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A honismereti mozgalom helye a közművelődésben 

V. Nevelés, tudatformálás 

Mint arról már korábban beszéltünk: a közművelődésnek és a benne ki-
alakult, tevékenykedő közösségeknek, mozgalmaknak a feladata a tudat és a 
személyiség formálása-nevelése, s minthogy a személyiség, egyéniség megbont-
hatat lan: a nevelés minden területén, a nevelés összhatásával. Ennek nem mond 
ellent, hogy egy-egy közművelődési területnek, részmozgalomnak a nevelés egyik 
vagy másik területével kiemelten, fő nevelési feladatként kell foglalkoznia. így 
például a honismereti mozgalomnak a hazafiságra való neveléssel, természete-
sen más mozgalmak, területek segítségével. 

Emellett minden közösségnek vannak olyan lehetőségei, adottságai, hogy a 
közművelődés egy-egy vonatkozásában többet adhat, vagy nagyobb tömegeket 
tud vonzani. Nem kell bizonygatni, hogy egy jól megírt, megrendezett és meg-
játszott, az adott hely múl t já t vagy jelenét bemutató dokumentum-dráma több 
embert vonz és nagyobb hatású, mint egy — ugyanezen témáról megírt — hely-
történeti tanulmány (vagy ennek bemutatása egy előadáson), holott esetleg ép-
pen abból a témából született a dokumentum-játék. 

A honismereti mozgalom megismerési köre (szülőföld-haza) szinte minden 
ember érdeklődését felkelti. S minthogy a mozgalomba való aktív bekapcsoló-
dáshoz nem kell semmiféle veleszületett haj lam, képesség, mint például a mű-
vészeti mozgalmaknál, módja van arra — legalábbis elvileg —, hogy minden 
embert bekapcsoljon a közművelődés áramába. 

Nevelő hatása — mint az egész közművelődésé — közvetett módon bonta-
kozik ki. De ebben is vannak fokozatok. A zene nevelő-tudatformáló hatása 
áttételesen és hosszabb idő alatt érvényesül, de például egy vita a község jele-
néről vagy jövőjéről, közvetlenül és azonnal. A nevelésben a végső eredményt 
a különböző — közvetettebb és közvetlenebb, azonnal és hosszabb idő múlva 
érvényesülő — hatások egymásra épülő összegződése hozza meg. 

VI. Közéletiség, együttműködés 

A művelődési közösségek belső életükkel a szocialista demokratizmusnak.:, 
közéletiségnek is előkészítő iskolái. A honismereti közösség az átlagosnál erő-
teljesebb érzelmi és értelmi kötöttséget fejleszt ki egy-egy településhez, köz-
igazgatási- vagy tájegységhez, munkahelyhez stb., mivel ezek életével, múl t jával 
és jelenével, fejlődésével ismerkedik, foglalkozik. így közvetlenül készít elő a 

1 A H o n i s m e r e t i H í r a d ó 1974. 4. s z á m á b a n m e g j e l e n t c i k k m á s o d i k , b e f e j e z ő része . 
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demokratikus kötelezettségekkel, jogokkal való élésre, a helyi politikában való 
tájékozott, aktív részvételre, s e munká jába be tud ja kapcsolni a többi közös-
séget is. 

A honismereti mozgalom szinte minden tudományterület tel érintkezik, kap-
csolatot tart , s arra is lehetősége van, hogy ezt a kapcsolatot kétoldalúvá, a segí-
tést kölcsönössé tegye. Miközben ugyanis útmutatást , támogatást, ismeretanyagot 
kap a tudományos intézményektől, társaságoktól, a „hétköznapok tettenérésé"-
vel, az illető hely adottságai miatt az általánostól eltérő fejlődésének bemutatá-
sával, dokumentálásával e tudományos műhelyeknek maga is segítséget adhat. 
Ezzel egyben tagjait önálló vizsgálódásra, a társadalmi-politikai összefüggések 
keresésére ösztönzi azon túl, hogy sokoldalú kapcsolódása révén módja van a 
mozgalom valamennyi résztvevőjének ismereteit — legalább a tájékozottság 
szintjén — szélessé, sokoldalúvá tenni. 

A honismereti mozgalomról mindezek után azt mondhatnánk, hogy „a köz-
művelődés kicsiben". Nem akar azonban több lenni, mint szerves rész az egész-
ben, együttműködésben és kölcsönhatásban a többi résszel. Együtt kell fejlődnie 
a közművelődéssel, a közművelődés egységében. Ez a követelmény szabja meg 
fejlődésének feladatait . 

VII. A honismereti mozgalom fejlesztésének feladatai (Javaslatok) 

A honismereti mozgalom e fentiekben felvázolt képe reális, mert amit le-
ír tunk — ha nem is mindenütt , de több helyen, s ha nem is készen, de legalább 
csírájában megvan. Azt azonban nem mondhat juk , hogy egészében ilyen a moz-
galmunk, csak azt, hogy ilyen lehetne s ilyennek kell lennie. így szinte a leírás • 
ból adódnak a feladatok. Minthogy azonban megfogalmazásukbari alapvető kö-
vetelmény a konkrétság és az egyértelműség, e feladatokat meg is kell határozni 
a Honismereti Bizottság szintjén. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az általunk 
legfontosabbnak tartott , alább leírt feladatok nem elszigeteltek, hanem egy 
feladatrendszer részei, s a kívánt eredményt párhuzamos, összehangolt meg-
valósításuk hozhatja meg. 

1. Fel kell mérnünk a honismereti mozgalom erőit 
A felmérésnek — a közösségek és vezetőik számszerű Kimutatásában és 

tevékenységük minőségi mutatóinak összegyűjtésében — legszélesebben és leg-
mélyebben a nagy közigazgatási egységekben (megye, főváros, esetleg megyei 
jogú városok) kell megtörténnie. Fel kell ölelnie minden honismereti és „hon-
ismereti jellegű" közösséget mind a közoktatás, mind a közművelődés területé-
ről, tekintet nélkül szervezeti keretükre. 

De több szempontból (tájékoztatás, továbbképzés, kiadványok megküldése 
stb.) szükséges, hogy az iskolai és iskolán kívüli „honismereti" közösségekről és 
vezetőikről legyen országos, központi kimutatás. Ennek elkészítése — minthogy 
elsősorban a szakmai-módszertani irányításhoz szükséges —, a Népművelési 
Intézet feladata (a művészeti csoportokról, az ismeretterjesztő szakkörökről, e 
potenciálisan „honismereti jellegű" közösségekről is a Népművelési Intézet szak-
osztályai vezetnek kimutatást). Ha e felmérések csak egy adott időpontban ad-
nak is pontos képet, alapjai a mindenkori fejlesztési-szervezési elgondolások 
kimunkálásának, s rendszeresen tovább fejleszthetők. 

2. Meg kell teremtenünk a mozgalom egységét 
A mozgalom további fejlődése a differenciáltságban, sokszínűségben meg-

követeli az egységet, s ebben a folyamatosságot, az egymásra épülést. Ehhez 
egységes szemléletet kell kialakítanunk mind a mozgalomban, mind a helyi 

4 



párt-, népfront és állami vezetőknél, a gazdasági és kulturális élet irányítóinál, 
a koordinálást végző szerveknél, intézményeknél. Ehhez tovább kell fejleszte-
nünk eszközeinket, kereteinket (képzés — esetleg a pár t - és állami vezetők és 
egyéb irányítók képzésébe, tájékoztatásába is beépítve —, továbbképzés, anké-
tok, viták, honismereti táborok, tömegkommunikációs eszközök, honismereti ki-
adványok, periodikák stb.). 

3. Szélesítenünk, erősítenünk, mélyítenünk kell a kapcsolatot, az együttmű-
ködést, az erők összefogását 

a) az „elsődleges terület" — főleg a művelődési otthon — többi közösségé-
vel, hogy ezzel a közművelődés egységét, hatékonyságát is növel jük; 

b) a közművelődés „kapcsolódó területei"-vel, kul túrát terjesztő-közvetítő 
tevékenységet végző tudományos és művészi alkotó műhelyekkel, hogy e tevé-
kenységüket a helyi kötődést erősítő, alkotó közreműködésünkkel gazdagít-
hassuk; 

c) azokkal a mozgalmunkkal azonos cél érdekében irányító vagy alkotó 
munkát végző társadalmi és tömegszervezetekkel, amelyek tevékenysége az or-
szág egész vagy egy meghatározott területére, illetve a társadalom egészére vagy 
egy — kor, nem, nemzetiség, foglalkozás szerinti — részére ter jed ki. 

4. A honismereti mozgalomnak szélesítenie kell tömegbázisát 
a) Szélesítenünk kell a honismereti tevékenységet minden korosztálynál. 

Arra kell törekednünk, hogy felkészítő tevékenység folyjék már az óvodákban, 
az általános iskolák alsó tagozatában is (népdalok, népi táncok, gyermekjátékok 
tanítása, a népi díszítőművészet megkedveltetése, környezetismeret stb.). Ettől 
kezdve a fiatalokat „kézről-kézre adva" az általános- és középiskolákban, a szak-
munkás-tanuló intézetekben, ma jd a munkahelyükön (ahol már maguk is szer-
vezhetnek honismereti közösséget), folyamatosan kell alkotó munkával foglal-
koztatni. elsajátított ismereteiket tervszerűen hasznosítani, továbbfejleszteni. Ki 
kell terjeszenünk munkánkat a nyugdíjasok körére is és el kell érnünk, hogy 
a különböző korosztályok között folyamatos legyen a kapcsolódás és az egy-
másra hatás lehetősége. 

b) A bázis szélesítésének általánosnak kell lennie, de különös gonddal kell 
felkarolnunk, támogatnunk a munkások, a szövetkezeti dolgozók, az ifjúság — 
ezen belül a munkásifjúság, a szakmunkástanulók — és a nők körében, valamint 
a városokban folyó honismereti tevékenységet. Szakmai-módszertani támogatást 
kell adnunk a nemzetiségi szövetségeknek, a honismereti közösségeiknek. 

5. Szélesítenünk, teljesebbé kell tennünk a mozgalom tartalmát a természet-
tudományok, a műszaki-technikai fejlődés iránti érdeklődés erőteljesebb felkel-
tésével: ezek történetének, társadalmi hatásának, helyi vonatkozásainak kutatá-
sával, feltárásával. 

6. A helytörténetben kapjanak nagyobb szerepet az új, a jelen eseményeit 
rögzítő — és ezzel a közéletiséget is fejlesztő — krónika-formák, a havonta vagy 
negyedévenként, nagyobb példányszámban megjelenő községi, üzemi híradók, 
az amatőr dokumentumfilmek, a község, a város, az üzem fejlődését és fejlesz-
tési elgondolásait bemutató (fénykép-, makett- , te rvra jz- stb.) gyűjtemények, 
kiállítások, s az ezekhez kapcsolódó megbeszélések, viták. Az üzemtörténet vo-
natkozásában a mozgalom kiemelten segítse az üzemi évkönyvek, krónikák Írá-
sát; az üzemi élet eseményeit, megnyilatkozásait megörökítő szocialista-brigád-
naplók vezetését. 

7. Mindezek érdekében céltudatos, tervszerű munkával, kísérletezéssel bőví-
tenünk kell a mozgalom szervezeti kereteit, ú j változatos formákkal, érdeklődési 
területekkel (természetesen alkalmazva és továbbfejlesztve az eddig beváltakat), 



amelyek vonzóvá teszik a honismereti mozgalmat és alkalmat teremtenek újabb 
rétegek aktív bekapcsolódására (termelés, te rmészet tudomány, technikatör ténet , 
a jelen rögzítése stb.) 

8. Egységesen és egymásra építve ki kell alakítanunk az irányító káderek 
képzését és továbbképzését, illetve annak többszintű, az adott szint szükségle-
teit kielégítő rendszerét . Tervszerűen jel kell használnunk azokat a változatos 
lehetőségeket (pl. honismeret i táborok, tudományos diákkörök, szakszervezeti , 
tanácsi és tanár i továbbképzés stb.), amelyek a mozgalomnak — bázisa kiszéle-
sítése mellett — lehetőségeket adnak az egységes szemlélet kialakítására. 

9. Hassunk oda, hogy a megyei honismereti bizottságok irányításával — a 
meglévők példájára — minden megyében induljon honismereti híradó, a ku l tu -
rális és közművelődési folyóira tokban pedig kap jon megfelelő helyet és te re t a 
mozgalom. Az országos Honismereti Híradó rendszeresen, szabályos időközökben 
jelenjék meg. Az országos és helyi periodikák együttműködése érdekében meg 
kell keresnünk a lehetőséget, hogy szerkesztőik évente találkozzanak. 

10. A megyei honismeret i bizottságok vezetőit, reszortfelelőseit a Hazaf ias 
Népf ron t Országos Ti tkársága évente egyszer és különleges a lka lmakkor (pl. or-
szágos nagy feladatok, akciók alkalmával) h ív ja össze, hogy a teendőket , az elvi-
elméleti kérdéseket egyeztethessék. 

11. A Hazafias Népf ron t Országos Elnöksége és a Honismeret i Bizottság fon-
tol ja meg egy ki tünte tő honismeret i jelvény, p laket t a lapí tásának lehetőségét . 
Ezzel évente — nem nagy számbán — az ország legkiválóbb honismeret i m u n -
kásainak érdemeit ismernék el, s növelnék a mozgalom erkölcsi megbecsülését . 

12. Ha az előterjesztésben foglal takat az illetékes szervek e l fogadják és jóvá-
hagyják , az Országos Honismeret i Bizottság bízza meg munkacsopor t ja i t az elvek 
és javaslatok részletes k imunkálásával , gyakorla t i megvalósításával, esetleg hoz-
zon létre egy egészen szűk körű operatív csoportot, amely a m u n k á t felelősen 
ütemezi, koordinál ja , elosztja, a fe ladatokat végreha t ja , és ehhez k é r j e az orszá-
gos vagy terület i intézmények, szervek, szervezetek segítségét. 

Töltési Imre — Dr. Nóvák József 

Csíkmadarasi zöldmázas csempe 
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Szenei Molnár Albert útjai1 

1. A Magyar Tudományos Akadémia 1974. 
május 15—17-én Sárospatak Város Tanácsá-
nak védnökségével tudományos vándorgyűlést 
rendezett a régi iskolavárosban Szenei Molnár 
Albert születésének 400. évfordulója alkalmá-
ból. Hazai és külföldi tudósok tartottak elő-
adásokat a késő reneszánsz magyarországi vo-
natkozásairól, s ezen belül az ünnepelt tudo-
mányos és irodalmi munkásságának jelentősé-
géről. Tolnai Gábor a tudós személyiségéről, 
Kovács Sándor Iván az utazási irodalomhoz 
kapcsolódó összefüggésekről, Bcnda Kálmán a 
kor eszmei és társadalmi összetevőiről szólt, 
Bán Imre pedig a költészet szempontjából tár-
gyalta a témát. A külföldiek közül Meylan 
Henri (Lausanne) a XVI. sz végi Genf, Neuser 
Wilhelm (Münster) pedig a XVII. sz. kezdeté-
nek kálvinizmusát jellemezte, s a korabeli 
Heidelberg bemutatásával járult hozzá a tudo-
mányos összkép felvázolásához. Czegle Imre, 
a sárospataki Tudományos Gyűjtemények fő-
könyvtárosa azt a kérdést vizsgálta, hogy 
rámista volt-e Szenei Molnár Albert? A tudo-
mányos ülésszak stílszerű és a nagyközönség-
nek is élményt adó mozzanata volt a harmadik 
nap estéje, amikor a gótikus vártemplom ba-
rokk főoltára előtt a debreceni Református 
Kollégium 80 főnyi vegyeskara megszólaltatta 
az ünnepelt tudós zsoltárfordításait. Berkesi 
Sándor kántus-karnagy vezényelt, Sepsy Ká-
roly orgonált. A tájhoz kapcsolódó élményt nö-
velte az a körutazás, amit a résztvevők Molnár 

Albert zempléni útjain, Füzér-Telkibánya, Vizsoly-Boldogkőkáralja-Szerencs vonalon 
tettek, az ülésszak befejezéseként. 

