról. Pável Ágoston néprajzi gyűj-
tőútjait térképen mutatja be. Feltünteti azt a mintegy 30 magyar és szlovén települést, ahol gyűjtött. 
E gyűjtőterület határolópontjai Óriszentpéter és Vashidegkút (Cankova) , északon Szentgot thárd, délen 
Muraszombat. A terület ma Magyarországhoz és Jugoszláviához tartozik. A gyűjtőutak eredményeként 
született dolgozatokban fontos anyagot közöl az itt élő lakosság életéről, hétköznapjairól , munkájáról, 
szokásairól (Nyílt tűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál. Örségi képek, Rigászás a Vendvidéken és az 
Örségben). Megismerkedhetünk az őrségi és a muravidéki olajütéssel. Megtudjuk, hogy hányfélekép-
pen fogyasztja a Nyuga t -Dunán tú l déli csücskében élő ember a tököt , hogyan történik a köles és a haj-
dina vetése, ápolása, megmunkálása, cséplése, étkezési célra való felhasználása. Bepillantást nyerhet az 
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olvasó az ő r s é g egyik településének, bzalafőnek ősi mesterségeibe, a halászatba és a vadászatba. Vizs-
gálja a lentermelést és -feldolgozást, valamint a mosás hagyományos munkafolyamatát a folyóvízben. 
Pá vei Ágoston gyűjtés közben rajzokat is készített, az eszközöket pontosan leírta, a szereplőket le-
fényképezte. 

Tudományszervezői munkássága 
Mint már láttuk Pável Ágoston minimális tiszteletdíjért szervezte, irányította a Vas megyei Kultúr-

egyesület több intézményét, továbbá megindította a Vasi Szemlét, mely kezdetben a megye, majd Nyugat-
Magyarország legfontosabb tudományos folyóirata lesz. A szerény tudós — miként Arany — önmaga 
teljesítményével soha nem volt megelégedve, mégis egy alkalommal k imondta : „Magyarországon ma, 
a fővárost kivéve sehol sincs olyan magas színvonalú irodalmi és művészeti élet, mint Szombathelyen" . 3 

Ez a kijelentés teljesen megalapozott . Csak csodálni lehet, hogy a Vasi Szemlében mennyi tanulmány 
látott napvilágot a megye területének több ezer éves múltjáról, történelméről , egyházművészetéről, a 
dunántúli irodalomról, a vasi népi építészetről, ö n á l l ó kiadványokat is megjelentetett — mintegy tizen-
ötöt — , melyeknek anyaga — témáit illetően is — jóval túllépi a megyehatár t , a Dunán tú l t , sőt az or-
szághatárt is. Némelyik cikkre, tanulmányra Európában is felfigyeltek. Pável Ágoston remek szak-
embergárdát épített ki maga körül (Smidt Lajos, Tóth János), de írtak a folyóiratokba egyetemi taná-
rok és kuta tók az ország minden részéről. Igaza van Kiss Gyulának abban, hogy a Pável Ágoston által 
Szombathelyen létrehozott tudományos munkának a koronája a Vasi Szemle volt. „Folyóira tában tud a 
legnagyobb hatásfokkal és a legmesszebbre hatóan önismeretre, ér tékeink vállalására és fenntar tására , 
mások értékeinek megbecsülésére tanitani. Errő l a maga alkotta katedráról neveli elébb a megye, ké-
sőbb Nyuga t -Dunán tú l értelmiségét szellemi igényességre, áldozatvállalásra, tudományos alkotómun-
kára." A szerző a továbbiakban felidézi Pável Ágoston szerkesztői, muzeológusi és könyvtárosi munka-
kapcsolatát a falusi taní tókkal , orvosokkal, papokkal , jegyzőkkel. A kapcsolat minden esetben egyen-
rangú és korrekt volt. E n n e k köszönhető, hogy évi 4 pengős pártolói díj mellett 1944 őszéig fenn tu-
dott maradni a folyóirat. S a fenntar tás költségeit zömében Vas megyei értelmiségiek vállal ták, mint-
egy 500 fő. 4 

