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tanácsnak utca elnevezését is róla. Dicséretükre legyen mondva, miután puhatolásaik
eredményeképpen megkapták a múzeumi szervek értékelését (miszerint „haladó
személyiség volt”), így 1979-ben meg is történt a névadás. Azóta reggeli els
pillantásom az utcára esik, ugyanis éppen az ablakommal szemben van. Egy addig
külön nevet nem visel , azóta beépült utca kapta nevét. Ugyanakkor szakkörünket
is róla neveztük el.

Ezt aztán követte a többi megemlékezés: a szakkör alakulásának 30. évfordulóján
elbontott szül háza helyén épült – ma az iskolához tartozó – épületen helyeztünk el
emléktáblát. Majd Jászberény is emlékezett: utcát neveztek el róla, és a nagytemplom
falán elhelyezett emléktáblán az  neve is ott van. Polgármesterként 1994-ben a
berényi Lehel Vezér Gimnázium emeleti folyosóján helyeztem el egy emléktáblát,
melyet évente koszorúzunk a honismeretes diákokkal.

Id közben egyre több könyv és cikk jelent meg vele kapcsolatban: a Jászok
Egyesülete magyar nyelv  m vét kiadta hasonmás kiadásban, nagy szolgálatot
tett ezzel a Jászság kutatóinak. (Itt jegyzem meg, hogy Szabó László tanulmányában
az utószóban – melyben hivatkozik az én kutatásaimra is – a nyomda hibájából
súlyos elírás található. Horváth Péter „gyengemejj ségére” /tüd bajra/ hivatkozva
lépett ki a szerzetesi rendb l és természetesen  nem gyengeelméj sége miatt.)

A 250. évfordulón méltón emlékezett meg Jászjákóhalma és Jászberény a jeles
történetíróról, akit lehet ugyan bírálni, de az akkori ismeretek szerint els ként
vállalkozott arra, hogy megírja a jászkunok történetét. A jákóhalmi gazdakörben a
névadó honismereti szakkör vendégeként Selmeczi László régész, a szolnoki múzeum
volt igazgatója méltatta munkásságát. Ezt követte a koszorúzás és az ebéd, majd a
jászberényi gimnáziumban Lukácsi Katalin, a diákönkormányzat elnöke – aki egyben
rokona is az ünnepeltnek – szólt koszorúzáskor. A megemlékezés zárásaként a városi
könyvtárban H. Bathó Edit múzeumigazgató és Dobos László, a Jászok Egyesületé-
nek elnöke nyitotta meg a Gulyás Erzsébet által összeállított színvonalas könyv-
kiállítást.

Kissné Klenyánszky Ilona

A BÉCSI KUTATÁSOK M HELYTITKAIBÓL

Hovatovább köztudott, hogy 1745-ben került sor a jászok és a kunok redemptiójára,
magyarul önmegváltásra. Ezzel több, mint három évtized után ismét szabad jászok
lettek seink. Azóta is büszke erre minden jász-magyar ember, mind a mai napig.

Öt éve elhunyt férjem, Kiss József történész sokat tett azért, hogy többet tudjunk
meg err l a nem mindennapi tettr l. Monográfiáját A Jászkun kerület parasztsága
a Német Lovagrend földesúri hatósága és A Pesti Invalidusház Jászkunsági
Földesurasága 1731-1745 c. munkáját szakmai berkekben jól ismerik és mindmáig
elismerik.

E sorok írója nem avatott szakember, de tanúja volt e m vek születésének. Amikor
az évtizedekre kiterjed  munka folyt, még egy másfajta Magyarországon éltünk.

1967-ben kezd dött meg a Bécsbe való utazgatás és tartott húsz éven át. Húsz
éven át, több mint tíz alkalommal. Hogyan is történtek akkor a Nyugatra történ
utazások? A lehet ségek korlátozottak voltak. Kétszer ún. hivatalos kiküldetéssel
mentünk, s ennek legfontosabb el nye a Collegium Hungaricumban kapott
térítésmentes elszállásolás volt. Máskor viszont turista útlevéllel utazhattunk, melyet
csak háromévenként lehetett igénybe venni. Maradt még a meghívásos kiutazás
lehet sége, de ez csak akkor volt lehetséges, ha volt kint meghívó személy, aki meg-
hívó levelet küldött. Mindhárom módozatot igénybe vettük. Itt meg kell jegyeznem,
hogy a turista útlevéllel igényelhet  valutakeret kb. 5-6 napra volt elegend , a meg-
hívásos legfeljebb 1-2 napra. A szállást, az étkezést, a fóliánsok xerox másolását fi-
zetni kellett.