2. Mit értsünk azon, hogy rámista volt-e Szenei Molnár Albert? — kérdezem 
Czegle Imrétől, a sárospataki könyvtárban. „A rámizmus egy sajátos intellektuális 
magatartást jelöl" — válaszolja a kérdéssel foglalkozó könyvtáros. Petrus Ramus 
(1515—1572) francia filozófus szakított a skolasztikus gondolkodásmóddal, és az ember 
természetes logikájának szerepét hangsúlyozta az ismeretszerzés terén. Az arisztote-
lészi világkép és a skolasztikus gondolkodásmód elvetésével lényegében előrejelzé-
seket adott a XVIII. sz-i felvilágosodáshoz. Nem hozott még ú j gondolatrendszert, de 
azzal, hogy mindent az értelem ellenőrzése alá renlelt, már új szellemi magatartás 
hírnöke volt. Logikát szerkeszt, hangsúlyozza az iskolák szerepét, az anyanyelvi ok-

»/Szenei Molnár Albert (nevét így í r t a a n n a k i d e j é n , n e m Szenczinek, ahogy k ö z h a s z n á l a t ú lett) 
négyszáz évvel ezelőt t szü le te t t a P o z s o n y mel le t t i Szencen . Szü lőháza m a is ot t áll. M u n k á s -
s á g á n a k i r o d a l o m t ö r t é n e t i , k u l t ú r s z e r v e z ő és k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k a t épí tő , á l t a l á n o s n e m z e t i 
Je len tőségérő l s zámos m é l t a t ó í r á s j e l en t m e g a k ö z e l m ú l t b a n . K i e m e l k e d i k k ö z ü l ü k a K o r t á r s 
i974. a u g u s z t u s i Szenei Molnár-emlékszáma, a m e l y n e k neves szerzői — az ü n n e p e l t m ü v e i b ő l 
vett i déze tek mel le t t — esszékben , v e r s e k b e n és s z é p p r ó z á b a n idéz ik fe l soko lda lú m u n k á s s á g á t 
é s m á i g vi lágí tó p é l d á j á t . — Alább i c i k k ü n k Szenei Molnár é l e t m ű v é n e k n é h á n y j e l l emző vo-
n á s á t k í v á n j a k iemeln i . (Szeric.) 

éi. k é p e n Szenei Molná r A lbe r t f e j f á j a . a ko lozsvá r i H á z s o n g á r d i t e m e t ő b e n (Nücju Dezső r a j z a ) . 
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tatás fontosságát, a tudományok gyakorlati hasz-
nosságát. Ezek miatt „usuárius"-nak is nevezték 
kortársai. Szenei Molnár Albert egész életműve 
Ramuséhoz hasonló magatartást tükröz. Az az ak-
tivitás, amivel világának szellemi birtokbavéte-
lére programozza be legértékesebb éveit, s az, 
hogy ezzel hazájának és népének hosználni akart, 
őt is usuáriussá és rámistává, vagyis hasznos te-
vékenységben elmélyült szellemi emberré avatja 
az emlékező utókor szemében. Ez a gondolat ve-
zérelte zsoltárfordításaiban (1606), a Károlyi-féle 
biblia javított kiadásának előkészítésében és ki-
adásában (1608—12.) Kálvin Institúciójának lefor-
dításában (1624), magyar-latin szótár szerkeszté-
sében (1604—11), s abban is, hogy a nyugati pré-
dikációs irodalom javából hazai használatra for-
dítgatott. Saját vallomása szól erről legszebben: 
„ . . . mind ennyi bujdosásaimban is, hazámhoz 
való szeretetemnek az jó Isten jeleit és gyü-

mölcsöcskéjét is engedte, mert annak tartom az bibliának kétszer és az Dictionári-
umnak is meg annyiszor való kibocsátását; melyben tudja az Isten és az én lelkem 
esméreti, minémű hívséggel, testemnek, szemeimnek fárasztásával munkálkodtam, 
Mely munkáimért, hála az Ur Istennek sok hív keresztyénektől Hazámnak haszno-
san szilgált és attól minden jót érdemlett embernek neveztettem egyrn'hány helye-
ken". (RMKT 486.) 

3. 60 évnyi életidejéből 30 évet külföldön töltött. 12 éves korában kezdte meg első 
vándorútját . Két 9 évre terjedő, s a kettő közt egy 12 éves időszak ielzi, hogy külföldi 
tartózkodásait önként vállalt és többször meghosszabbított kulturális missziónak te-
kintette. Ennek a bolyongásaival együtt nagyszerű alkotói pályának éppen azt a voná-
sát emeljük ki, ami a legrokonszenvesebb, hogy t.i. a vándortudós „koldustarisznyájá-
ból" kincsek kerültek népünk asztalára. Az „agyrablás" (brain-drain) szellemi-export 
problémával küzdő kis országnak Molnár már négy évszázaddal ezelőtt példát adott 
arra, hogy 30 évnyi külföldi tartózkodás sem feledteti a haza gondjait, s nem lehet 
akadálya annak, hogy valaki hazafelé postázza szellemi termékeit. 

Amikor tervei miatt többszöri hívásra sem tért haza, vagy a rohonci és komáromi 
rövid paposkodás után újra külföldre ment, annak nem csak annyi lehetett az oka, 
hogy az itthoni állapotokhoz nem tudta alkalmazni magát. Néhány megnyilatkozása 
elárulja, hogy ő is végig gondolta nyugtalansággal teljes, és bolyongásai miatt bírált 
életútját. Saját vallomása győz meg bennünket arról, hogy ez a kortársai szemében 
szabálytalan életpálya nem a véletlen müve volt, és nem csupán a körülmények, az 
adottságok, vagy a korabeli gátló tényezők eredménye, hanem tudatosan vállalt élet-
program. Az Oppenhelmben 1617-ben megjelent Postilla Scultetica Ajánlásában hatá-
rozott jelzést kapunk erről: „Számkivetésben járt e földön Krisztus Urunk is, jár juk 
el ez járást hát mi is, ő tagjai." Az apostoloktól kezdve Kálvin Jánosig hoz példákat, 
a rotterdami bölcs Erasmust is említve, hogy a „becsületes nagyszombati uraim" előtt 
igazolja azt az életfolytatást, ami a múlt időkben a számkivetettség kenyerével járt, 
olykor mártíromságot kívánt, ám utóbb a közjóért vállalt, általánosan elismert tevé-
kenységnek bizonyult. Valami lenyűgöző szent naivitás árad önmaga igazolására fel-
hozott példáiból. Megtudjuk ezekből, hogy Máté evangélistától kezdve, a Nagyszom-
batról származott Zsámboki Jánosig a kulturának nagy példaképekkel illusztrálható 
folyamatossága van, és a számkivetettségbein vigasztaló az a tudat, ha valaki ehhez a 
szellemi közösséghez tartozik. Ezért í r ja : „Ez dolognak pedig itt megemlítésére véiet-
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len jutottam az bujdosó bölcs emberek példáinak felkeresésében, az melyéknek pél-
dájokat mondám imént egyik vigasztailásomnak azok ellen, az kik csavargó (sic: 
czavargo) nevemmel gyönyörködtették magokat." 

4. Hány helyen is fordult meg az életét bujdosásnak tekintő Szen-ci Molnár 
Albert? Győrben kezdte a házon kívüli tanulást, ahonnan 10 diáktársával ország-
járó kirándulásokra meint. A diákkori országjárás már akkor is szerves része volt a 
művelődésnek. A mai autóstop ős-példáját ismerjük fel abban, ahogy ezek a diákok 
vásári kalmárszekerekre kapaszkodtak fel. Ősszel már Göncön látjuk a bibliafordító 
Károlyi Gáspár szolgálatában: hordja-viszi Vizsolyba és vissza a frissen nyomtatott 
biblia lapjait. Ezután Debrecenbe vezet az útja, majd Kassán nevelősködik. 1590-ben 
megkezdi külföldjárását: Wittenberg, Drezda, Heidelberg jelzi a csipegetve szedett 
tudás állomásait. Strassburgban 3 évet tölt, barátokra lel, egyetemi diplomát szerez. 
Bejárja Svájcot, találkozik a tudós Bélával, Olaszországban megcsodálja az ellenkező 
hit fellegvárát, Heidelbergben újabb 3 évig tanul. Hazatérve mecénásokat keres 
Nagyszombattól Kassáig. Hamarosan Frankfurtban látjuk, az európai könyvkeres-
kedelem központjában, ahol korrektorként működik. így közelíti meg reménytelennek 
látszó nagy célját, hogy magyar nyelvű könyvet adjon török igát sínylő népünk 
asztalára. Altdorfban készül a Dictionárium és a zsoltárfordítás. Az előbbivel Prá-
gába megy Rudolf császár udvarába, Keplerreh is megismerkedik. A hesseni fejede-
lem párt fog olt jaként magyar nyelvtaint szerkeszt a fejedelemnek, Móritznak, akit 
magyarul hallottak szólani. Margburgban, Oppfenheimban folytatja tudományos mun-
káját. 1612-ben haizatér, de nem marad sokáig. Mintha a magyar protestánsok utazó 
nagykövete volna, tovább jár ja „bujdosása" útjait. Erdélyben Bethlen Gábor udva-
rában jár, de a töröktől rettegő német felesége és családja miatt visszatér Németor-
szágba. Ambergben segédtanító, Oppenheimben kántor, Heidelbergben spanyol ka-
tonáiktól inzultált földönfutó. Hanauba menekül, jár Amszterdamban, Angliában, 
Lengyelországban, de részt vesz az újonnan épült bekecsi templom felszentelésén is. 

Emléktábla a gönci református templom falán (A plakett Venczel Árpá.d alkotása.) 



Ennek emlékére kiad egy prédikáció-gyűjteményt. 1626 táján Kolozsvárra költözik, 
s ettől kezdve egyre kevesebbet hallatni róla, lelassul az aktivitása. Még néhány esz-
tendő, s ez a nagyszerűnek mondható életpálya a nálunk nagyon is ismerős kóda mo-
tívumaival ér véget. Azzal, amit sok korabeli vagy későbbi magyar tudós és költő 
végállomásának ismerünk: „szegénységbein, elfeledve halt meg." 

Négy évszázad múltán Szenei Molnár Albert útjain jár az emlékezet. A kora-
beli közlekedés lehetőségeihez képest fantasztikusnak tűnik bolygó tudósunk uti-
száralája. Még (nagyszerűbb és emlékezetre méltó az, hogy akadályt nem ismerve 
küzdött egy célért, amit úgy nevezhetnénk, hogy európai színvonal. Először felküz-
dötte magát a korabeli európai műveltség színvonalára, majd alkotásaival egész né-
pét igyekezett felemelni. A képzeletbeli emelő kar ja Altdoftól Kolozsvárig ért, s ha 
mindig más-más pontról próbálta is az emelést, einnek a műveletnek éppfen az a jel-
lemzője, hogy az ember keresi a legjobb hatásfokot. Szenei Molnár Albert a magyar 
nyelvű zsoltárakban megtalálta a máig ható felemelő erőt. Ma is úgy járunk még út-
jain Vizsolyban, Szencen vagy Wittengbergben, hogy bizakodva dúdolgatjuk zsol-
tárait. 

* 

„Ez három helyen vöttem segedelmet: az mi felséges Gábriel fejedelmünktől és 
ő kegyes házastársátul Caroli Susanna fejedelemasszonyunktól, Friderik cseh király-
iul, az nagyságos Rákóczi Györgytől és az ő Nagys-nak egynehány pataki hiveitül, 
holott az istenes és tudós atyafiú, a boldogult Muraközi Márton testamentum-tételé-
ben is megemlékezett ügyemről." — olvashatjuk tudós költőnk vallomását a pataki 
Református Egyházkerületi Gyűjtemények Gutenberg-termében rendezett kiállításon. 
Az Akadémia Vándorgyűléséhez időzítettjdállítás dr. Ujszászy Kálmán professzornak 
— időközben a munkaérdemrend aranyfokozatával kitüntetett gyűjteményi vezető-
nek — és munkatársainak felkészültségét dicséri. Tizenegy tárlóban tekinthették meg 
az érdeklődők a tudós és költő szellemi örökségének legszebb darabjait. A zsoltár-
fordítások közül 3 kiadás is látható: a hanoviai 1608-ból, az amszterdami 1645-ből 
és a bártfai 1647-ből. Szótárakban is gazdag a gyűjtemény: legkorábbi az 1611. évi 
latin-görög-magyar szótár (Hanovia), érdekes a nürnbergi négy nyelvű (1618), és a 
frankfurt i magyar-latin 1644-ből. A bibliának 1608. évi Holbein János-féle kiadása, 
az Intsti tuti ónak 1624. évi példánya is látható, s ez utóbbin a fordító képe Kálvin 
arcképe mellett. 

A falakon XVI.—XVII. századi hímzett úrasztali terítők gyönyörködtetik a sze-
met. Ez a kiállítás tehát azt mutatja, hogy nemcsak Szenei Molnár Albertünk van, 
hanem vannak Szász Annák és Dienes Katalinok is, akik a maguk eszközeivel: tűvel, 
cérnával ugyancsak remekműveket alkottak a maguk korában, 1548-ban és 1683-ban. 

Horváth Barna 

Vámosi Ibolya rajza 
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A hagyományok ápolása 
Ünnepi megemlékezés Szenei Molnár Albert szülővárosában 

1974. október 26—27-én a Csehszlovákiában levő Szene városka is megemlékezett 
nagy fia születésének 400. évfordulójáról. A helybeli gimnázium növendékei, vala-
mint az általános iskola tanulói október 26-án a délelőtti órákban a kultúrház nagy-
termében színes irodalmi vetélkedővel emlékeztek Molnár Albertra. Ugyanezen a 
napon a helybeli zeneiskola nagytermében impozáns keretek között nyílt meg Nagy 
József grafikusművész kiállítása, melyet Barta Gyula akadémikus és festőművész, va-
lamint Petrik József író méltatott. 

Ezt követően neves hazai írók műveinek kiállítására került sor, ahol dr. Csanda 
Sándor egyetemi tanárral és irodalomkritikussal, Duba Gyula íróval, az Irodalmi 
Szemle főszerkesztőjével, Dénes György költővel, valamint Gál Sándor íróval talál-
kozott a szépirodalmat kedvelő közönség és a gimnázium növendékei. Az esti órák-
ban irodalmi színpadok mutatkoztak be a kultúrházban. 

Október 27-én tudományos szimpóziummal folytatódott az ünnepségsorozat. Tő-
zsér Árpád költő, a nyitrai Pedagógiai Főiskola tanára méltatta Szenei Molnár Albert 
életét és munkásságát. Ezután dr. Csanda Sándor professzor beszélt a Szenei Molnár 
Albert életművének fordításával összefüggő kérdésekről. Benkő László, a pécsi Fő-
iskola tanára Szenei Molnár mondatszerkesztését és szókincsét taglalta. A Szlovák 
Tudományos Akadémia is méltóképpen képviseltette magát e színvonalas rendezvé-
nyen, mégpedig dr. Rudolf Btrah egyetemi professzor és kritikus személyében. Ezek 
után Varga Erzsébet, a Hét szerkesztője szólott az ünnepelt költészetéről. 

A tudományos szimpózium további részében helyet kapott egy várostörténeti 
előadás is (Dr. Párkány Antal: Adalékok Szene város történetéhez). A helyi hagyo-
mányokról és azok méltó ápolásáról dr. Mózsi Ferenc kandidátus, a Szlovák Szocia-
lista Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma Nemzetiségi Osztályának vezetője mon-
dott szép beszámolót. 

Meg kell említenem, hogy az ünnepség keretében a megyei Pedagógiai Intézet 
is méltóan kivette részét és kétnapos szemináriumra hívta a megye magyar szakos 
tanárait. Valkóné Huszti Rózsa tudományos dolgozó, valamint Tankó László, az Or-
szágos Pedagógiai Intézet munkatársa vezették ezt a szemináriumot, amelyen a ta-
nárok újabb anyaggal bővítették eddigi ismereteiket. 

