
Megnyitó 

A Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága, a Népművelési 
Intézet, a Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Végrehajtóbizottsá-
gának Művelődésügyi Osztálya, a Nyíregyházi Városi Tanács 
Végrehajtóbizottságának Művelődésügyi Osztálya, valamint a 
Városi Művelődési Központ — mint rendező szervek nevében 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm a honismereti szakkörveze-
tők országos konferenciá jára összegyűlt valamennyi résztvevőt. 
Köszöntöm a Magyar Szocialista Munkáspárt , az irányító és 
ellenőrző minisztériumok, a tanácsok kiküldötteit , akik megje-
lenésükkel megtisztelték a konferenciát , csakúgy mint a többi 
társadalmi szervezet, egyesület, megjelent tisztelt képviselőit. 

Továbbá, az elhangzott beve-
zető szavakhoz, Tóth Elvtárs-
hoz csatlakozva, hadd említ-
sem meg azt az üdvözletet is, 
amelyet a nyíregyházi Besse-
nyei György Tanárképző Fő-
iskola vezetősége nevében van 
alkalmam elmondani. Megtisz-
teltetésnek vesszük azt, hogy 
az ország legfiatalabb tanárkép-
ző főiskoláján kerül t sor erre 
az országos konferenciára. Re-
méljük, hogy oktatóink, hallga-
tóink részt vesznek ezen a kon-
ferencián ; és sokat tanulha t -
nak, bőven szerezhetnek tapasz-
talatokat, hiszen ezekhez, egyébként, nemigen ju tha t tak vol-
na hozzá. 

Azt hiszem, ebben a körben nem szükséges a honismeret és 
a hagyományok gyűj tésének fontosságát alaposabban elemez-
nem, hiszen, akik itt jelen vannak, éppen ennek a mozgalom-
nak aktivistái, éppen ilyen hagyománygyűj tő egyéniségek. Mé-
gis, hadd h ív jam fel a f igyelmet arra, vagy helyesebben: hadd 
adjak számot arról, hogy a mi főiskolánkon hogyan folyik ez 
a munka, miképpen foglalkozunk mi azokkal a hagyományok-
kal, amelyeknek őrzése osztályrészünkül adatott . 
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Ferenczy Béni a l k o t á s a 
(a Petőfi Irodalmi Múzeumban) 



Főiskolánk kollégiumai már négy esztendeje Császy László 
nevét viselik. Talán a távolabbi országrészekben lakók nemigen 
tudják, hogy a megyében van egy gimnázium is, amelyik Csá-
szy Lászlóról kapta nevét : Kisvárdán, ahol Császy kolléga az 
első világháború idején tanított és az első magyar tanácsköz-
társaság idején újságíróként is szerepet vállalt a politikai m u n -
kából, mire az ellenforradalmi, királyi román csapatok, nem 
sokkal bevonulásuk után, letartóztat ták és a baktai erdőben ki-
végezték. Amikor, 1969-ben, diákotthonunk a kollégiumi címet 
és rangot elnyerte, azért vet te fel ezt a nevet, mer t a Magyar 
Tanácsköztársaság 50. évfordulóján úgy érezte főiskolánk veze-
tősége, hogy forradalmár lelkületű pedagógusok nevelésekor el-
sőrendűen fontos forradalmi lelkű, áldozatos életű pedagógus 
példaképre utalni, így például Császy Lászlóra, akire főisko-
lánk hallgatói büszkén gondolhatnak és felnézhetnek. Tavaly 
felmérést végzett a kollégium vezetősége, és ki tűnt , hogy a 
kollégistáknak csak igen kis töredéke nem ismerte kellő-
képpen Császy László munkásságát és életét. így, azt hisszük, 
hogy nem egyszerű névfelvétel történt, hanem hallgatóink igye-
keznek birtokba is venni azt az örökséget, amelyet Császy 
László jelent a megye, a munkásmozgalom, a magyar forradal-
mak történetében. 

Nincs egészen egy esztendeje, hogy 1972 őszén főiskolánk 
felvehette, az Elnöki Tanács rendeletéből, Bessenyei György 
nevét. Hadd említsem meg, hogy régi vágya volt főiskolánk ve-
zetőségének, hogy ezt a nevet megkaphassuk, körülbelül kilenc 
évig készültünk erre a névadó alkalomra, s osztatlan örömet kel-
tett az Elnöki Tanács említett rendelkezése. Miért? Mert ez a 
névflelvétel is beillett abba a programba, amelyet a honismeret, 
a hagyomány gyűj tés és ébrentar tás mozgalmához kapcsolódva, 
még a mozgalomba szerveződés előtt, mint kulturális célt, fő-
iskolánk maga elé tűzött. Tiszabercel alig 25 kilométer távol-
ságban van Nyíregyházától, és közismert, hogy ez a berceli 
Bessenyei család három testőrt is adott az udvarnak: egyet 
pedig Bereg megye küldött Mária Terézia testőrei közé. Nem 
tudom jár tak-e már ennél a szülőháznál, amelyik ma — bár 
kissé átalakított formában — kedves hangulatú kis emlékmú-
zeumot is magában foglal. Ma is földúton kell megközelíteni 
ezt a házat, a távolabbi kövesút is meglehetősen gyenge. Tessék 
csak képzeletben visszaugrani 230 esztendőt, hogy akkor váj jon 
milyen útviszonyok uralkodtak, milyen sártenger vette körül 
ezt a szerény kis udvarházat , milyen gazdasági és milyen kul-
turális környzetben nőhetett fel György, hogy a bécsi udvar 
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kontraszt jától meg nem szédülve elsősorban sajá t maga mű-
velésére gondolt — a családi hagyománytól és fivéreitől is erő-
sen elütve —, hogy ma jd egész népét taníthassa és kul turáló-
dásra lázíthassa, megannyi anyagi és szellemi akadály ellen har -
colva. Bessenyei felvilágosult f i lozófusként, a descartes-i kétel-
kedés, a természet tudományos gondolkodás és világnézet h i r -
detőjeként s ugyanennek a pedagógiának hitval lójaként példa-
képe főiskolásainknak, intézetünk oktatóinak. Abból a szem-
pontból is, hogy sajá tmaga példájával fennen hirdet i : a kul tu-
rális sárbaragadás, elszürkülés és provincializmus nem kizáró-
lag gazdasági kérdés, nem lakás és útviszonyok függvénye csu-
pán, hanem akarat és egyéniség kérdése. Akiben alkotásvágy, 
népe szolgálatának tüze ég, az a legkisebb házikóban is tanul-
hat és készülhet a taní tásra: viszont aki csak haszonélvezője 
akar lenni társadalmának és környezetének, az csak terhe és 
nyűge tantestületének, közösségének — bárhol is legyen: vá-
rosban és kőházban, kövesút mellett és ragyogó iskolai körül-
mények között egyaránt . 