Mit lehetett tenni a cél eléréséért? A meghívónk nemcsak meghívó levelét küldte
el, de odaérkezésünk után felkeresett bennünket és felajánlotta a szükséges valutát.
Ezt szerényen igénybe vettük. Hazajövetelünk után a Budapesten lakó családnak
forintban térítettük. A legjobb szálláshelyünk a Pázmáneumban volt. Itt napi 120
schillinget kellett fizetnünk. A xerox másolatok munkadíja összesen kb. 1200, 1300
schilling volt. A Pázmáneum magyar egyházi intézmény volt. Els  alkalommal csak
papi ajánlással fogadtak. A mi ajánlónk édesanyám fivére, a nagybátyám, Buczkó J.
Emil premontrei kanonok, paptanár volt.

Els  megérkezésünk Bécsbe számomra igen nagy élmény volt. Vasárnap reggel
indultunk Budapestr l a Keleti pályaudvarról, s megérkeztünk 10 óra körül a Westbanhof-
ra (Nyugati pu.). Gyönyör , napfényes nyári id  volt. Azonnal szembet nt, hogy
fiatal takarító személyzet járt-kelt hosszú nyel  szemétlapáttal és sepreget  alkalma-
tossággal a kezében, és azonnal felseperte a legkisebb szemetet is. Hát ez volt a
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magyarázata a ragyogó tisztaságnak. Az utazócsarnok kijáratánál megvettük az
egy hétre szóló villamos, autóbusz, földalatti bérletet. Arcképünk fotóit hoztuk
magunkkal. A trafikos, édességárus n , amikor a bérletet kifizettük, a fotókat bera-
gasztotta. Néhány perces m velet volt, s mi máris utazhattunk egyik vasárnaptól a
másikig: Mindez fejenként 90 schillingbe került. A kijárathoz egészen közel volt a mi
5-ös számú villamosunk. Az ötös igen hosszú vonalon közlekedett, a Westbanhof-
tól a Práterig. Az útszakasz felénél szálltunk le, és kis gyalogséta után rákanyarodtunk
a Bolzman-gasséra, ahol a Pázmáneum, a mi szálláshelyünk volt. Ez az impozáns és
nagyon régi épület az USA követsége mellett volt. Itt jegyzem meg, hogy amikor a
követség Mindszenty Józsefet Magyarországról kimentette, a Pázmáneum épület
III. emeletén lakott.

Megérkeztünk tehát mi is a Pázmáneumba. A bejárati kapu egész nap nyitva volt.
Belépve balra volt a portásfülke, ott jelentkeztünk. Tudtak rólunk, hiszen el re leve-
leztünk, s közöltük érkezésünk id pontját. Szobánk a negyedik emelten volt. Ké-
nyelmes lift repített felfelé. A tágas tiszta, de egyszer  berendezés  szoba ablakai a
nagyvárosra néztek, s elláttunk a Práterig. Éjjel kivilágítva láttuk az Óriáskereket. A
folyosóról nyílott a tágas fürd szoba, s ugyancsak nagyméret  konyha. Villany-
t zhely, nagy h t szekrény, szeletel gép, konyhai edények szolgálták kényel-
münket. A h t szekrény kis kazettákra (fachokra) osztott volt, s mindenki a szobá-
jával megkapta a megfelel  kis kulcsot. Így a h t szekrénynek az a része kizárólag
a miénk volt. Szükség is volt erre, az otthonról hozott kolbászt, sült húst, majd az itt
vásárolt tejet, margarint, sajtot tartottuk benne. Útiholmink elhelyezése után máris
városnézésre siettünk. Vettünk egy város térképet. Nagyon könny  volt ennek a
segítségével közlekednünk.

A levéltárak 8-13 óráig álltak a kutatók rendelkezésére. Így már másnap reggel
megkezd dött a férjem számára igen élvezetes munka. Aránylag gyorsan, de
alaposan kellett kikeresni s kikérni, hogy milyen forrásanyagra van szükség. Ezek a
nagy fóliánsok mind német és latin nyelven íródtak. Még véletlenül se volt a neveken
kívül más magyar szó.

Mivel a kutatott események a 18. században történtek, az írásban is megjelent a
kor divatja, a barokk. A nagyon cikornyás latin bet k, s a nem kevésbé díszes gót
bet kkel íródott német szöveg. Bizony ennek az olvasása is meglehet sen id igé-
nyes volt, különösen kezdetben.