Az ünnepségsorozat fénypontja a vasárnap esti műsor volt. Haffner Mihály, a 
Városi Nemzeti Tanács alelnöke meleg szavakkal nyitotta meg az „ünnepi akadé-
miát", majd utána felhangzott az ének. A Magyar Tanítók Központi Énekkara és a 
szenei CSEMADOK újonnan alakított énekkara gazdagította az est programját. Az 
ünnepi akadémián ismét dr. Csanda Sándor egyetemi tanár szerepelt. Ismertette vá-
rosunk nagy szülöttének életét, munkásságát és az egyetemes irodalom számára szer-
zett érdemeit. 

A csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának vendégkarnagya, Vass 
Lajos az évforduló tiszteletére írt kantátá já t vezényelte, amellyel osztatlan sikert 
aratott : a közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a zeneszerző munkáját . Vé-
gül a szenei CSEMADOK helyi szervezete mellett működő Orion zenekar játszott erre 
az alakalomra átdolgozott melódiákat. 

Herdics János 

Honismeret és természetvédelem 
Egy ország kul túráját azon is le lehet mérni, hogy mennyire becsüli meg termé-

szeti értékeit, mennyi anyagi és szellemi tőkét áldoz ezek védelmére, fenntartására 
és fejlesztésére. 

Magyarországon a természetvédelem mintegy 100 éves múltra tekinthet vissza 
Első természetvédelmi jogszabályunk még az erdőtörvény szerves része volt, hiszen 
védett és védelemre szoruló értékeink nagy része erdős vidékeken volt található. 
Ebből következett, hogy a természetvédelem legjelesebb képviselői elsősorban az er-
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dészek közül, vagy az erdővel szoros kapcsolatban álló természetbarátokból kerültek 
ki. Az 1931-ben megjelent — mindezideig egyetlen — jelentős, az egész ország terü-
letét felölelő, a természetvédelem valamennyi ágával foglalkozó munka szerzője, 
Kaán Károly szintén erdész volt. 

Ez a helyzet 1961-ig, az önálló természetvédelmi törvény megalkotásáig nem vál-
tozott. Az 1961. évi 18. sz. törvényerejű rendelet létrehozta a természetvédelem önálló 
főhatóságát, az Országos Természetvédelmi Hivatalt. így hazánk a természetvédelmi 
jogszabályok, valamint a szervezet tekintetében a világ élenjáró országainak sorába 
lépett. Az 1961-ben kiadott törvényerejű rendelet és az 1971-ben életbe lépő kormány-
rendelet gyakorlatilag az ezredfordulóig megadja természetvédelmünk jogi irány-
elveit. 

Az Országos Természetvédelmi Hivatal — mint másodfokú természetvédelmi ha-
tóság — a nemzetközi és országos jelentőségű természeti értékek védelmét intézi, a 
megyei tanácsok pedig — elsőfokú hatóságként — a helyi (megyei) értékek védelmét 
és felügyeletét lá t ják el. A természetvédelmi törzskönyvben, 1939-től napjainkig mint-
egy 455 bejegyzés történt. A második világháborút követően ezekből az értékekből 
több mint 100 megszűnt. így napjainkig több mint 300 védett természeti értéket tar-
tunk nyilván, összesen mintegy 88 ezer hektár területen. A környező államokhoz 
viszonyítva — ahol védett az ország 4—5 %-a — a hazai természetvédelmi terület (az 
ország területének alig 1 %-a) kevésnek mondható. Itt azonban figyelembe kell ven-
nünk, hogy Magyarország erdőben viszonylag szegény (jelenleg 17 %-a erdő). 

A technika, a városiasodás és a mezőgazdaság gyors fejlődése, valamint a termé-
szetes környezet iránti megnövekedett igények arra késztettek bennünket, hogy fel-
mérjük az ország valamennyi természeti 'értékét, majd pontos távlati tervet készít-
sünk ezek mielőbbi védelmére. A felmérő és elemző munka megtörtént, és ennek 
eredményei alapján az Országos Természetvédelmi Hivatal elkészítette 15 éves távlati 
tervét. Eszerint 1990-ig a jelenlegi több mint 80 ezer hektár helyett mintegy 500 ezer 
hektár védett területünk lesz, — a védett természeti értékek száma pedig mintegy 
2000-re emelkedik. Kormányzatunk minden anyagi feltételt megad a hathatós ter-
mészetvédelmi munkához. Mindezekhez azonban szükség van még egy nélkülözhetet-
len alkotó elemre, és ta lán ennek megszervezése és kiépítése a legnehezebb. Ez pedi/* 
a társadalmi bázis, a természetkedvelő emberek nagy tömege, akik segítségével a 
tervek megvalósíthatók. 

A távlati fejlesztési terveinkben szereplő mintegy 2000 védett terület közül csak 
200 lesz országos érték (a jelenlegi 100-al szemben). Igaz, hogy ezek kiterjedése az 
összes védett területnek több mint 90 %-a. Ezekkel közvetlenül az Országos Természet-
védelmi Hivatal foglalkozik, de a mintegy 1800 megyei jelentőségű természetvédelmi 
érték feltárása, védelem alá helyezése, megóvása és kezelése (kb. 40.000 hektár terü-
leten) a megyei tanácsok feladata lesz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megyénként 
— a fővárost és közvetlen környékét is beleértve — átlagosan mintegy 100 helyi 
természetvédelmi értékkel számolhatunk. Ma már minden megyei tanács mellett mű-
ködik természetvédelmi bizottság. A honismereti mozgalomtól azt kérjük, hogy mun-
kájukkal segítsék a megyei tanácsokat, illetve azok természetvédelmi bizottságát, mert 
a megyei jelentőségű természetvédelmi értékek számbavétele és feldolgozása sok he-
lyen megoldatlan. Ez a munka a megyei tanácsok, sőt még a természetvédelmi bi-
zottságok számára is nagy nehézségekkel jár. Főként a tapasztalatlanság (a termé-
szetvédelmi bizottságok sok helyen csak ez évben alakultak), a kellő szakértelem, az 
idő- és emberhiány miatt. A honismereti szakkörök tagjai azonban kiváló helyisme-
retükkel, szaktudásukkal pótolhatatlan segítséget tudnak nyújtani a természetvédel-
mi munkához. 

Nagyon lényeges szempont a védendő természeti értékek számbavételének mód-
szere is. A Hazafias Népfront szervezésében jelenleg is folyik — és néhány megyé-
ben igen előrehaladott állapotban van — a természeti értékek adattárának készítése. 
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Javasoljuk, hogy további munkájukhoz alkalmazzák az Országos Természetvédelmi 
Hivatalnak a természeti értékek feldolgozásához kialakított rendszerét, s ennek alap-
ján dolgozzák fel a megyei értékeket. 

Ez a jegyzék tartalmazza a védendő terület nevét, a közigazgatási határt, illetve 
helységet, a természetvédelmi értékek elsődleges jellegét (földtani, vízügyi, növény-
tani, állattani, tájképi, kultúrtörténeti és egyéb), a tulajdonos és a kezelő nevét, vala-
mint értelemszerűen a művelési ágat. 

összefoglalva tehát, a következőket kérjük a honismereti mozgalomtól: 
a) Az Országos Természetvédelmi Hivatal távlati fejlesztési terve alapján tevé-

kenyen vegyen részt a mintegy 1800 megyei jelentőségű természetvédelmi érték szám-
bavételében, leírásában. 

b) Munkájával segítse és támogassa a megyei tanácsokat, illetve a mellettük mű-
ködő természetvédelmi bizottságokat. 

c) Az országos jelentőségű természetvédelmi értékekkel csak olyan mértékben 
foglalkozzék, hogy emiatt ne szoruljon háttérbe a megyei értékek számbavétele. 

d) A nemzeti természetvédelmi adat tár elkészítéséhez alkalmazza a Természet-
védelmi Hivatal adatfelmérő lapját, amelyet a Hazafias Népfront Honismereti Bizott-
ságával közösen bocsátunk rendelkezésre. 

e) Végül tagsága körében ismertesse és népszerűsítse a feltárt értékeket, a ter-
mészetvédelmi előírásokat. 

Köszönettel tartozunk a Hazafias Népfront szervezésében működő honismereti 
bizottságoknak, szakköröknek, amelyek lelkes, áldozatos és szakszerű munkájukkal 
eddig is sokat tettek hazánkban a természetvédeleméirt. Terveink ismeretében olvasó-
ink számára aligha lehet kétséges, hogy további munkánk e lelkes társadalmi segítő 
gárda hathatós támogatása nélkül szinte megvalósíthatatlan. Kér jük ezért további 
aktív közreműködésüket, a természetvédelem és valamennyiünk érdekében. 

Dr. Major István 

Faragott díszítmény Imecsfalváról 

EMLÉKÜNNEP ISASZEGEN 

Isaszeg nagyközség Tanácsa, Hazafias 
Népfront Bizottsága, a „Fehérváry 
Miklós" honvédlaktanya és az Isaszegi 
Falumúzeum Baráti Köre, felemelő ün-
nepséget rendezett a Néphadsereg nap-
ján, szeptember 29-én délelőtt 10 órakor, 
a Múzeumi és Műemléki Hónap megnyi-
tása alkalmából. 

Az 1849-es honvédsíroknál Kovács 
Istvánné országgyűlési képviselő meg-
nyitója, az úttörők éneke, Petőfi verse 
után, a Fehérváry honvédlaktanya pa-
rancsnoka avatta fel a Lenkei huszáro-

kat hazahozó Harsányi Bálint őrmester 
síremlékét. A szabadsághős már főhad-
nagy volt, amikor az isaszegi csatatéren 
életét áldozta a szabadságért. 

Megható mozzanata volt az ünnepi 
megemlékezésnek, amikor Harsányi Bá-
lint leszármazói elhelyezték koszorúju-
kat a sír obeliszikjére. A hős szülőföld-
jéről, Hajdúszoboszlóról jöttek — külön 
autóbuszon — a család idős és legfiata-
labb tagjai, hogy leróják kegyeletüket 
vitéz elődjük és a huszárok emléke előtt. 

Dr. Kovássy Zoltán 
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Elsőként az országban 
Felszabadulásának 30. évfordulójára emlékezett Békés megye 

1944. szeptember 23-án a Békés megyei Battonya községnél lépték át a ma-
gyar határ t a Vörös Hadsereg egységei és október 8-án az utolsó békési község 
is felszabadult. Felszabadulásunk 30. évfordulójának ünnepségei is e megyében 
vették kezdetüket. 

Szeptember 22-én az országos ünnepségsorozat nyitányaként Battonyán 
került sor egésznapos megemlékezésre. A megye valamennyi helységét képvi-
selő, közel tízezres ünneplő közönség soraiban köszönthettük a megye pár t - és 
állami vezetői, a szovjet hadsereg képviselői mellett Apró Antalt az országgyű-
lés elnökét, Púja Frigyes külügyminisztert, a felszabadult battonyai járás első 
pár t t i tkárát és Filip Gyeniszovics Kiva nyugalmazott ezredest, aki 1944 szeptem-
berében elsőként lépett Battonya földjére. 

A megemlékezés az évforduló tiszteletére társadalmi összefogással létesített 
Felszabadulási Emlékpark megnyitásával vette kezdetét. A park közepén elhe-
lyezett, második világháborús tanktól indult a felszabadulási békemenet a köz-
ségben tartott magyar-szovjet barátsági nagygyűlésre. A nagygyűlés ünnepi elő-
adója Apró Antal elvtárs volt. Ünnepi beszédét követően Kiva ezredes meg-
gyújtot ta a szabadság lángját, amelyet a battonyai úttörők a Lenini Páncélautón 
vittek tovább. A nagygyűlésen került sor a Magyar Üttörők Országos Szövet-
sége Díszparancsának kihirdetésére. A díszparancs kicsinyített mását többezer 
postagalamb vitte szerte az országba a gyűlés színhelyéről. A díszparancs értel-
mében a megye úttörőcsapatai az országban elsőként megkezdték a felszabadu-
lás eseményeivel, községük, városunk 30 éves fejlődésével kapcsolatos anyag 
gyűjtését. 

A battonyai ünnepségen gyújtot t felszabadulási emléklángot a megye úttö-
rőinek s tafétája vitte tovább a szovjet hadsereg felszabadító hadműveletének 
útvonalát követve. így jutot t el szeptember 24-én Elekre, ahol a helység névtáb-
lájánál ünnepélyesen fogadták. 

Október 1-én került sor Kétegyházán a felszabadulási ünnepségsorozat ré-
szét jelentő tudományos emlékülésre. Rendezője a Hazafias Népfront Gyulai 
Járási és a Kétegyháza nagyközségi bizottsága. Az emlékülés előadója dr. Borús 
József kandidátus, a Magyar Tudományos Akedémia Történettudományi Intéze-
tének tudományos főmunkatársa volt. Referá tumában a Békés megye felszaba-
dulásával kapcsolatos ú jabb kutatási eredményeket ismertette. 

Az ünnepi megemlékezések mellett több kiállítás, pályázat, kiadvány kap-
csolódik országunk három szabad évtizedének méltó megünnepléséhez. Alkotmá-
nyunk ünnepén nyílt meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban „Békés 
megye mezőgazdaságának 30 éve'' című reprezentatív kiállítás, amely paraszt-
ságunk életének döntő változásait tükrözi történeti hitelességgel. A kiállított t á r -
gyi emlékek és a Békés megyei Levéltár által rendelkezésre bocsátott dokumen-
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tumok színes képet adtak az eredményekben, buktatókban gazdag három évti-
zedes időszakról, amely alatt a Békés megyei kisgazdákból korszerűen felszerelt, 
ipari módszerekkel dolgozó mezőgazdasági üzemek munkásai lettek. Szeptember 
22-én pedig Battonyán került sor a „Battonya a szabadság út ján ' ' címmel tar-
tott emlékkiállítás megnyitására. Az ünnepségeket megelőzően a Hazafias Nép-
front Békés megyei Bizottsága, a Békés megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osz-
tálya, a Megyei Művelődési Központ, a Munkácsy Mihály Múzeum, a gyulai 
Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázatot hirdetett, amelyben a szülőföld 
felszabadulásának és az eltelt három évtized eredményeinek feldolgozását tűzte 
ki célul. 

A szeptember-október hónapban lezajlott ünnepi megemlékezések mellett 
az évfordulóval kapcsolatban több rangos kiadvány látott, illetve lát az év fo-
lyamán napvilágot. A Békés megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és az 
MSZMP Békés megyei Bizottsága támogatásával 1975 tavaszán jelenik meg „Be-
kés megye 1944—45. A felszabadulás és a népi demokratikus forradalom első 
esztendei a Viharsarokban" című tanulmánykötet . A 35 ív ter jedelmű kötet a 
legújabb eredmények felhasználásával, tudományos értékű összegezést ad a 
megye életének e sorsfordulós időszakáról. A felszabadulás után elsőként jele-
nik meg a Békés megye gazdaságföldrajzát feldolgozó monográfia. Eddig ugya-
nis egy-egy nagyobb tájegység, országrész gazdaságföldrajza került tudományos 
vizsgálat alá. A Békés megyei kötet az első kísérlet egy megye gazdaságföldrajzi 
leírására. Főszerkesztője Krajkó Gyula, a szegedi József Attila Tudományegye-
tem professzora. A kötet a megye gazdaságföldrajzának feldolgozásán túl részle-
tes gazdaságtörténeti adatokat is tartalmaz az eltelt 30 évről és annak előzmé-
nyeiről. Gyula város 30 íves tanulmánykötet kiadásával ünnepli felszabadulásá-
nak évfordulóját. „Három szabad évtized Gyulán" címmel megjelenő kötetet 
Marsi Gyula és Szabó Ferenc szerkesztette. A felszabadulás, a népi demokratikus 
forradalom eseményein túlmenően átfogó és elemző képet kap az olvasó Gyula 
város felszabadulás utáni történetének valamennyi területéről. Orosháza város 
Zilahi Lajos szerkesztésében „Orosháza a szocializmus ú t ján 1944—74" címmel 
ad ki tanulmánykötetet . Szerzői különös gonddal és részletességgel dolgozták fel 
a legnagyobb magyar falu jelentős iparral rendelkező várossá fejlődésének szí-
nes históriáját. A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium, a Battonyai Nagyközségi 
Tanács támogatásával a Bibliotheca Bekesiensis sorozat legújabb köteteként 
Battonya felszabadulásának történetét adja közre. Szerkesztője Takács László. 
A megye községei közül Elek jelentet meg helytörténeti kiadványt a község 
ujjátelepülésének 250. és felszabadulásának 30. évfordulójára. A Csipes Antal 
szerkesztésében készült „Elek története" című emlékkönyv követendő kezdemé-
nyezés a helyi eseményeknek a szűkebb haza népével való megismertetésére. 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Békés megyei szervezete kiadásá-
ban megjelenő „Békési Élet" című tudományos és kulturális antológia három 
számot szentel az évforduló témakörének. Az 1974. évi 3. szám közli többek kö-
zött Púja Frigyes külügyminiszter tanulmányát, aki a személyes visszaemlékezés 
szuggesztív erejével és tudományos hitelességgel rajzol képet a sorsdöntő ese-
ményekről. A megjelenő kiadványok különösen értékes forrásjellegű képanyagot 
tartalmaznak, jól szolgálják a szűkebb pátria történetének megismerését, az i f jú -
ság hazafias nevelésének ügyét. 