Elnézést kérek azért, hogy ennyire helyi témához kapcsolód-
va formálódtak ki ennek a megnyitónak szavai, de azt hiszem, 
úgy van értelme még a megnyitónak is, ha az is mind já r t ma-
gához a konferencia témájához kapcsolódik. És hadd említsem 
meg azt is, hogy a munkánkkal való elégedetlenség is előre len-
díthet u tunkon. Van főiskolánk i f júságának egy diáklapja, ta-
lán fognak vele találkozni it t létük alatt. Tanítani a címe. Ennek 
egyik legutóbbi számában azt írták a fiatalok, hogy tűrhetet len 
az az állapot, amelyben Bessenyei sír ja található a nyíregyházi 
temetőben. Ők maguk írták, nem a tanárok sugallták. Lehet, 
hogy kri t ikának szánták, lehet, hogy önkri t ikának: mindeneset-
re most várunk egy kicsit, a tanév megkezdéséig. Akkor majd 
kitűnik, hogy csak felelőtlen fecsegés, újságírói fogás volt-e a 
feddő szózat, vagy pedig sa já tmaguknak leckét adó eszmélke-
dés, mer t érzik, hogy nekik is mindent meg kell tenniük, hogy 
re most várunk egy kicsit, a tanév megkezdéséig. Akkor majd 
birtokba vegyék. 

Amikor a honismeretről van szó, örömmel gondolhatok arra, 
hogy az a korosztály, amelyhez magam is tartozom, megannyi 
sok szép példát kapott a hagyománygyűjtéshez, a honismeret 
elmélyítéséhez. Tanúi lehet tünk Kodály és Bartók népzenei 
hagyománygyűj tő munká jának és ezzel kapcsolatban művészi 
és pedagógiai s ikerüknek; lá that tuk a Magyarságtudományi In-
tézet megalakulását, ennek utódait, és a megjelent, ma is alap-
vetőnek tar tot t tanulmányokat , köteteket elsőként olvashattuk; 
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a népi kul túra megmentésére szerveződő Magyarország felfe-
dezése sorozat és a népi írók indulása egyetemista éveink pár -
huzamos élménye; egyetemi indexünkben szerepel Györffy Ist-
ván aláírása, de igazabb és tar talmasabb élményem Horváth 
János megannyi előadása, ahová nemcsak az index tanúsága 
szerint jártam, hanem személyesen is. 

Hadd idézzek hát tőle, őszintén szólva legnagyobb tanítómes-
teremtől. Horváth Jánosnak A magyar irodalmi népesség Falu-
ditól Petőfiig c. könyvében ezeket olvashat juk a hagyomány-
ról : 

Hagyományon ér tünk 
„minden olyan nemzeti specifikumot, mely 

messzi, söt talán a legmesszibb múltból, akár a nemzett lét Íratlan 
oskorából származva, — ha máshol nem, a nép alsóbb rétegeiben, 

ha itthon nem, hát az őshazában, 
ha láthatólag már pem, de a közszemléletben 

megmaradt és él vagy csak tengődik, 
mert írtja a közöny, 

haladó idő, 
keverő történet, 

ellenséges szándék; 
amit tehát illő megismernünk és megbecsülnünk, 
amit óvnunk, mentenünk kell, 

söt újból köztulajdonná általánosítanunk, 
ha évezredes nemzeti karakterünkből kiforgattatni, 

nemzetül meghalni 
nem akarunk". 

Azt hiszem ez a konferencia hasonló célokkal ült össze. Nem 
a hagyományokat akar ja visszaállítani, nem a történelem kere-
kének reakciós visszaforgatására vállalkozik vagy tesz kísérle-
tet, hanem megvizsgálva és birtokba véve történelmünk, iro-
dalmunk, nemzeti életünk múltbeli eredményeit , könyebben 
eligazodik abban is, hogy most hogyan és hol állunk fej lődé-
sünkben, hogy még biztosabban jelölhessük ki az utat — fe j -
lődésünk minden vonalán — a szocializmus út ján, a még szebb, 
még eredményesebb jövő felé. 

Ezekkel a gondolatokkal, a kapott felhatalmazás birtokában, 
ismételten üdvözölve a konferencia tagjait és vendégeit, a ta-
nácskozás sorozatát megnyitom s kívánok valamennyiüknek 
eredményes és jó munkát . 

Margócsy József 
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