A férjem kutatómunkája 13 óráig tartott, utána jutott id  másra is. Mindig a levéltá-
rakhoz legközelebb es  étkezési helyeket kerestük meg. Amikor a Johannesgassén
az Állami Levéltárban folyt a kutatás, akkor szintén a Johannesgassén a Zeneiskola
menzáján ebédeltünk. A menü 35 schilling volt. Ez a menza tiszta, kényelmes, szépen
berendezett, nagy forgalmú nemzetközi hely volt. Nyugati és keleti nyelveken egy-
aránt csevegtek a hallgatók. Bécs világhír  zenetanodája volt ez a régi patinás
épület, belül modern berendezéssel. A legjobb zenészeket, énekeseket képezték itt.

Ennek az épületnek magyar vonatkozásban nagy történeti múltja volt. A
tulajdonképpeni akkori Orsolya zárda lakója volt Rákóczi Julianna, amikor édes-
anyjától, Zrínyi Ilonától elszakították.

A Német Lovagrendi levéltár volt a másik kutatási terület. A Stephansdom mögött,
a Singergassén található a Német Lovagrend temploma és levéltára. Vele szemben
volt a Mozart vendégház, Mozart egykori lakóhelye, ma ingyenesen látogatható
kis múzeum. Bejárata egy egyszer  bels  udvarról nyílik, nehezen felfedezhet , de
érdemes megkeresni, mert egy lépcs  egyenesen a Mozart-család konyhájába vezet.
Azután az eredeti stukkós szalonba, s képzeletben ott lehetünk, ahol a híres zeneszer-
z  többek között a Figaró házasságát alkotta.

A Német Lovagrendi Levéltárban Pater B. Demel lovagrendi szerzetes, történész
volt férjem f  segít je.  adta kézbe a kért anyagokat. Érdemnek tartotta, hogy egy
magyar történész jön az akkori Magyarországról kutatni.  Erre még nem volt példa –
mondta. Sokat segített a kikeresett forrásanyagok xerox másoltatásában is. Saját
kez leg cipelte  is a rengeteg iratanyagot, még a másoltatás munkadíjából is enged-
ményt kért „a magyar tudós javára”. E levéltárban történt kutatások feldolgozásából
születettek meg a bevezet ben említett m vek. Pater Demel-lel a munka során igen
szívélyes, mondhatni baráti viszony alakult ki. Férjem haláláról számára is küldtem
értesítést.

Itt is és más levéltáraknál is mindig több volt ezer schillingnél a xeroxok díja. Mi
tulajdonképpen nem is vásároltunk Bécsben semmit. Az igazán csekély ajándékot
a családnak csak akkor vettük meg, amikor még volt pénz a pénztárcánkban. Ez a
visszautazás el tti napokban történt.

Bécsben a Hadtörténeti Levéltár a Stiftgasse elején volt. Itt már hivatalból kirendelt
gondozója volt a magyar vonatkozású levéltári anyagoknak. A Honvédelmi Minisz-
tériumból Bécsbe küldött Hunyadi ezredes, kés bb pedig Zachar József. A kutatási
id  úgy értend , hogy ha kétheti ottlét nem volt elegend  és haza kellett utazni,
akkor csak a következ  kiutazáskor lehetett a kutatást folytatni. Az id  jó kihasználása
ottlétünkkor rendkívül fontos volt. Amikor második alkalommal mentünk a
Hadtörténeti Levéltárba, leszálltunk az els  világháború emlékére készült templomnál.
Ez a templom a Hadtörténeti Levéltár folytatása, saroképület volt. Vele szemben áll
a híres Herzmansky többszintes áruház.

A férjem a levéltárossal el készítette a másnap átnézend  fóliánsokat. Ezzel nyert
egy napot. Bizony az id vel nagyon jól kellett gazdálkodni. Nem maradhatott ki egy
fél nap, de még egy óra sem. Tapasztalatból tudtuk, hogy anyagi kereteink csak két
hétre elegend ek. A szállás napi 110 schilling/ f  volt. Egy alkalommal mégis 3 hétig
voltunk térítésmentesen. Ennek a története a következ : Már megérkezésünkkor
megtudtuk, hogy a Pazmaneumban tartózkodik Lékai bíboros érsek úr, a rektor úr
vendégeként. Férjem a személyi titkárán keresztül beszámolt, hogy  milyen célból
van itt. A bíboros érsek úr méltányolta „egy magyar tudós kutatómunkáját – ez így
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hangzott el szóról-szóra – s közölte, hogy 3 hétre átvállalja a szállás költségeit.
„Elég lesz ennyi id ?”- kérdezte. Férjem szerényen és örömmel igennel válaszolt.