A felszabadulás évfordulójának megünneplésében mindenütt jelentős szere-
pet játszottak a Hazafias Népfront városi, községi bizottságai, illetve az ezek 
mellett működő helytörténeti, honismereti bizottságok. Tagjaik sorából került ki 
az említett kötetek íróinak és adatközlőinek nagyrésze. 

Jároli Józsej 
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Szabadság, tégy gazdaggá minket! " 
A felszabadulás 30. évfordulója tiszteletéire, az eredmények és tervek széleskörű 

bemutatására 1974. április 4-én „Szabadság, Tégy gazdaggá minket!" címmel pályá-
zatot és vetélkedőt hirdettek Somogy megye üzemeinek szocialista brigádjai, községei, 
Kaposvár, Nagyatád és Siófok hivatalai, intézményei és a szakmunkásképző intézetek 
tanulóifjúsága részére. A pályázat és a vetélkedő célja a megye harminc éves törté-
netének feldolgozása, napjaink életének bemutatása és a jövő terveinek ismertetése. 

A szocialista brigádok, a községi csapatok, valamint a városok hivatalai, intéz-
ményei és a szakmunkásképző intézetek vetélkedője időben és felépítésben különbö-
zik, s csak a megyei döntőn, 1975. március 29-én kapcsolódik össze. 

A többfordulós vetélkedő ismeretanyaga a következő témaköröket öleli fel: tár-
sadalom és belpolitika, gazdaságpolitika, szociálpolitika és népesedéspolitika, történe-
lem, irodalom és művészet. 

A szocialista brigádok vetélkedőjére csak fizikai dolgozókból álló brigádok nevez-
hettek. A vetélkedőt négy fordulóban bonyolítják le. 

A levelező fordulóban a brigád kollektíván készíti el a kijelölt feladatokat s azt 
írásban megküldi a Latinca Sándor Megyei Művelődési Központnak. A pályázatokat 
1974. június 15—30 között, öttagú bíráló bizottság értékelte. Ebből a fordulóból 12 vi-
déki és 12 kaposvári brigád jutott be az elődöntőbe. 

Az elődöntőbe jutott brigádok 1974. októberében nyilvános vetélkedőn vettek részt. 
A két elődöntőben 5—5, összesen 10 csapat jut a megyei döntőbe. A megyei döntőbe 
jutott brigádoknak az üzem, a vállalat életéről, munkásságáról dokumentumkiállítást 
kell készíteni, be kell mutatni brigádnaplójukat, amelyet központi bíráló bizottság 
értékel. 

A megyei döntő lebonyolítása az elődöntőhöz hasonlóan történik és 1975. január-
jában, Kaposváron kerül rá sor. Az első három helyezett továbbjut a községekkel és 
szakmunkásképző intézetekkel közösen Rendezendő megyei döntőre, amelyet Somogy 
megye felszabadulásának 30. évfordulóján, 1975. március 29-én rendeznek meg. 

A pályázatban és vetélkedőben résztvevő csapatok oklevelet, az elődöntők, a döntő 
helyezettjei oklevelet és értékes díjakat kapnak. 

A községi csapatok vetélkedőjére nevező csapatokat a KISZ-szervezet, a Hazafias 
Népfront és a helyi termelőszövetkezet együttesen állítja össze. A vetélkedő három 
fordulóban történik (községi selejtező, járási elődöntő és megyei elöntő). 

A pályázat négy részből áll: be kell mutatni a falukrónikát, dokumentumkiállítást 
kell készíteni a falu felszabadulás utáni történetéről és életéről, el kell készíteni a le 
vél tár által összeállított adattárat, dolgozatot kell írni „Hogyan képzeljük el községünk 
fejlődését 1985-ig" címmel. 

A járási bíráló bizottságok 1974. október végéig értékelték a'pályázatokat. Elfoga-
dás esetén a csapatok részt vehetnek a járási elődöntőn. Az elődöntőket 1975. január 
31-ig bonyolítják le, s a járás legjobb csapata továbbjut az 1975. március 29-i megyei 
döntőbe. 

A felszabadulási pályázaton és vetélkedőn résztvevő csapatok oklevelet kapnak, 
a járásonkéntí II—VI. helyezettek oklevélben és értékes díjban részesülnek. 

Kaposvár, Nagyatád és Siófok városok hivatalainak, intézményeinek vetélkedőjére 
nevezhet a három város valamennyi hivatalának és intézményének egy-egy csapata 
A vetélkedő a nevezést követően két fordulóból áll, külön városi selejtezőkből és dön-
tőkből. A városi selejtezőket október végéig bonyolítják le. Az első négy helyezett 
jut a döntőbe, amelyre 1975. január jában kerül sor Siófokon. A pályázaton és vetél-
kedőn résztvevő csapatok oklevelet, a döntő III—XII. helyezettjei oklevelet és értékes 
díjakat kapnak. 

A Szakmunkásképző Intézetek vetélkedőjét a megye valamennyi szakmunkás-
képző intézete részére meghirdették. A nevezést követően pályázatot kellett készíteni, 
amely három részből állt: az iskola történetének és krónikájának írása, illetve bemu-
tatása; dokumentumkiállítás rendezése aiz iskola életéről; végül dolgozat írása „Mi-
lyen lesz szakmám 20 év múlva?" címmel. 

A pályázat elfogadása esetén az intézmény csapata a megyei döntőbe került, ame-
lyet 1975. január hónapban tartanak meg. A döntő első helyezettje résztvesz az 1975 
március 29-i összevont megyei döntőn. A pályázaton és vetélkedőn résztvevők okle-
velet, a II—VI. helyezést elérők oklevelet és értékes díjakat kapnak. 

A pályázatot és vetélkedőt tartalmilag és módszertanilag segíti a Megyei Könyv-
tár, a Levéltár és a Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága. 
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A VIII. Országos Honismereti Diáktábor 
Makó, ez a kedves Maros-parti város adott otthont 1974. augusztus 5—16 között 

a VIII. Országos Honismereti Diáktábor résztvevőinek. Nem véletlenül esett rá a vá-
lasztás. A nemrég elhunyt Erdei Ferenc emlékének kívántak adózni a rendezők, aki-
nek szülővárosa, kutatásainak, tapasztalatainak kiindulópontja volt Makó, s akinek 
művei a honismereti kutatók nélkülözhetetlen forrásmunkái. A Diáktábort a KISZ 
Központi Bizottsága megbízásából — a Művelődésügyi- és a Munkaügyi Minisztérium 
támogatásával — a KISZ Csongrád megyei Bizottsága, a Csongrád Megyei Tanács és a 
Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága rendezte. A táborba az ország megyéiből és 
Budapestről 75 gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkástanuló érkezett, akikhez 
néhány szakcsoportban makói diákok csatlakoztak. 

A tábor vezetősége azzal a célkitűzéssel fogott munkához, hogy bemutat ja a tanu-
lóknak Csongrád megye — elsősorban Makó városa — történelmi, irodalmi, művészeti, 
néprajzi nevezetességeit, ismereteket nyúj t a honismereti munka módszereiről, egy-
egy témakör irodalmáról és olyan jártasságot ad a gyűjtésben és a feldolgozásban, 
amit a tanulók szakköri munkájukban hasznosítani tudnak. Igyekeztünk közösségi 
munkára, az összefogásban rejlő lehetőségek kiaknázására nevelni a Diáktábor részt-
vevőit, ennek érdekében szorgalmaztuk a csoportos munkát, 3—4 vagy több tanuló 
társulását a gyűjtésre és a pályázatkészítésre. 

Az ünnepélyes tábornyitás után három tájékoztató jellegű előadás szolgálta a 
tanulók ismereteinek bővítését. Dr. Botos János, a Párttörténeti Intézet munkatársa 
a helytörténeti-honismereti kutatások szerepéről és újabb eredményeiről beszélt. Tóth 
Ferenc Makó történetét, irodalmi és néprajzi hagyományait ismertette, Juhász Antal 
Csongrád megye történetéről és hagyományos népi kultúrájáról adott áttekintést. Az 
utóbbi két előadást film- illetve diavetítés kísérte. 

A korábbi Honismereti Diáktáborok tapasztalatai alapján az idő nagy részét szak-
csoport-foglalkozásokra fordítottuk, így mindenki az általa választott, érdeklődésének 
legjobban megfelelő témakörben kapott ú j ismereteket, illetve végzett munkát. Ezáltal 
elsősorban a szakcsoportok formálódtak összetartó kis-közösségekké. Tíz szakcsoportot 
szerveztünk. A részletes táborprogram a szakcsoportvezetői megbeszélésen alakult ki, 
amikor egyeztettük a terveket, igényeket, majd ki-ki ismeretette szakcsoportja rész-
letes munkatervét. Az alapos tervezés, a rendelkezésre álló szakirodalom, a munkakö-
rülmények megteremtése volt az egyik feltétele annak, hogy a Diáktábor tartalmas 
munkát végezhessen. 

1. Makó az első felszabadult magyar város. Ez és a közelgő 30. évforduló indokolja, 
hogy külön szakcsoport foglalkozzék a város felszabadulásának emlékanyagával. A 
szakcsoportot dr. Tamasi Mihály osztályvezetőhelyettes (MSZMP Csongrád megyei 
Bizottsága) irányította. A csoport tagjai (5 fő) tanulmányozták az eddig megjelent 
történeti irodalmat, a makói levéltár egykorú iratanyagát és visszaemlékezéseket 
gyűjtöttek. Munkájuk fontos eredménye, hogy a levéltárban ú j adatokat kutat tak föl 
az 1940-es évek helyi munkástelepeiről, a veteránokkal való beszélgetés pedig ember-
közelbe hozta számukra a felszabadulás eseményeit. 

2. A munkásmozgami szakcsoportot Oltvai Ferenc nyug. levéltári igazgató vezette. 
A csoportban 6 tanuló — egy kivételével mind szakmunkástanuló — dolgozott. Meg-
ismerkedtek a Csongrád megyei munkásmozgalom történetét tárgyaló könyvékkel, 
tanulmányokkal, melyekből kijegyezték a Makóra vonatkozó iratokat. A szakcsoport-
vezető bevezette a tanulókat a levéltári kutatás és a forrásismertetés módszereibe, 
irányításával értékes dokumentumokat tártak fel a város 1917 előtti munkásmozgal-
máról. Közös pályamunkájukban a felkutatott dokumentumokat közlik és értékelik. 

3. A termelőszövetkezeti szakcsoportban 7 tanuló tevékenykedett Halász Péter 
tudományos főmunkatárs (Agrárgazdasági Kutató Intézet Bp.) vezetésével. A tanulók 
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a tsz-történeti irodalom — főleg a makói Üttörő MgTSz munkáját, fejlődését tárgyaló 
dolgozatok — tanulmányozása után két csoportban, két pályamunkához gyűjtöttek 
anyagot: „A makói hagyma és a termelőszövetkezeti mozgalom kapcsolata", valamint 
„A makói Úttörű Tsz megszilárdulásának története (1970—1974)" címen. Az anyaggyűj-
tés során nem csupán az irattárakat, a zárszámadási beszámolókat tanulmányozták, ha-
nem találkoztak termelőszövetkezeti tagokkal is, akiktől visszaemlékezéseket gyűjtöt-
tek. A két közös pályamunkán kívül egyéni pályázat is született ebben a szakcsoport-
ban, egy tanuló feldolgozta a „makai" talicska történetét. 

4. A tanyakutató szakcsoport újdonság volt az előző diáktáborok programjához 
képest, de szervezését több szempont is indokolta. Az alföldi tanyavilág átalakulása, 
néhol gyorsuló ütemű megszűnése fontossá teszi a még meglévő tanyák néprajzi 
kutatását, emellett Makó környéke kiváló terepet kínált az ilyen vizsgálatok számára. 
A 7 főnyi szakcsoport dr. Juhász Antal muzeológus irányításával Makó ,,Bogárzó" és 
„Hatrongyos" nevű, kiszemelt határrészén és Apátfalva határában végzett anyaggyűj-
tést. Két tárgykörben folyt kutatás: a szakcsoport egy része építészeti felmérést vég-
zett és feljegyzéseket készített a felmért tanyákról, más része a tanyai életmódról 
gyűjtött adatokat. Kiemelt témakör volt a tanyai ifjúság helyzete, amely a mai életmód 
kutatásának részeként szociografikus megközelítést kívánt. A tanulók mindkét tárgy-
körben a helyi adottságokhoz alakított földerítő kérdőívet használtak. A közösen vég-
zett gyűjtésből két pályamunka készült — Apátfalvi tanyák, Tanyák a Szárazér part-
ján —, melyekből a 14—18 éves tanyai fiatalok „önvallomásai" és a népi építészeti 
dokumentációk különösen értékesek. 

5. Az irodalmi hagyományokat gyűjtő szakcsoport (7 fő) Tóth Ferenc múzeum-
igazgató (Makó) vezetésével Erdei Ferenc életéről, közéleti tevékenységéről gyűjtött 
adatokat. A csoport egy része Erdei ifjúságával, más része közéleti, politikai szere-
pével foglalkozott. Elsősorban élőszavas gyűjtést végeztek: magnetofonfelvételt ké-
szítettek Erdei rokonaival, osztátytársaival, egyetemi társaival, a legutóbbi évekre vo-
natkozóan pedig a városi tanácselnöktől, a Hazafias Népfront vezetőitől, s egy nyug-

ímMíámímsuTOTi , t5Ö-fí WUOTT 
JUHÁSZ m ! * I y 

a w» wtw *> ••»• f • •'*', 

18 

A tábor résztvevői Tóth Ferenc múzeumigazgató vezetésével Makó város 
emlékhelyeivel ismerkednek (Halász P. felvétele) 



díjas tsz. elnöktől kaptak felvilágosítást, összeállították a makói Erdei Ferenc emlék-
helyek jegyzékét és a tábor többi résztvevőjével együtt megkoszorúzták Erdei szülő-
házát és sírját. A két pályamunka közül különösen az Erdei Ferenc ifjúsága című 
dolgozat tárt fel eddig ismeretlen és publikálatlan részleteket. 

6. Természetrajzi értékeket leifedező szakcsoport, vezetője dr. Tóth Mária tanár 
(Makó), 8 fő. A Maros magas vízállása miatt munkatervüket kissé módosítani kellett, 
de a szakcsoport így is nagy feladatokra vállalkozott — derekas helytállással. Florisz-
tikai és faunisztikai megiigyeléseket végeztek a Maros árterén, Bökény-pusztán, a 
maroslelei réten és egy szikes tónál. Népi nóvényneveket, gyógymódokat gyűjtöttek 
a makói szociális otthon lakóitól, interjút készítettek egy makói erdésszel és az egy-
kori körvadászatok egy hajtójával. Kisebb csoportokban négy dolgozatot írtak: Makó 
környéki gerincesek faunisztikai vizsgálata, Makó élővilágával kapcsolatos néprajzi 
ismeretek. Elet a sziken, A Maros ártér természetvédelme és florisztikai vizsgálata. 
A szakcsoportvezető szervezőkészségét dicséri, hogy természetjáró útjaikra minden 
alkalommal kerékpáron mentek. 