Szólni kell Pável Ágoston műfordí tói tevékenységéről is, valamint arról, milyen nagyszabású mun-
kát végzett a magyar kultúra Jugoszláviában tö r ténő népszerűsítése érdekében. Jelentős szerepe volt ab-
ban, hogy Az ember tragédiája szlovén nyelven megjelenjék.5 Cikket ír Cankarról , a szlovén nép nagy 
regényírójáról magyar és szlovén folyóiratokban, továbbá Elin Pelinről, a bolgár Gorkijról .6 

Szombathely és Vas megye tudományos — kulturális életének a motorja. így például kezdeményezi 
Magyar László világhírű utazó obeliszkjének a felállítását a megyeszékhelyen, továbbá Széchenyi Ist-
ván, és Gáyer Gyula, kiváló botanikus emléktábla-avatását . 1944-ben oroszlánrészt vállal az 1900 éves 
Szombathely jubileumának megrendezésében, és a n n a k tudatosításában, hogy mit adott a magyarság-
nak és Európának ez a „szegény, de böcsületes vá ros" . ' 

Pedagógiai tevékenysége 
Szombathelyen hosszú időn keresztül reálgimnáziumban tanított . Nem volt könnyű dolga. Egyrészt 

az iskolatípus, másrészt sokirányú egyéb tevékenysége miatt. Magyar-latin szakos t aná rkén t nagyon 
igényesen dolgozott. 

Már komoly tanári múlt állt mögötte — 21 esztendeje tanított — amikor 1933-ban iskolájában elő-
adást tar tot t az irodalomtanítás céljáról. Felfogása szerint az iskolai és a házi o lvasmányoknak, vala-
mint a magyar irodalmi témájú dolgozatoknak meghatározó szerepe van az if|ú jelleme, világnézete ki-
alakítása szempontjából. Felhívta a figyelmet a tanulók önállóságra nevelésének fontosságára. Elítélte 
a kötelező olvasmányok tartalmi kivonatolását, amit — Sík Sándor irodalomtörténésszel együtt — 
embertelen kínzóeszköznek nevez. Helyette inkább a különböző szempontok szerinti feldolgozást 
ajánlja. Előadásában kifogásolta, hogy gimnáziumban a holt latin nyelvet nagyobb óraszámban tanulják 
a d iákok, mint a magyart.8 

Kiváló kosztos d iákjának, Weöres Sándornak a tehetségét már korán felismerte.9 „ É n — ki talán 
mindenkinél jobban ismertem Sándor diákot — merem állítani, hogy Weöres már az iskola kur ta pórázán 
is inkább író volt, mint d i á k . " Első verseskötetéről írott elismerő szavait így fejezi be : „ A magyar iro-

'Fő m i i t : Pável Ágoston válogatot t tanulmányai ci cikkei Szombathely, 1976. (Szerkesztette: dr Simonná Pável J»dn é» 
Rózsa Béla). A kötetben ta lá lha tó térképmelléklet Pável Ágoston gyűjtőterülete . 
2Kiss Gyula: Pável Ágoston és a faluii va»i ér telmiség (Adalékok a honismeret i mozgalom Vas megyei előtörténetéhez). 
A Szombathelyi Taná rképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szombathely, 1978. 205. old. 
'Ünnepi hét. In Pável Ágoston: Válogatott t anu lmánya i és cikkei: Szombathely, 1978. 254. old. 
*öt év In : P Á. im. 261. old 
'Az ember tragédiája szlovénül. I n : P. A. im. 212—215. old. 
«Elin Pelin, a bolgár Gork i j , I n : P Á. im. 205—206. old 
'Az 1900 éves Szombathely In : P Á. im 270. old 
' I rodalomtaní tásunk céljáról (Beszéd). In : P. A. im. 244. old. 
»Weöres Sándor Pável Ágostonhoz intézett leveléből (Csönge. 1932. dec. 19.) In. P A. im. V. képmelléklet 
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dalomtörténetben még nem volt rá példa, hogy valaki t izenöt éves korában ilyen tömöt t tarisznyával es 
ilyen biztos léptekkel indult volna el a halhatatlanság fe lé ." 1 0 

Tanítványát , a félárva Gazdag Erzsi költőt szintén támogat ja . Egy írásban azt kívánja, hogy „a 
Parnasszusra való megérkezése hamaros és diadalmas legyen".1 1 