Sok el nye volt a Pazmaneumnak. Nagy konyhájában sokszor f ztem. Vegeta-
levest otthonról hozott kolbászkarikákkal, tésztával. A Markthalle (a vásárcsarnok )
is közel volt, így paprikás krumplira, lecsóra is volt lehet ség, ha éppen azt kívántunk.
Ezzel tudtunk valutát megtakarítani. Más el nye is volt az épületnek. A meleg nyári
napokon a vastag falak kizárták a kinti nagy h séget. A hatalmas ablakok a h vös, fás
udvarra néztek. Férjem jól tudott ott dolgozni délutánonként. A Bécs belvárosa térkép
és Ember Mária útikönyve alapján el z  délután megbeszéltük, hogy mit nézzek meg,
és mit tartok érdemesnek arra, hogy közösen is elmenjünk oda. Én a heti bérletet
nagyon kihasználtam. Rengeteget utaztam a városi járm veken. A fehérlovas
hintókban egyszer se ültünk, egy rövid út 500 schillingbe került volna.

Többször is elmentünk a Kunsthistorisches Muzemba, a Stephans-dómba,
sétáltunk a Kartner-straßén, a Grabenen. Érdekes volt Bécs öreg városrésze, az
Alte Rathaus és a mellette sorakozó antik üzletek. Persze, hogy megnéztünk minden
kirakatot, de csak úgy néztem, mint egy múzeumot. Gyönyörködtem vásárlási
szándék nélkül. Ez is nagyon érdekes és meg lehet szokni. Schönbrunn, a Belvedere
palota, és a Votivkirche villamossal igen jól megközelíthet  volt. Ezek ugyan belép -
jegyes helyek voltak, kivéve a templomokat. Szép barokk pompájukban csodálhattuk
meg ket. Szívesen és sokat jártam oda sétáim közben. Jótékonyan hatott rám a
templom csöndje, h vöse, testi-lelki megpihenést nyújtott. Délutánonként én is
írogattam egy kis füzetbe „Bécsi napló” címmel. Nagyon sajnálom, hogy a már több
éves füzetecskét más csomaggal együtt a villamoson felejtettem. Már csak emlé-
kezetem rzi az abban írottakat, és egy magnószalag, amelyre kis diktafonom
segítségével rögzítettem élményeimet.

Délutánjaink egy részében, szombaton és vasárnap úton lehettünk. Stephansdom,
a Burg, az Albertina, a Kapucinusok, Piaristák, Jezsuiták templomai gyönyör  barokk
pompájukkal elkápráztattak. Ezekben a háborúnak nyoma se volt, de más épületekben
sem. Ahogy ezeket a sorokat írom, képzeletben ott vagyok az Operánál, indulok
gyalog végig a Kärtner-straßén, vagy leülök a fákat körülvev  kényelmes padokra,
nézem a sétáló embereket. Nemzetközi ez a korzó. Mindenféle náció vásárol, a
teraszokon üldögél vagy sétál itt.

A Ring-et villamossal számtalanszor körbejártam, a Parlament el tt Mária Terézia
vagy Mozart szobra, a Népkertben Johann Strauss már „személyes” ismer söm
volt. Tudom, most már sokan mennek Bécsbe, ma már a költ pénz se korlátozott. Jó
lehet ség a város megtekintésére a csoportos utazás, de Béccsel igazán ismerkedni
egyéni úton érdemes, útikönyvvel és térképpel a kezünkben, és persze sok-sok
szabadid vel.

Vasárnapi kirándulásunk egy alkalommal Grinzing volt. Az ottani kis templomból
hangos és szép ének hallatszott. A padokon kottás énekeskönyvek voltak minden

ül helynél. Bekapcsolódtunk és a rendkívül fülbemászó énekeket a kottából „valódi
osztrák” polgárként énekeltük. Kijövetelkor mindig ugyanabba a muskátlis ablakú
vendégl be mentünk ebédelni. Tizenkett t harangoztak. Grinzingben is zengett a
déli harangszó a nándorfehérvári Hunyadi János aratta gy zelem tiszteletére. Nyitot-
tak a kisvendégl k. Ajtajuknál kis fekete táblákon krétával írott bet kkel ismertették
az aznapi menüt. Természetesen az elmaradhatatlan borjúhúsból készült bécsi szelet
és almás rétes csábított. Úgy osztottuk be a valutakeretet, hogy legalább 1-2
vendégl s ebédet, 2-3 alkalommal cukrászdát megengedtünk magunknak.