7. A földrajzinév-gyűjtö szakcsoportban 10 tanuló dolgozott. Vezetőjük Zsiros 
Katalin tanár, honismereti szakkörvezető (Szentes), akinek a gyűjtésben nagy segít-
séget nyújtott Asztalos P. Kálmán tsz. nyugdíjas, csanádpalotai honismereti kutató. 
A csoport Makótól 15 km-re fekvő Királyhegyes község földrajzi neveinek összegyűj-
tését vállalta. Megismerkedtek a legfontosabb szakirodalommal, majd három kisebb 
csoport a falu határában, egy csoport pedig a belterületen dolgozott. Jó segítséget kap-
tak az Árpád Tsz és a Községi Tanács vezetőitől. Az összegyűjtött, térképen is jelölt 
gazdag névanyag beépül a megye földrajzi neveiről tervezett kötetbe. A szakcsoport 
két tagja túlteljesítette a célkitűzést: színes kis riportokban portrét rajzolt a gyűjtés 
során megismert királyhegyesi öregekről. 

8. A népzenei és folklór hagyományokat gyűjtő szakcsoportot (8 fő) Szigeti György, 
a Megyei Művelődésügyi Módszertani Központ főelőadója vezette, aki kutatópontul 
Apátfalvát, a megye egyik leginkább hagyományőrző, gazdag népi kultúrájú faluját 
szemelte ki. Két kisebb, 4—4 főnyi csoport alakult: az egyik a népművészet mestere 
címmel kitüntetett Kardos István dalkincséből vett magnetofonra és jegyzett le 50 
népdalt, a másik csoport hiedelmeket és szokásokat gyűjtött. Az utóbbiak az öregek 
napközi otthonában találtak jó adatszolgáltatókat. A szakcsoport tevékeny szerepet 
játszott a tábor közös rendezvényein a jó hangulat megteremtésében. 

9. A használati tárgyakat gyűjtő szakcsoportban 10 tanuló tevékenykedett Felföldi 
László segédmuzeológus irányításával. Munkájuk gerincét egy makai paraszt-porta 
felmérése és berendezésének leírása képezte. Felmérésre egy 19. század első felében 
épült nagygazda-házat választottak, amely nagy melléképületeivel, sok berendezési 
targyávai jó „terep"-nek Ígérkezett. A telekről helyszínrajzot, a házról alaprajzot, a 
lakóhelyiségről kivetített alaprajzot készítettek — ez utóbbit K. CIsilléry Klára „Szo-
babelsők" című kérdőíve alapjan. Teljes tárgy jegyzéket vettek föl és pályázatukhoz 
mellékeltek egy 19. század első feléből származó hagyatéki leltárt is, amely tükrözi 
a felmért gazdaház egykori felszereltségét. Pályamunkájuk jól használható anyagot 
ad a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba kerülő makai gazdaház berendezé-
séhez. 

A csoport a makai tanyákon, Apátfalván és Marosleién kb. 100 használati tárgyat 
gyűjtött és további 25—30 íoidentéseoen vett reszc. A tárgyak a József Actila Muzeum-
ba kerültek, amelynek udvarán az utolsó előtti napon rögtönzött kiállítással lepték 
meg a tábor többi résztvevőjét. A csoport két tagja Hajdú Gyula tanár vezetésével 
népi sportjátékokat gyűjtött Makón, Marosi elén, Királyhegyesen és Apátfalván. Hajdú 
Gyula keze alatt többen közreműködtek a keringős méta betanításában és bemutatá-
saban. 

10. A krónikaíró szakcsoport (8 tanuló) Ormos Gerő újtságíró irányításával izgal-
mas riporteri feladatra vállalkozott: elhatározták, hogy megírják Apátfalva egy dél-
előttjének történetét. A szakcsoportvezető alapos tervet készített, elosztotta a mun-
kát, majd a tanulók 2—2 fős csoportokban sorra tájékozódtak a községi tanács, a 
művelőuési ház és a könyvtár, az üzletek, a posta és takarékpénztár munkájáról, az 
egészségügyi ellátás, az óvodák, a szociális otthon helyzetéről. Krónikás feljegyzéseik 
adatokban gazdag, tanulságos pillanatképet nyújtanak egy mai magyar faluról. A szak-
csoport fő tevékenységét természetesen a táborkrónika vezetése jelentette, melynek 
részleteit a Diáktábor résztvevői minden nap a faliújságon olvashatták. 

A táborpályázatra a szakcsoportok 20 pályamunkát készítettek. Eredménynek 
tartjuk, hogy általánossá vált a közösségi munka, amely ugyanakkor lehetőséget adott 
az egyéni képességek — a jó rajzkészség, a riporteri rátermettség stb. — érvényesülé-
sére. A zsűrire nagy feladat hárult az utolsó előtti napon, amikor a pályamunkákat 
kellett elbírálni és a helyezési sorrendet megállapítani. Végül is nem. állapítottunk 
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meg díjfokozatokat, hanem az alábbi öt pályamunkát emeltük ki: „A makói hagyma 
és a termelőszövetkezeti mozgalom kapcsolata", „Apátfalvi tanyák", „Erdei Ferenc 
ifjúsága", „Népdalok Apát falvár ól", „Makó, Ráday u. 16. sz. ház felmérése és tárgy-
leltára". Ezek a munkák új forrásként használható adatok feltárásával, a dokumen-
táció gazdagságával tűntek ki a többi közül. 

A Honismereti Diáktábor munka-központú volt, az idő nagy részét szakmai mun-
kára: a honismereti szakirodalom tanulmányozására, gyűjtésre és a gyűjtött anyag 
feldolgozására fordítottuk. Ügy vettük észre, nem hiába. Mert a fiatalok rájöttek a 
munka ízére, érdekességére és értelmére, a szorgosa'obját követte a többi s szinte ver-
sengés alakult ki néhány csoport között: ki gyűjt többet, melyik szakcsoport készít 
jobb pályamunkát. 

De azért kirándulásra, szórakozásra, sportolásra is jutott idő! 
Augusztus 7-én a tábor résztvevői városnéző sétán ismerkedtek Makó nevezetessé-

geivel, 11-én délután szegedi, 13-án egész napos megyei autóbusz-kiránduláson vettek 
részt. A megyei kiránduláson a tábor megtekintette egyik nevezetes történelmi emlék-
helyünket, Ópusztaszert, ahol a szegedi múzeum negyedik éve folyó ásatáson tárta 
fel az Árpád-kori „szeri" monostor és a hozzá tartozó kolostor alapjait. Ezután a pár 
nappal korábban megnyílt csongrádi „kubikosmúzeum", Szentesen az állandó Koszta-
képtár és régészeti kiállítás, a szegvári Falumúzeum, Hódmezővásárhelyen a csúcsi 
fazekasház, Tápén a Szegedi Ünnepi Hetekre rendezett gyékényes kiállítás nyújtott 
látnivalót. Hódmezővásárhelyen megtekintettük a viharsarki agrárproletár mozgalom 
kiemelkedő alakjának, Szántó Kovács Jánosnak, a szobrát. 

A kirándulásokon, városnéző sétákon szerzett új ismeretekről — no meg ügyes-
ségükről, találékonyságukról — megyei vetélkedőn adtak számot a tábor résztvevői. A 
vetélkedő fénypontja volt, amikor a versengő tíz csapat tagjai a megadott időn belül 
sorra érkeztek a város központjában levő szálláshelyre egy-egy makai talicskával és 
néhány fej hagymával. 

Augusztus 9-én este az ÉDOSZ szegedi Táncegyüttese és Karsai Zsigmond, a nép-
művészet mestere adott műsort a helyi Művelődési Házban. A műsort „táncház" kö-
vette, ami Szegeden, az együttes otthonában tavasz óta már hagyománnyá vált. Nagy 
Albert, az együttes vezetője és táncosai tápai néptáncokra tanították a tábor részt-
vevőit. Kiderült, hogy a honismereti munkában jeleskedő fiatalok mozgáskultúrája 
bizony eléggé szegényes. Az ÉDOSZ táncháza mindenesetre jó alkalom volt arra, hogy 
hírét vigyék az országba ennek a több helyen sarjadó, szép kezdeményezésnek és meg-
kedveltesse a fiatalokkal a magyar néptáncot. 

A Honismereti Diáktábor ideje alatt került sor a makói József Attila Gimnázium 
falán elhelyezett Erdei Ferenc emléktábla felavatására, ahol megjelent a tábor vala-
mennyi résztvevője. A diák önkormányzat kezdeményezésére a makói tábor felhívással 
fordult az országos középiskolai és szakmunkásképző KISZ szervezeteihez, hogy a fel-

A Honismereti Diáktábor tagjai 
megkoszorúzták Erdei Ferenc 

szülőházát 
(Halász P. felvétele) 
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szabadulás 30. évfordulójára indítsanak mindenütt honismereti akciókat, gyűjtsenek 
visszaemlékezéseket és dokumentumokat, amivel tartalmasabbá tehetik az évforduló 
megünneplését. 

A makói Diáktábor igazolt néhány tapasztalatot, kezdeményezést, ugyanakkor új 
tanulságokat is nyújtott. Mindenekelőtt beigazolódott, hogy érdemes kollektív pálya-
munkákat készítettetni. A közös gyűjtés és feldolgozás során a diákok sokat tanul-
nak egymástól, megtanulják becsülni egymás erényeit, összetartásra nevelődnek. Ta-
nulság lehet a következő Diáktáborok számára az is, hogy kevés időt hagytunk a pá-
lyázatkészítésre, ezért több szakcsoport feldolgozó munkája elhúzódott a késő esti 
órákra. A tanulók szívesen vállalták a rádolgozást, de emiatt másnap fáradtan éb-
redtek. Az a tanulság, hogy a gyűjtést reálisabban kell tervezni: inkább kevesebbet 
markoljanak, de jusson idő a gyűjtött anyag alapcs feldolgozására. 

A Diáktábor eredményességét részint a pályamunkák színvonalán, részint a ta-
nulók hangulatán, munkaszellemén, részint a további honismereti tevékenységükön 
tudjuk mérni. A pályamunkák java, nagyobbik fele megüti a legjobb megyei és orszá-
gos ifjúsági diákpályázatok szintjét, s eZeket a szakcsoportvezetőkből és Koczor Lajos 
táborvezetőből alakult zsűri — kellő válogatás után — érdemesnek tart ja a kiadásra. 
Ügy érezzük, a résztvevők sok új ismerettel, tapasztalattal, jó hangulatban búcsúztak 
Makótól. A tábor sikerének és a jó közösségi szellemnek a jele, hogy több szakcsoport 
tagjai elhatározták: jövő nyáron ismét találkoznak, szívesen vállalják az együtt kez-
dett munka folytatását. 

Juhász Antal 

A tanyakutató szakcsoport 
(Juhász A. felvétele) 

Emlékezzünk Budavár hőseire1 

Az isaszegi és a gödöllői csata után Patay István ezredes volt a Pestre bevonuló 
magyar hadsereg előcsapatának parancsnoka. A debreceni 10. honvédzászlóaljban 
kezdte szabadságharcos tevékenységét, s Buda ostroma alatt a főváros térparancsnoki 
tisztét látta el. A republikánus szellemet képviselte haláláig. Egyike volt annak a 
hét képviselőnek, akik a 67-es koronázást törvénytelennek nyilvánították. Sok hasonló 
szellemű honvédtiszt és honvéd emlékét elevenítette fel Budavár bevételének évfor-
dulója. 

I 1974. m á j u s 21-én ü n n e p e l t ü k B u d a v á r o s z t r á k u r a l o m alól i f e l s z a b a d í t á s á n a k 125. é v f o r d u l ó j á l . 
Ebbő l az a l k a l o m b ó l l ep lez ték le a v á r o s t r o m á b a n rész t vevő Bécsi ö n k é n t e s Légió f e k e t e 
m á r v á n y t á b l á j á t . E n n e k az í r á s n a k köz léséve l e m l é k e z ü n k a j e l e s é v f o r d u l ó r a . (Szerk.) 
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Semmit sem von le a hősök érdeméből az — amire pár nap múltán maga Kossuth 
is rájött —, hogy a nagy létszámú magyar haderő lekötésével csak a császári csapa-
toknak teremtettek kedvezőbb helyzetet. Ezért is szorgalmazta a kormányzó elnök az 
ellenség üldözését, de Görgey kapott a — politikai elgondolásának jobban megfelelő 
— alkalmon és az ostromra koncentrálta erejét. Pedig a nehéz ostromágyúk hiánya 
mindjárt a kezdetben érezhető volt és elodázta a döntő rohamot. 

Az isaszegi győzelmes csata után a Kmety hadosztály Vác városát szállta meg. 
Innen kelt át a tüzérség és gyalogság egy része Nagymarosnál kompokon a Dunán, míg 
a zöm Esztergom és Dorog vonalán érkezett Óbudára. 1849. május 4-e hajnalán Kmety 
György ezredes hadosztályának összes főtisztjét összehívta és ismertette előttük Gör-
gey hadparanoscsát: még azon a napon meg kell semmisíteni a Lánchíd-i vízművek 
„vízigépét", hogy a vár védőit az ivóvíztől elvágják. A 10. zászlóalj tisztjei egyhan-
gúan kérték: a tűzpróbát már sokszor kiállott csapatjuknak engedje át a csata meg-
kezdését. Ez a határozat délben már tetté is vált. 

Május 4-én reggel még minden csendes volt. Délelőtt tíz órakor azonban a vár-
ból kiküldött lovas-járőr nagy, ellenséges oszlop közeledését jelentette. Ez volt a 
Kmety hadosztály, melynek közeledtére azonnal riadóztatták a várvédő csapatokat. 
Ezzel egyidőben megindult a vár körülzárása. A Sashegy felől Nagy Sándor I. had-
teste, a Gellérthegy körül a II. hadtest Aulich tábornok vezetésével, a Krisztinaváros-
ban pedig Knézich Károly tábornok III. hadteste foglalta el állásait. A Szekulics 
dandár a pesti oldalon zárta le a partot. 

Az ostromló honvédsereg oldalán harcoló Bécsi Légió hős katonáinak emlékét őrző 
tábla felavatása (MTI fotó — Benkő Imrei 
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Fellobogózott házak, ujjongó lakosság sorfala között vonult fel Óbudáról a Kmety 
hadosztály, amelynek honvédéit virágokkal díszítették éppen úgy, mint fegyvereiket, 
ágyúikat. Útközben étellel, itallal kínálták a katonákat, akik diadalmenetben érkez-
tek a Bomba térre (a mai Batthyány tér). Egy szakasz huszár lovagolt előre, akiket 
a téren a visszavonuló császáriak puska- és kartácstüze fogadott. 

A magyar oszlop zöme délben megállt a Császárfürdőnél (mely a harcok alatt ha-
dikórház volt) s itt kivált a 10. és a Branyiszkónál hírnevet szerzett 33. zászlóalj 
hogy megkezdje Buda ostromát. Valamennyi tisztjével az élén — magának Kmety 
ezredesnek vezetésével — a 10. honvédzászlóalj öt százada indult a Bomba térről 
szuronyrohamra a Víziváros Fő-utcáján a vízműveket védő „palliszádok' ellen. Köz-
ben a hadosztály két 6 fontos ágyúja az Anna templom plébániájának fala mellől, a 
Dunapart felől, a Kapucinus (Corvin) térről pedig két röppentyű támogatta a víz-
vezeték épületére irányzott lövéseivel a rohamot. 

Több korabeli adatot, naplót, katonák és polgárok visszaemlékezéseit egybevetve 
a szabadságharcot követően rajzolt térképvázlattal, pontosan meghatározható a Fő-
utca 5. számú ház helyén állott vízmű. Pincéjében ma is látható a vízzel telt akna. 