Mint már említettem, Pável Ágostont a korabeli irodalom költőként is számon tar tot ta . Egy 1936-
ban megjelent verseskötetéről — a Felgyújtott erdőről — Radnót i Miklós írt kr i t ikát a Nyugatban. „ A 
Felgyújtott erdőt ugyanaz az ünnepélyes, kissé primitív érzéskifejezés jellemzi, mint Vak völgy ölén így± 
zsolozsmázok kötetét. Versalkotásában és nyelvében van valami nemes értelemben vet t diákosság, a vers-
értő a kevéssé sikerült verseit is valahogy bájosnak találja és élvezi, s a nyelvvel való sokszor remény-
telen és eredménytelen küzdelmét is érdeklődéssel kíséri, mert a sikertelenség mögött mindig érzi a si-
kerre való törekvést, a költői lelkiismeretet. Ha nem sikerült valami Pável Ágostonnak, akkor az a küz-
delem ellenére sem sikerült . Nyelve erősen költői, szereti a nagy nehéz szavakat, olyanokkal találko-
zunk nála, melyek az utolsó húsz évben nem nagyon szerepeltek a líra szókészletében. Verse mindig 
ünnepélyes, és ez az ünnepélyesség erősen emlékeztet az Adyéra. Az esti csillag nyoszolyába kergeti, de a 
barnakontyú éjszaka és a lompos csend mellett szerencsés képei sorát idézhetnők." 1 2 

A felszabadulás után fontos tette volt az orosz nyelvtanfolyam megindítása a város pedagógusai ré-
szére. Sajnos, sokágú munká jának gyümölcsét nem érhette meg. 

Éle tműve azonban igy is egész. Tisztelheti benne tudós tagját és kultúraközvetítőjét a szlovén n é p ; 
tiszteli benne a tudományszervezőt és polihisztort Magyarország, méltó helyére emelvén nemes törek-
véseit. Az egyre terebélyesedő hazai honismereti mozgalom pedig egyik jelentős felszabadulás előtti kép-
viselőjének ismeri el. Munká já t , teljesítményét bátran odaál l í that ja példaképei közé. 

Vas megye ma is példát mutat a művelődés ápolásában, miként azt az újraindult Vasi Szemle, a szom-
bathelyi Berzsenyi Dánie l Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei és a Vasi Honismereti Köz-
lemények színvonalas cikkei , tanulmányai bizonyítják. D e hivatkozhatnék a szabadtéri néprajzi mú-
zeumra vagy a szombathelyi képtárra is, melyek anyaga tiszteletet és elismerést ébreszt nemcsak szerte 
e hazában , hanem a nagyvilágban is. 

Tungli Gyula 

Lakatos 
Demeter 

csángó költő 
(1911—1974) 

Lakatos Demeter, 1972. 
(K. László felvétele) 

Sohasem láttam Lakatos Demeter t , nem jártam Moldvában, Szabófalván, ahol élt. Folyóiratokban ta-
lálkoztam először a nevével, majd Domokos Pál Péter moldvai csángómagyarokról tar tot t előadásában 
hallottam róla. 

Lakatos Demeter csángó költőt többször felfedezték és hamar elfelejtették. 
Ds ida Jenő volt az első, aki lelkesedéssel bemutat ta őt a Keleti Újságban, 1935-ben. Széfeddin Sefket 

bej, a török származású magyar újságíró és f i lmrendező moldvai magyar falvakat járva bukkant Lakatos 
Demeterre , ahogy könyvében megírja. 

Ezu tán sok évig tartó szünet következett . 
Ismereteim szerint Faragó József kolozsvári folklorista volt, aki újra bemutatta őt az Utunkban , 1956-

ban. Ezu tán kezdődtek el a iszórványos ismertetések Erdélyben és nálunk is. Erdélyben Beke György 
tette a legtöbbet a csángó népköltőért , szívén viselte a sorsát, újra és újra felidézte személyét folyóiratok-
ban és könyvekben is. N á l u n k a közönség Újváry Lajos festőművész Kortársban közölt emlékezetes sorai-
ból szerezhetett tudomást az első, név szerint ismert moldvai csángó költőről. 

10Weöres Sándor: Hideg van. In : P. A. im. 258 old. 
1 'Gezdeg Erzsi: Pável Ágo i lon In : P A im. 260 old 
"Radnóti Miklós: Próza, novellák él t anu lmányok Szépirodalmi, 1971. 524—525. old 
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