Egyik utunk alkalmával vált kedves, „állandó” helyünkké az Európa Hotel terasza
a Kartner-straßén. Bézs és barna diagonál csíkos naperny jét, abroszait, ül párnáit
emlékezetb l egy téli este már pesti otthonunkban ábrándozva lerajzoltam. Miért is
lett olyan kedves az a terasz? Itt ittunk els  alkalommal presszó kávét. A presszó
jelz  a kávé el tt igen fontos, mert ha csak egyszer  kávét kérünk, akkor hosszú
kávét kapunk, ami a magyar gyomor számára nagyon víz-íz . Az udvarias felszolgáló-
n , amikor megtudta, hogy magyarok vagyunk, még kedvesebb lett. Beszélgettünk.
Mondta, hogy volt már Budapesten, nagyon szép város, és nagy ott a Duna. De itt
Bécsben kék – Strauss szerint – mondta a férjem. Legközelebbi ottlétünk alkalmával
ugyanoda ültünk, s a felszolgáló hölgy megismert bennünket. Kérdezte: kékebb-e
már Budapesten a Duna?

A bécsi emberek általában közvetlenek, vidámak, kedvesek, jókedv ek. Ezt számta-
lanszor tapasztaltuk. Mindig nagyon otthon éreztük ott magunkat. Egyik alkalommal
a parkban egy id s úrral társalogtam, aki még a K.U.K. hadseregben szolgált az els
világháború el tt. Bemutatta magyar tudását is. Egy Renn-wegen lakó id s úrral,
Kása Feri bácsival sógorom révén ismerkedtünk meg. Egyébként minden Magyar-
országról autóval érkez  ismerte t. Szíves vendéglátója volt minden magyarnak.
Fotóalbuma dokumentálta, hogy Puskás Ferenc, s az akkori híres focibajnokok Feri
bácsi konyháján gulyást f ztek.

Egy alkalommal a Pazmaneum kedves, fiatal takarítón jével Máténé Katival ismer-
kedtünk meg. Felt nt, hogy milyen szépen beszél magyarul. Kiderült, hogy Erdélyb l
jött. Férje már jóval korábban érkezett Bécsbe. Kicsi leányuk akkor még pólyás-
baba volt. Az asztalos mesterség  fiatal apa hamarosan kapott munkát, jól keresett,
lakást szerzett, s ügyvédet fogadva négy év múlva legálisan áthozatta családját.
Otthonuk közel volt szálláshelyünkhöz, többször meglátogattuk estefelé ket. Ami-
kor férjem Krems-be utazott, akkor is ott vendégeskedtem náluk.

Kétnapos történész kongresszus volt Krems-ben. Arra jóval el bb jött a meghívó,
még Budapestre. A felkérés elfogadása után férjem elkészítette a német nyelv
el adást, amelynek témája a kutatásaival volt kapcsolatos.

Nagyon sok mesélni valóm lenne még, de feltétlenül írnom kell hazautazásunk
ismétl d  eseményér l. Volt egy téglalap alakú turistatáskánk. Mindig ebbe he-
lyeztük el az eredeti fóliánsok xerox másolatait. Ezek egymásra voltak helyezve, s
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együtt mintegy 40-45 cm magasak voltak. Ezt a táskát minden alkalommal levetette
a csomagtartóból a magyar vámos. A férjem nyugodt kényelemmel leemelte, elhúzta
a cipzárat. Az iratanyag tetején volt a magyar nyelv  megbízás, valamint a német
nyelv  kísér  irat. A vámos jó egészséget és sikereket kívánt a munkához. Ez az
esemény még sokszor megismétl dött hasonló eredménnyel. Nem tudtuk elképzelni,
hogy miért szúr szemet ez a táska. Itthon a vejünk megfejtette a „számunkra”
érthetetlent. „Ez a táska kívülr l olyan, mintha Hi-Fi berendezést tartalmazna.” -
mondta. A család ezen a megállapításon jót mosolygott, mi pedig megértettük,
miért távozott olyan sietve fülkénkb l a vámos.

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

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

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

Csomor Józsefné

EGY ÉRDEKES NYELVM VEL  KIADVÁNYRÓL

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

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

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

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

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

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

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

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

Csak elismeréssel szólhatunk mind az elméleti, mind a gyakorlati munkáról, melyet
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lebbr l a jászkunok nehéz korszakának dokumentumait tartalmazták az iratanyagok,
az értékes xerox másolatok és mikrofilmek. Fehér folt volt ez eddig a magyar
történelemben.

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

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

Csomor Józsefné

EGY ÉRDEKES NYELVM VEL  KIADVÁNYRÓL

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

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

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

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

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

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

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

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

Csak elismeréssel szólhatunk mind az elméleti, mind a gyakorlati munkáról, melyet