A Jégverem utca 1. (Fő utca 9.) szám alatti műemlék sarokház helyén húzódott a 
vízműveket védő „palliszád" sánorendszer. Pontosabban: a Duna partjáról kiindulva 
itt kezdődött a földbevert tölgyfacölöpsorral megerősített védőfal. A két utca keresz-
teződésénél volt Jókai „Kőszívű ember fiai" c. regényében is megörökített „torlasz 
kapuja". Ezek ellen a sáncok ellen intézett 1849. május 4-én, a déli órákban szurony-
rohamot a 10. honvédzászlóalj s ezzel a rohammal kezdődött Budavár ostroma. Május 
21-én pedig, ugyancsak a 10. zászlóalj fejezte be a torlaszt áttörő utolsó rohamával az 
ostromot és tűzte ki golyótépte zászlóját a Lánchídnál lehorgonyzott hajóra.2 

A „torlasz-kapuja" mögül rájuk zúdított kartácstűzben megsebesült a zászlóalj 
parancsnoka, Ádám Ferenc százados, Dalnoki Lajos zászlótartó és maga az ezredes 
is. Kmety azonban 36 órán át nem engedte beköttetni könnyebb sebeit, minden ere-
jével a siker kivívásán fáradozott. Ezt azonban sem a 10. zászlóalj megismételt, majd 
a tartalékként helyébe lépő 33. zászlóalj rohamával sem érhette el ostromágyúk tá-
mogatása nélkül. 

Közismert Görgey és Hentzi császári tábornok levélváltása, majd ezt követően 
Hentzi háborús bűntettnek minősíthető gaztette, amikor ágyúival Pestet, a Víziváros 
polgári lakosságát és házaikat lövette. Sokan estek áldozatul a bombázásnak, de kö-
zülük is a Bomba téri „Fehér Kereszt" fogadó kávéházának pénztárosnője, egy fiatal 
lány volt az ostrom első hősi halottja. 

Amikor Komárom várából megérkeztek az ostromágyúk, Görgey zavaró támadá-
sokkal igyekezett kifárasztani a császári védősereget. A Krisztina felől, a Naphegyen 
állították fel a réstörő telepet, hogy előkészítsék az utat a döntő rohamhoz. Az 
ostromágyúk segítségével napról-napra fokozódott a Krisztina felőli „rés" kiszélesí-
tése, az éjszakai ál-támadásokkal pedig a császári védősereg kifárasztása. Május 15-én 
a híres „szegedi" 3. és a vörössipkás „kassai" 9. zászlóaljak kísérelték meg, hogy a 
Városmajor felől létrákkal jussanak fel a bástyákra. A rés azonban ekkor még elég 
meredek volt, így a roham nem vezethetett sikerre. 

Május 18-án színleges éjszakai rohamot rendezett az ostromló sereg s ekkor 
határozták el, hogy a Logodi utca felől aknával közelítik meg a rést. Kmety ezredes 
május 18-án reggel 5 órakor keltezett jelentéséből még azt is tudjuk, hogy a Vízi-
városban a 10. zászlóalj 1. százada a palliszádok ellen indult, a 2. a Kapucinus térről 
a 3. a Mária térről, a 4. pedig a Fő-utcán indította meg rohamát a „lángban". Ezekkel 

2 E h a d i t e t t és t ö r t é n e l m i e s e m é n y , v a l a m i n t a pa l l i s zádok h e l y é n e k m e g ö r ö k í t é s é r e , a J é g v e r e m 
u. 1. s zámú ház f a l á n e m l é k t á b l a e lhe lyezésé t j a v a s l o m , m e l y szövege mel le t t , a s á n c o k v o n u -
latát is f e l t ü n t e t h e t i . 
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a támadásokkal több, harcászatilag fontos pontot foglalt el a honvédség. 
Végre elérkezett május 21-ének hajnala! 
Hosszasan kellene felsorolni a magyar sereg hősiesen küzdő zászlóaljait, amelyek 

valamennyien bátran vetették magukat az utolsó rohamba. A Krisztina-városi rést a 
Máriássy-hadosztály dandárai támadták, a 19. zászlóalj állandóan lőtte a várvédőket, 
a 47. zászlóalj honvédéi létrákon másztak fel a falakra. A várkert felőli rohamot 
a 49. és 61. honvédzsázlóaljak vezették. A mai Ifjúsági park területén a ,.bécsi légió" 
hősei törtek fölfelé. A Bécsi-kaput a III. hadtest katonái ostromolták. 

A várvédő Hentzi tábornok szinte állandóan a legveszélyeztetettebb részen, a 
vízműveknél tartózkodott, itt volt a legtovább tartó, legöldöklőbb harc. Kmety had-
osztályából 30 honvéd önként jelentkezett az első sorba. Mielőtt e veszélyes útra 
keltek, mindegyikük fehér kendőt kötött karjára, hogy későbben is azonnal felismer-
hető legyen. A Vízivároson át maga Kmety vezette az I. utász zászlóalj katonáit a 
Lánchíd és a vízhúzó gépház szegletén álló erősséghez. 

Amiként a 10. zászlóalj kezdte május 4-én az első rohamot, úgy az utolsó roham 
dicsősége is nekik jutott. A mai alagút feletti legnehezebb szakaszon, a meredek 
hegyoldalon, ádáz kézitusában küzdöttek fel magukat a bátran védekező varasdi 
ezred katonáival szemben, míg a Sándor palotánál egyesülhettek bajtársaikkal. 

Görgey Kmety ezredessel küldötte el jelentését Debrecenbe Kossuthoz. Ebben — 
többek között — közölte: „A 10., a 33. és a 47. zászlóaljak, mint melyeknek emberei 
a legelszántabb bátorsággal vár megrohanásánál a vitézségnek kitűnő jelét adták, 
zászlójukra kitüntetésül a I l l-ad osztályú érdemjelet nyerték." Hősies harcuk ered-
ményeként adta ki Budapesten, 1849 május 21.-én Irányi Dániel budapesti kormány-
biztos a győzelmet jelentő kiáltványt: „íüuda vára a m i é n k ! . . . Éljen a haza!" 

Dr. Kovássy Zoltán 

A sátoraljaújhelyi Kazinczy Kör életéből 
„Ép lelki élet nincs szülőföld nélkül" — írja Németh László. A szülőföld azonban 

csak akkor adhat egész életre szóló élményt, ha valóban ismerjük múlt ját s jelenét, 
ha sokféle személyes szállal kötődünk hozzá. Annak az immár tizenhárom éve folyó 
munkának, ami a sátoraljaújhelyi fiatalok Kazinczy Ferenc Honismereti Szakkörében 
meg-megújuló lendülettel folyik ez a meggyőződés az ösztönző alapja. A szülőföld 
fogalmát — éppen Németh László vallomása, a Bogárdi diófa rá a példa — nem értel-
mezhetjük szó szerint és mechanikusan leszűkítve. Hazánk minden szeglete alkalmas 
arra, hogy meghatározó, a személyiség kiteljesedését szolgáló tapasztalatokhoz juttas-
son, akár ott születtünk, akár „vendégként" telepedtünk meg benne. Az i f jú években 
külön gondot, figyelmet érdemel minden, ami a közösséghez, a hazához, ú j társadal-
munkhoz kapcsol. Ha áttekintést kívánok adni honismereti szakkörünk tevékenysé-
géről, ezzel kell kezdenem. 

Honismereti munkával másfél évtizede foglalkozom, kezdettől fogva fiatalok, 
tanítványaim bevonásával Előbb egy bodrogközi falu általános iskolás tanulói, 1961 
óta pedig a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium diákjai a munkatársaim. Az ifjúsági 
szakkörök természetes sajátossága, hogy tagságuk folyamatosan cserélődik, az ismé-
telt újrakezdés azonban hagyományokra épülhet, az elért szint huzamos ideig tartható. 

Mint minden nevelő tevékenység, a honismereti szakköri munka is aktív voltával 
érhet el sikert; a cselekedtetésnek itt a gyűjtés a legeredményesebb formája. Mi a 
néprajzi és nyelvjárási adatok felkutatását, rögzítését és bizonyos fokú rendszerezését 
állítottuk tevékenységünk középpontjába. A Kazinczy Kör főként a sátoraljaújhelyi, 
kisebb részben az encsi járás több mint negyven községében végzett gyűjtést; a Hegy-
köz, a Bodrogköz és a Hegyalja a legfőbb gyűjtőterületünk. A néprajzi és nyelvjárási 
adatok felkutatása mellett helytörténeti, üzemtörténeti, irodalomtörténeti (helyi ha-
gyományok) és iskolatörténeti gyűjtéssel foglalkoztunk. 
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Tematikánkat munkatervben rögzítjük. Ennek az az alapja, hogy mit érdemes 
gyűjteni (fehér foltok, jellegzetes sajátosságok, a tudomány által igényelt feladatok), s 
hogy milyen gyűjtésnek vannak meg a feltételei (megfelelő útmutató, felkészített 
gyűjtő, alkalmas terep stb.). A témák kiválasztásához Balassa Iván Néprajzi feladatok 
a Hernád és a Tisza között c. füzete, valamint a Néprajzi Múzeum, a Nyelvtudományi 
Intézet, a miskolci Hermán Ottó Múzeum téma-ajánlásai, gyűjtési útmutatói adták a 
legtöbb indítékot. Munkánk során elsősorban az emlékezések, adatközlések, megfigye-
lések összegezésére törekedtünk, a kikérdezés volt a legfőbb módszerünk. Tárgyi 
gyűjtésire viszonylag ritkán került sor: nem volt megfelelő tárolási lehetőségünk, 
nincs raktárunk. 

A gyűjtés megszervezése kétféle tennivalót kíván: elő kell készítenünk a gyűjtő-
ket és a gyűjtőterületet. A munkatársak felkészítése folyamatos feladat. Általános 
részében megismerkednek a tudományos eredményekkel, a gyűjtőterülettel, a legfőbb 
módszerekkel. A konkrét felkészítés egy-egy vállalt munkaszakasz (pl. gyűjtőút, pá-
lyamunka) végrehajtásával kapcsolatos. Az eredményes munkához célratörő tudatos-
ságra van szükség, a néprajzi gyűjtésben ezt a tematikus kérdőívek segítik. így az 
adathalmaz nem esetleges, rendszer van benne, szinte teljességre törekedtünk. A gyűj-
tőterület előkészítése is fontos: ha előzőleg felderítettük a terepet, gazdaságosabban 
használhatjuk ki az időt. Tudnunk kell, kik a jó adatközlők, milyen területen várható 
gazdag anyag előbukkanása. Sok segítséget kaptunk ilyen vonatkozásban a helybeli 
pedagógus kollégáktól, tanácsi tisztségviselőktől, lelkészektől, ott élő szakemberektől 
(téesz-elnök, erdész, kerülő). 

Időnként — megbízásból vagy tema-
tikus kiállítás céljaoói — gyűjtöttünk 
csaK. targyakat; ezeK. egy részét 1970-ben 
gazuag anyaga kiaiditason mutattuk be 
„A Kender munkái a Bodrogközben" cí-
mein, s ezzel elnyertük a Megyei Tanács 
eiso dijat. Az anyag egy részét azutan 
atadtuk a muzeumoknak, néhány tárgy 
magántulajdonban van; állandó kiállí-
tásra nem volt s nincs is lehetőségünk. 
Az írásba foglalt eredmények, adatok 
megőrzésére, publikálására viszont min-
dig tudatosan törekedtünk szűkös lehe-
tőségeink határain belül. Krónika címen 
huszonegy alkalommal jelent meg a kör 
közlönye, 1971-ben pedig — a szakkör 
fennállásának 10. évfordulója alkalmá-
ból — 400 oldalas gyűjteményes kötetet 
adtunk ki a járási tanácsi hivatal anyagi 
támogatásával, Abaúj és Zemplén nép-

életéből címen. A legjobb feldolgozásokból pályamunkák készültek országos, me-
gyei, illetve diáknapi pályázatokra. Ezek egy-egy példányát irattárunkban megőriz-
tük, s ha lehetőség kínálkozna, újabb kötetek számára anyagot meríthetünk belőlük. 
Gyűjteményünk fogadtatása meggyőzött róla, hogy igen eleven olvasói érdeklődés 
van az egykori népéletről szóló közlemények iránt. Néhány diákunk sikerrel kapcso-
lódott be a járás földrajzi neveinek egységes szempontú összegyűjtésébe is. 

A Kazinczy Kör életébe kedvező fordulatot hozott, hogy három éve a sátoralja-
újhelyi városi-járási Művelődési Központ szakköreként dolgozhatunk. A tagság to-
vábbra is gimnazistákból verbuválódik, a program és a munka azonban új színek-
kel gazdagodott. Gyűjtőutakra alkalmanként igénybe vehetjük a Művelődési Központ 
mikrobuszát, vendégelőadókat hívhatunk meg, tanulmányi kirándulásokat szervez-
hetünk, könnyebben juthatunk filmekhez, szorosabb kapcsolat alakulhat ki rokon 
körökkel (pl. táncház), a szomszédos Sárospatak város művelődési központjának szak-
körével és így tovább. 

Egy másik sajátosság, hogy a Kazinczy Kör újabban gyakran kap szervezési 
feladatokat is. A Szép Magyar Beszéd megyei versenyének, az országos hatókörű 
Édes Anyanyelvünk versenynek a lebonyolításában ott serénykednek a szakkör tagjai, 
időnként idegen vezetésire kapnak megbízást, emlékünnepségeket készítenek elő, 
segítséget nyúj tanak az úttörők „Nem térkép e táj"-expedíciójának sikeres helyi 
lebonyolításához, részt vállalnak a Kazinczy- és Kossuth-kultusz ápolásában. 

A bodrogközi földosztó mozgalom kar-
csai emléktábláját a Kazinczy Kör kez-
deményezésére készítette a KISZ III. 

Országos Honismereti Tábora 
(A szerző felvételei) 
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A szakköri munkaterv tehát válto-
zatos tételekből alakulhat ki. Továbbra 
is központi feladatunknak érezzük, hogy 
legtevékenyebb tagjaink egy-egy téma 
sokoldalú feldolgozásával önálló pálya-
munkát készítsenek. Az utóbbi két év 
teljesítményei közül a legsikeresebbe-
ket említem, jelezve egyáttal néhány té-
mánkat is. Jósvai Gizella: Erdőmumkák 
Erdőhorvátiban, Nagy György: Nepi 
építkezés a Bodrogközben című pálya-
munkájával nyert arany plakettet a 
Diáknapokon, Papp Gabriella és Dakos 
Zsuzsanna Vajdácska, illetve Karcsa la-
kodalmi szokásait és dalait gyűjtötte 
össze, Szabó Margit zemplénagárdi ba-

bonás történeteket írt le szép számmal, Bajusz Katalin a bodrogközi fiatalok egykori 
életének emlékeit kutat ta fel, Szabó István a hegyaljai szőlőművelésről írt, Horváth 
Aranka Tiszakarád helyneveiből állított össze gyűjteményt, Titkó Teréz pácini babo-
nákat ismertetett, Sípos Erzsébet szakrális emlékekről készített összefoglalást. Néhány 
szakköri tag munkájából részleteket tesz közzé a miskolci múzeum sajtó alatt lévő 
gyűjteményes kötete. 

A gyűjtők felkészítésében és továbbképzésében nagy segítséget nyúj tanak a meg-
hívott szakemberek előadásai. Idén Petercsák Tivadar muzeológus, szakkörünk egy-
kori kiváló tagja az abaúji Hegyköz néprajzi sajátságairól, fíodó Sándor múzeumi 
igazgatóhelyettes a megye népi kerámiaművészetéről adott alapos, gazdagon illusztrált 
áttekintést. 

Tanulmányi kirándulásaink és közö> gyűjtőútjaink nemcsak változatosságot, kü-
lön vonzerőt hoznak a szakkör életébe, hanem nagyszerű alkalmai az önművelésnek, 
a módszerekkel való ismerkedésnek, a mai valósággal való találkozásnak is. 

Kiadványaink előkészítése, szerkesztése mindig kedves feladata volt a kör tag-
jainak. Nem rajtunk, hanem egyéb feltételek hiányán múlik, hogy a Krónika újabb 
számai késnek. Az anyag azonban gyűlik, s előbb-utóbb a közzététel lehetősége is 
megoldódik. 

Az ifjúsági honismereti munka egyik nehézsége, hogy évről évre meg kell válni 
néhány jól felkészült munkatárstól, akik befejezték iskolai tanulmányaikat. Az a tö-
rekvésünk, hogy a Kazinczy Körbe dolgozó fiatalokat, esetleg az idősebb korosztály-
hoz tartozókat is bevonjunk, eddig nem járt sikerrel. Igaz, így egységesebb a kör 
arculata, egyértelműbben határozhatók meg a célok, nehezebb viszont az adott szintről 
tovább lépni. 

Korlátainkat ismerve sem mondhatunk mást a tapasztalatokat összegezve: Sátor-
aljaújhely környékének gazdag történelmi, szellemi és néphagyományai parancsolóan 
szükségessé teszik egy olyan kis alkotó közösség fenntartását, amely ezt az örökséget 
kutatja s a ma meg a holnap számára megmenti, miközben maradandó értékekkel 
gazdagítja magukat az önkéntes i f jú kutatókat is. 

Kováts Dániel 
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I Az Éneklő Rajok II. Országos Találkozója 
Néhány napon keresztül (1974. április 3. és 7. között) lelkes, éneklő csoportokkal 

találkozhattunk Szentes utcáin. A város belső utcáin, a Kossuth és Köztársaság téren 
és környékén sohasem szűnt meg ez idő alatt az énekszó. Másodszor adott otthont 
Szentes az Éneklő Rajok Országos Találkozójának. A szélrózsa minden irányából 
érkezett úttörő pajtások három napig vették birtokukba a Tóth József színházat, hogy 
egymást s hallgatóságukat gyönyörködtessék dalolásukkal. 

Közel 600 úttörő sorakozott fel a Tolbuchin téren április 4-én délelőtt 10 órakor 
az Éneklő Rajok II. Országos Találkozója megnyitására. A rajok bemutatkozására 
pedig április 5-én került sor. 

A bemutatón 22 raj t hallottunk. Köztük 2 ra j — egy kisdobos és egy úttörő — 
a házigazda szerepében köszöntette a bemutató résztvevőit. 18 ra j megyéjük. 2 ra j 
Budapest képviseletében szólaltatta meg gazdag, színes programjában szülőföldje 
hangját. A 20 rajból két kisdobosraj volt. 17 ra j szülőföldjük, tájegységük dalaiként 
számontartott népdalokból állította össze dalcsokrát. Feljegyzéseim tanúsága szerint, 
ezek közül 4—5 olyan népdal volt, amelyik általános iskolai énekes könyveinkben 
szerepel. Csodálatos volt hallani a közel 110 népdalt. Egyik ra j sem ismételte a mási-
két. A népdalcsokrokban 4—9 dal kapcsolódott egymáshoz. Legtöbbjük általános nép-
dal, de hallottunk balladát is. A rajok programjában körülbelül 50-szer hangzott el 
úttörődal, egy-egy ra j kettőt, hármat énekelt. 25-re tehető a mozgalmi dalok száma. 
E körbe sorolom a munkásmozgalom dalait, a jelen politikai élet megmozdulásait 
kísérő lelkesítő, tiltakozó, a szolidaritás hangját megszólaltató dalokat. Az utóbbiak 
híven tükrözték a csoportok politikai mozgékonyságát, reagálását napjaink nemzetközi 
politikai eseményeire. 

Igazi feszitivál-hangulat uralkodott mindenütt a városban. A közös foglalkozások 
lendületes éneklése hatalmas éneklő közösséggé kovácsolta a találkozó minden részt-
vevőjét. Találkozó volt, nem verseny. A közös éneklés vágya, a közös éneklés élménye 
fölébe kerekedett a versengés feszültségének, egymásnak énekeltek a pajtások. 

Az Éneklő Rajok II. Országos Találkozója ugrásszerűen magasabb szinten bizo-
nyította az éneklő osztályközösségek fejlődését a közös éneklésben. Bizonyította a ra-
jok elé kitűzött program életszerűségét, a mozgalmi munkában való létjogosultságát, 
közösséget nevelő jellegét. 

Ha az idei találkozó tapasztalatait összevetjük az 1971-es találkozó tapasztalatai-
val elégedettek lehetünk. Elégedettek, de nem megelégedettek. A mostani szim 
magában hordja a közösségi éneklés még színvonalasabb megvalósítasának lehe-
tőségét, mozgalommá terebélyesedésének lehetőségét. A rajok énekes programja 
tartalomban, előadásban, anyagválogatásban egyaránt gazdagabb lett, jobban alkal-
mazkodott a csoportok életkori sajátosságaihoz. Jól megfigyelhető volt a kötött, sta-
tikus kórus-éneklési forma feloldására való törekvés, a mozgalmi jellegnek megfele-
lőbb, természetes formák keresése. Játék, játékos mozgás-elemek, egyszerűbb tánc-
lépések társultak a bemutatott énekek, dalok egyikéhez-másikához. Szinte új elem-
ként társult a különböző, könnyen kezelhető, könnyen megszólaltatható, vihető hang-
szereknek sora a közös éneklések egyik-másik dalához. 17 féle hangszer szólalt meg 
a dalok kíséretében, színessé, változatossá téve azok előadását, a furulyától a citerán 
keresztül a köcsögdudáig. 

Örömmel tapasztaltuk a fiúk részvételi arányának növekedését. 1971-ben a be-
mutatón résztvevő 17 ra j közül 6-ban voltak fiúk, igen kis számban, most mind a 20 
ra j elhozta a fiúkat is. Részvételi arányuk összességében 31 %-os volt, majd egy-
harmada a bemutatókon éneklő pajtásoknak. 

Szinte elbűvölt bennünket a két kisdobos ra j csengő, üde, tiszta, őszinte, átélt 
éneklése (Pápa, Zalaegerszeg). Éneklésükben gyermeki természetességgel önmagukat 
adták. Hit, meggyőződés sugárzott énekükből és az, hogy teljes szívvel magukénak 
vallják azt, amit énekelnek. Ügy érezzük, hogy a seregszemle programjában meg-
hirdetett éneklő rajok vetélkedője nagy lépéssel vitte előre az éneklő közösségek 
pozitív irányú fejlődését. Az Országos Találkozó énekes légköre kisugárzó hatással 
lehetne és termékenyítőleg hathatna a Találkozók közötti időszakok rajközösségi 
éneklésére. 

A bemutatók sora arról győzött meg bennünket és a fejlődés abban mérhető le 
leginkább, hogy a megyéjük képviseletében éneklő rajok mindegyike felnőtt az 
1971-es találkozón legjobban éneklő rajok szintjéhez. Igen nehéz volt a jók közül 
kiválogatni azt a 10 rajt, amelyik résztvevője lett a díszbemutatónak. Amikor szám-
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bavesszük a Találkozó eredményeit, nem feledkezhetünk meg azokról a lelkes mun-
katársakról, akik az eredmények, teljesítmények mögött állnak. Nem feledkezhetünk 
meg a nevelőkről, akik a zene, a dalolás szeretetétől áthatva vették és veszik ki ré-
szüket az ének-zenei munkából. Lelkes, odaadó, közösséget formáló munkájuk el-
ismerést érdemel. 

Szentesre készülve kovácsolódtak össze az Éneklő Rajok. Talán még a következő 
időszak felkészülésének is a szentesi találkozó lesz a motiválója, de hiszem, hogy e 
mozgalom túlnő a jelenlegi szinten, szerves részévé válik egy szűkebb és tágabb 
raj és iskolai közösségnek s a dalolás mindennappi élményével gazdagítja közösségi 
életüket, színesebbé teszi hétköznapjaikat és segíti harmonikus fejlődésüket. 

Végül azokról a rajokról, vezetőikről, nevelőkről sem feledkezhetünk meg, akik 
nem jutottak el a szentesi találkozóra. Az ő munkájuk, odaadásuk is benne van a 
most tapasztalt eredményekben. Köszönet érte. Várjuk a következő találkozót, a har-
madikat, amelyre két év múlva, az Úttörőszövetség fennállásának 30. évfordulóján 
kerül sor. A házigazda újra Szentes lesz. 

Molnár István 

Az I. Országos Nemzetiségi Úttörő Fesztivál 
A Fesztivált Békéscsabán, 1974. április 4—7 között rendezte meg a Városi Tanács 

és a Városi Úttörő Elnökség a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnökségének 
megbízásából. 

Szabó Ferenc, az Országos Úttörő Szövetség főtitkára nyitotta meg a Fesztivált. 
A hazánkban élő nemzetiségek kimagasló^művészi színvonalú csoportjai szerepeltek 
itt, valamint a meghívott csehszlovák, jugoszláv és szovjet gyermekcsoportok léptek fel. 

A műsor méltó módon tükrözte nemzetiségeink sokszínű népművészetét. A gyer-
mekjátékoktól az önálló zenekarokig szinte minden művészeti ág képviselve volt. Be-
mutatkozott a hercegszántói délszláv és a budapesti szerb-horvát általános iskola 
tánccsoportja; a szászvári német fúvószenekar és a máriahalmi gyermekcsoport; a 
román méhkereki tánccsoport és a bedői citerazenekar, valamint á miskei szlovák 
gyermekegyüttes. Mint meghívott külföldi együttes szerepelt a zranjanini (nagy-
derecskei) gyermekegyüttes, a vrbovi „Tartranka" népi együttes, valamint a kecskeméti 
általános iskola szovjet tánccsoportja. Délszláv és román énekszólók, kettősök tarkí-
tották a műsort. Új színt jelentett, hogy először magyarul, majd a négy nemzetiség 
nyelvén szavalta el egy-egy pajtás Petőfi Sádor: „Egy gondolat bánt engemet" c. 
versét. 

Kár, hogy a műsorban kevés olyan számot mutattak be, amely valóban megfelelt 
volna a gyermekek életkorának. 

Hazai nemzetiségeink csoportjai közül a miskei gyermekegyüttes szerepelt olyan 
gyermekjáték-feldolgozással, mely leginkább megfelelt a Fesztivál jellegének .(Vezető: 
Tegzes Mihályné). Régi gyermekjátékokat, kiolvasókat, még élő népszokásokat ját-
szottak, énekeltek őszinte átéléssel, stílusos, életkoruknak megfelelő, gondos színpadi 
öltözetben. A játékok színpadra komponálása is igényes volt. Osztatlan sikert aratott 
a „Hodariska, Mariska . . . " összeállítás mozgalmas, táncos fináléja. 

A szászvári fúvószenekar, Aunt Vilmos vezetésével, igen magas színvonalú tel-
jesítményt nyújtott. Műsoruk repertoárjuk színességét tükrözte. Az előadott kilenc 
számot dinamikai és hangulati árnyaltsággal játszották. 30 perces műsoruk sikerét nem 
kisebbítette volna, ha egy-két — nem elég igényesen válogatott — számot kihagynak. 

A budapesti szerb-horvát általános iskola úttörő csoportja Kricskovics Antal ve-
zetésével — az ének-zene-tánc harmonikus egységének jegyében állította össze mű-
sorát. Szereplésük egyúttal tükrözte, hogy ez a csoport a Magyarországi Nemzetiségek 
Központi Táncegyüttesének utánpótlását is adja. Az énekesek és a táncosok stílusos, 
gondos népviseletben jelentek meg a színpadon. Szépen énekeltek, a táncokat hangu-
latosan, jó stílusérzékkel adták elő — sok csoport által megirigyelhető — kiváló zene-
kari kísérettel. 

Sajátos színt jelentett a bedői citerazenekar (vezetője: i f j . Barabás Ferenc). Már 
stílusos öltözetükkel és színpadi megjelenésükkel kedvező benyomást keltettek. Bár a 
román népzenében általában ritkán használatos a citera, jó érzékkel olyan stílusú 
népdalokat válogattak, melyeknek citerán való megszólaltatása meggyőző volt. 
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A külföldi csoportok közül a vrbovi „Tatranka" népi együttes — vezetője: Márta 
Chamilova — felejthetetlen éneklési módjával emelkedett ki. A „Játék, ének, tánc a 
virágos réten . . . " c. kompozícióban pedig átütő erejű játékos előadásmódnak lehet-
tünk tanúi. Az eszközök oly szellemes felhasználására is ritkán van példánk, ahogy 
a koreográfus pl. a padokat: kocsiként, hídként, hintaként, vagy mint a botokat a 
körhintánál alkalmazta. Mindez hallatlanul természetesnek hatott, nem volt érezhető, 
hogy a színpadon történik. 

A Fesztivál értékes programja volt az Országos Úttörő Elnökség által rendezett 
tanácskozás, amelyen Herceg Ferenc a Párt nemzetiségi politikájáró1 Szabó Ferenc 
pedig az úttörők között folytatandó nemzetiségi tevékenységről tartott beszámolót. A 
szakmai tanácskozást Kamarás Rezső, a Népművelési Intézet igazgatóhelyettese, a 
zsűri elnöke vezette. 

Az I. Országos Nemzetiségi Úttörő Fesztivál maradandó élményt adott a részt-
vevő gyermekeknek és hasznos szakmai tapsztalatcserét a csoportok vezetőinek. Buz-
dítólag hatott a még élő folklónkincs — különösen az eddig elhanyagoltabb terület: a 
nemzetiségi gyermekjátékok — gyűjtésére és betanítására. Ebben komoly segítséget 
adna egy nemzetiségi gyermekjáték-pályázat meghirdetése. Fontos lenne megtalálni 
annak a módját, hogy az „utánpótlás" gyermekegyüttesek tagjai is részesülhessenek 
a-játék nyújtotta örömben. Felmerült az a kívánság, hogy úttörők fesztiválján soha ne 
légyen veresny! 

A rendező és támogató intézmények körültekintése arra is kiterjedt, hogy jutal-
mak adományozásával a szereplő csoportok számára emlékezetesebbé tegyék e Fesz-
tivált. 

Reméljük, hogy az Országos Nemzetiségi Úttörő Fesztivál a jövőben hagyománnyá 
válik! 

Keszler Mána 

Nemzetiségi néprajzi vándorgyűlés Tatán 
A Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya június 10-én tartotta első 

vándorgyűlését Tatán. Az egésznapos tanácskozáson a tudományos intézetek munka-
társai és a nemzetiségeink népi kul túrája iránt érdeklődő önkéntes gyűjtők vettek 
részt. Az ülést Steiner Tibor, a Komárom megyei Tanács VB elnökhelyettese és 
dr. Balassa Iván, a Magyar Néprajzi Társaság ügyvezető alelnöke nyitotta meg. Az 
eseménynek Komárom megye adott otthont, tekintve, hogy 1973-ban a megyei mú-
zeum részlegeként, német nemzetiségű bázismúzeum nyílt meg Tatán. A tá j nemzeti-
ségi hagyományainak és népességének figyelembe vételével német és szlovák vonat-
kozású előadások és korreferátumok hangzottak el a vándorgyűlésen. 

Fatuska János, a tatai német bázismúzeum vezetője a Komárom megyei örök-
szerződéses német községekről tartott előadást. A XVIII. században érkező német 
földművesek jogi, politikai és gazdasági helyzetét rögzítő szerződéseket vizsgálta. 
Ezek a szerződések egy ideig a telepeseknek az őslakosokénál viszonylag kiváltságo-
sabb helyzetet biztosítottak, de ezeket később semmisnek tekintették és terheiket a 
magyar jobbágyokéhoz hasonlóan állapították meg. 

Sperl Vilmosné két Komárom megyei német község gyermekjátékai alapján ki-
tűnő szemléltető anyaggal bizonyította a különböző nemzetiségű gyermekdalok köl-
csönhatását; egybefonódását. Dr. Manga János, a Néprajzi Társaság Nemzetiségi 
Szakosztályának elnöke előadásában a pilisi szlovákok népköltészetének történeti vo-
natkozásaival foglalkozott. A vizsgált balladák anyagán keresztül bizonyította azok 
cseh-morva rokonságát vagy szlovákiai eredetét, illetve azt, hogy a magyar területen 
is közismert dallamok a betelepülés után hogyan épültek be a hazai szlovákok 
folklórjába. Dr. Kálmánfy Béla, az esztergomi tanítóképző tanára a német és a 
szlovák népdalokban mutatkozó kölcsönhatásokról szólt. Mondanivalóját gazdagon 
illusztrálta saját, Komárom megyei gyűjtéséből való dallamokkal. 

Boross Marietta, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársa, a Moson megyei 
németek kéziratos énekesikönyveinek illusztrációina hívta fel a figyelmet vetített ké-
pes előadásban. (A reneszánsz képeskrónikák XVIII. századbeli, paraszti utódaiból 
mindössze kettő ismeretes a Pannonhalmi Apátság könyvtárában.) 

Az előadók a nemzetiségi folklór-rétegek mélyéről tártak fel „kövületeket", azo-
kat megtisztítva a feledés iszapjától, rusztikus szépségükben illesztették vissza az 
egységes magyarországi népi kultúrában őket megillető helyre. A hozzászólók: 
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Ortutay András, Szomjas-Schifjert György az elhangzottakat egy-egy önálló tanul-
mánynak is tekinthető korreferátummal gazdagították. 

Mint ismeretes, a Nemzetiségi Szakosztály kéthavonként tar t ja felolvasó üléseit 
Budapesten, évente egyszer pedig vándorgyűlést tervez. A legközelebbinek Mohács 
vagy Békéscsaba lesz a színhelye, ahol főként délszláv és román témákban hangzanak 
majd el előadások. Az első vándorgyűlést nagy érdeklődés kísérte és joggal mond-
ható eredményesnek. Tudományos jelentősége mellett az volt a legfőbb erénye, hogy 
nem valami „extra", „ilyen is van" rendezvény volt, hanem bizonyította: a nemzeti-
ségi néprajzi kutatás „teljes polgárjogot nyert" a magyar néprajztudományban, annak 
természetes része. Mindez pedig elsősorban a Magyar Néprajzi Társaság érdeme. 

Dr. Eperiessy Ernő 

A Nógrád megyei honismereti mozgalom megújítása 
A Honismereti Híradó 1974. 2. számában közölt felmérés szerint Nógrád is azok 

közé a megyék közé tartozik, melyeknek honismereti mozgalma az utóbbi időben ke-
veset hallat magáról. Különösen szembetűnő ez ha visszaemlékezünk arra, hogy jó-
néhány évvel ezelőtt sok említésre méltó kezdeményezés színtere volt Nógrád. 

A mozgalomért felelősséget vállaló Hazafias Népfront-szervek, de az érdekelt in-
tézmények is érzik, látják, hogy valóban lanyhult a kezdeményezéseket összefogó, ösz-
tönző, szervező erő, s ennek következtében az utóbbi egy-két esztendőben nem igen 
került sor az ország más részein is érzékelhető megmozdulásokra. Nem kívánjuk ele-
mezni a jelenség okait, csupán annyit említünk meg, hogy jórészt személyi változások 
miatt alakult így a helyzet. Korántsem léftet azonban azt mondanunk, hogy megyénk-
ben a mozgalom megszűnt, elhalt. Hiszen a korábban működő szakkörök nagyrésze ma 
is tevékenykedik, helyenként krónikák is készülnek, és nagy sikerrel dolgoznak a 
megye gazdag néprajzi hagyományának ápolásán a Röpülj páva-körök. 

Hogy a meglévő mozgalmi tevékenység, az egymástól most kissé elszigetelten dol-
dozó közösségek és egyének ismét megkaphassák a mozgalomhoz való tudatos tarto-
zásból eredő erőt, segítséget, a megyei tanács művelődési osztálya 1973 őszén össze-
hívta az érdekelt szervek képviselőit, hogy lerögzítsék a legfontosabb feladatokat és 
megtegyék az első lépéseiket a mozgalom szervezeti formáinak fefrissítésében. A be-
szélgetésen leszűrt megállapítások alapján ,,A honismereti munka szervezésének és 
fellendítésének megyei feladatai" címmel program készült, amely a fogalomtisztázás 
és a szervezeti kérdések mellett kitűzte a legsürgősebb feladatokat is. A honismereti 
mozgalommal kapcsolatosan a program hangsúlyozza, hogy a nagy évfordulókhoz kap-
csolódó helytörténeti munkálkodással szemben a jövőben a helytörténet csak súlyá-
nak, fontosságának megfelelő arányban szerepeljen a megyei mozgalomban és a hon-
ismeret egyéb ágainak művelése, hasznosítása is kapja meg az őt megillető helyet. 

A megyei program kísérletet tett arra is, hogy meghatározza a honismereti moz-
galom feladatkörét. Ezt a meghatározást távolról sem tekintjük véglegesnek vagy tel-
jesnek, de tájékoztatás céljából mégis érdemes idézni.1 Eszerint „A honismereti moz-
galom a lakosság minél szélesebb rétegeinek bevonásával folyó olyan szervezett tevé-
kenység, amely a honismereti tudományágak eredményeinek aktív felhasználása, köz-
kinccsé tétele, gondozása, valamint a megye tudományos életével való intenzív kap-
csolata révén segíti elő a szülőföld, s ezen keresztül az ország anyagi és szellemi érté-
1 A m e g h a t á r o z á s j ó l j e l l e m z i a h o n i s m e r e t i m o z g o l o m k i f e l é f o r d u l ó : t u d a t f o r m á l ó , t u d o m á n y -

n é p s z e r ű s í t ő k ö z m ű v e l ő d é s i t e v é k e n y s é g é t , a m e l y b e (s e z t n e m á r t k ü l ö n i s h a n g s ú l y o z n i ) b e -
l e é r t j ü k a h o n i s m e r e t i t e v é k e n y s é g önművelő, önnevelő j e l e n t ő s é g é t i s . K i e g é s z í t é s r e s z o r u l 
a z o n b a n a m e g h a t á r o z á s a h o n i s m e r e t i m u n k a e g y á l t a l á n n e m e l h a n y a g o l h a t ó m á s i k f o n t o s 
f e l a d a t a é s j e l e n t ő s é g e , a tudománysegítés t e k i n t e t é b e n . A n é p r a j z i é s n y e l v j á r á s i g y ű j t é s é s a 
k r ó n i k a í r á s , s z a k s z e r ű e n m e g ö r ö k í t e t t , h i t e l e s t é n y a n y a g á v a l idő tá l ló v i z s g á l a t i a n y a g o t é s f e l -
h a s z n á l h a t ó k u l t u r á l i s é r t é k e t s z o l g á l t a t az é r d e k e l t s z a k t u d o m á n y o k n a k é s k ö z m ű v e l ő d é s ü n k n e k , 
h a s z n á l h a t ó k u l t u r á l i s é r t é k e t s z o l g á l t a t az é r d e k e l t s z a k t u d o m á n y o k n a k é s k ö z m ű v e l ő d é s ü n k -

n e k . (Szerk.) 
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keinek, haladó hagyományainak és sokszínű jelenének megismerését, fokozottabb meg-
becsülését és ezálrtal az egészséges lokálpatriotizmus, illetve ennek révén a szocialista 
hazafiság fejlesztését" Amint a meghatározás mutatja, Nógrád megyében is igen fon-
tosnak tar t juk a mozgalom szervezettségének fokozását. Ennek egyik feltétele, hogy 
mindennél nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk a közösségeket foglalkoztató honis-
mereti tevékenységnek, amilyen pl. a szakköri munka, a minél több embert aktivi-
záló helyi krónika-írás, a Röpülj páva-körök tevékenysége stb. 

Programunk feladatokat tartalmazó része egyben olyan cselekvési terv lett, amely -
nek végrehajtását már meg is kezdtük. Először is létrejött a Hazafias Népfront megyei 
elnökségének felújított honismereti bizottsága. Hogy a bizottság aktivitását fokozzuk, 
célszerűnek látszott, ha a megyei tanács és a Népfront képviselőin kívül csak a köz-
vetlenül érdekelt intézmények egy-egy megbízottja, valamint a megye néhány leg-
aktívabb honismereti munkása vesz részt, így a bizottság létszáma nem haladja meg 
a 12 főt. 

Az újjáalakult bizottság első és legfontosabb feladatának tartotta, hogy rövid 
határidőn belül felmérje a megye területén tevékenykedő honismereti közösségeket és 
aktívákat. Ugyanakkor megkezdtük a korábbi éveikben már sikerrel -kiadott Nógrádi 
Honismeret című időszakos füzetünk újraindításának előkészítését. Ez a kiadvány a 
tájékoztató és módszertani jellegű írások közlésén kívül arra is alkalmas lesz, hogv 
a honismeret különböző ágaival foglalkozók számára szerény publikálási lehetőséget 
nyújtson. Végül pedig kidolgozzuk a honismeret megyei munkásainak szervezett to-
vábbképzési, tájékoztató rendszerét, amely elsősorban az összetartozás, a közös célért 
folytatott munka örömének érzését hivatott elmélyíteni. 

Úgy gondoljuk, hogy elégedettek lehetünk, ha 1974-ben e hármas célkitűzést 
meg tudjuk valósítani és ezzel nagy lépést teszünk mozgalmunk megyei szervezetének 
megszilárdítása felé. Hiszen ez az első feltétele annak, hogy kellőképpen felkészül-
hessünk a további nagy feladatokra, többek között arra a megtisztelő szerepre, amelyet 
a Rákóczi-évforduló megünneplése kapcsán a mozgalom országos vezetősége a Rá-
kóczi-hagyományokban oly gazdag Nógrád megyének szán. 

Schneider Miklós 

Palóc-nap Kisterenyén1 

Majdnem két évtizede már, hogy időről-időre — rendszerint két évenként — hol 
Heves, hol Nógrád megye rendez „Palóc-nap"-ot, a palóc községek lakosságának 
színes felvonulásával, ünnepi népi műsorral, s hagyományos „palóc-bállal". Az idén 
első ízben forlult elő, hogy a Palóc-napot Heves és Nógrád megye közösen rendezte 
meg. Heves megye egri járásából 15 község2 csoportjai mintegy 400 fővel, Nógrád 
megye salgótarjáni járásából 21 község3 csoportjai több mint 600 fővel, Nógrád megye 
egyéb járásaiból 4 község4 mintegy 100 fővel, s vendégként Komárom megyéből Kecs-
kéd község 32 fővel vett részt a felvonuláson, a dalolásban, a táncolásban — így már 
az aktív közreműködők száma is meghaladta az ezret. 

A hagyományos rendezvény fő célja: a népművészeti hagyományokban gazdag 
palócságban tudatosítsa saját értékeinek megbecsülését, s újabb és újabb alkalmat 
adjon ezek ápolására, kibontakoztatására, továbbéltetésére. Mindez — úgy látszik — 

' 1974. s z e p t e m b e r 15. 
2 E g e r b a k t a , T e r p e s , Ege rbocs , K e r e c s e n d , Os to ros , N o v a j , A n d o r n a k t á l l y a , M á t r a b a l l a , Mikó -
f a l v a , B ü k k s z e n t m á r t o n , I s t e n m e z e j e - S z e d e r k é n y p u s z t a , F e d é m e s , B o d o n y és az egr i „ E g r i 
Cs i l l agok" tsz. 

3 N a g y b á t o n y , M a c o n k a , Etes , K a r a n c s k e s z i , Cered , Z a b a r , Sz i l a spogony , M á t r a v e r e b é l y . H o m o k -
t e r e n y e , M á t r a n o v á k , S z u h a , K a r a n c s l a p u j t ő , K a r a n c s b e r é n y , Vizslás , S o m o s k ő u j / a l u , S ó s h a r -
t y á n , K i s h a r t y á n , M á t r a m i n d s z e n t , L u c f a l v a , N e m t i és K i s t e r e n y e . 

4 B á n k , R imóc , É r s e k v a d k e r t és E r d ő k ü r t . 
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minden alkalommal hálás fogadtatásra talál az érdekeltek körében. A még élő, vagy 
felújított színpompás viseletek mellett évről-évre újabb ötletek születnek a külön-
böző népszokás-elemek felvonulásba való beépítésére. Ez alkalommal főként lakodal-
mas meneteket és szüreti felvonulásokat láthattunk gazdag változatosságban. A fel-
vonulás anyagát szerencsés módon egészítette ki és mélyítette el a „Palócház" kiállí-
tása, jó áttekintést adva a régi palóc élet jellegzetes tartozékairól. A palóc élet jele-
neteit és a különböző palóc falvak asszony-típusait művészi megformálásban mutatta 
be ugyanitt id. Szabó István szobrászművész kiállítása. 

Mindezek mellett a kisterenyei Népkertben — a kastély máig is lenyűgöző, nyár-
és tölgyfákban gazdag óriási parkjában — két szabadtéri színpadon: a Sportpályán és 
a kastély homlokzata előtti téren egész nap pergett a 67 számból álló műsor. 
Ebből a legtöbb — majdnem 30 — a dalos csoportoké volt. Örömmel tapasztalhattuk, 
hogy az együttesek — egy kivételével — saját községük hagyományos dalaiból állí-
tották össze műsoraikat. Ez nem csak az előadott dal-anyagon, hanem főként az elő-
adásmód ízén, színén érződött meg azonnal. Hasonlóan örvendetes jelenség volt az is, 
hogy csak egy-egy esetben láthattunk merev „kórus-felállást,", vagy éppen a csoport 
elé álló „vezénylő"-!; a többiek általában a helyi szokásoknak megfelelő összefogózás-
ban, kis ringással vagy jobbra-balra lépegetve, időnként karikában daloltak — akár-
csak régen az ünnepnapi utcai séták, vagy mulatságok, lakodalmak körtáncainak al-
kalmával. Ilyen módon inkább érvényre jutott a dalok eredeti tempója, lágy aszimec-
rikus ritmusa, esetleges kis hajlításaik — míg a vezénylés mindezt rendszerint meg-
merevíti, uniformizálja. 

A műsorban négy személy énekelt szólót. Puporka István (Mátraverebély) saját 
gitár-kíséretével modorosan előadott mű-„cigány" dalai sajnos a műsor egyik mély-
pontját jelentették. Biró D. Jánosné (Istenmezeje) dalanyagát össze-vissza törve, s a 
végén „pódium-énekesi" stílusba hajlóan adta elő. Petróczi Andrásné (Karancskeszi) 
dalai átlagos előadásban hangzottak fel, és ezúttal Sulyok Kopár Lászlóné (Nagy-
bátony) sem remekelt dalanyagának minőségével, előadásmódja azonban igen jó volt. 
A Magyar Tudományos Akadémia és ^ M a g y a r Rádió számos hangfelvételével bizo-
nyíthatjuk, hogy Sulyok Kopár Lászloné a palóc dallamkincs jellegzetes és értékes 
típusait is igen szép előadásban tudja megszólaltatni; olyan egyéniség ő, aki bárhol 
és bármikor méltó módon képviselhetné a palóc énekstílust és dallamvilágot, ha mű-
sorát népzenei szakember állítaná össze. 

Számos kitűnő stílusú szólistát hallhattunk egy-egy csoport dalai közé ékelve. 
Közülük elsősorban Bajzáth Ferencné (Fedémes) és Liktor József (Bükkszentmárton) 
nevét érdemes megemlíteni. A szóló-éneknek ezt a közösségbe ágyazott formájá t 
egyébként is sokkal szerencsésebbnek érezzük, mint a sokkal könnyebben modoros-
sághoz vezető egyenkénti színpadra állást. 

Számos — egyébként jóízűen daloló — Nógrád megyei csoport műsorában fá j -
dalmasan érződött a népzenei szaktanács hiánya. Heves megye egri járása már évek 
óta szoros együttműködésben dolgozik a MTA Népzenekutató Csoportjával (illetve 
Zenetudományi Intézetével), ezért csoportjai sokkal nemesebb veretű, értékesebb da-
lokkal jelentkeztek. Sajnálatos azonban, hogy még olyan kitűnő összeállítással és ízes, 
stílusos előalásmóddal rendelkező csoportok is, mint pl. a fedémesi vagy a novaji, 
nem biztosították maguknak a megfelelő kezdőhang megadását; így azután a túl ma-
gas vagy túl mély fekvésben nem érvényesülhetett eléggé jellegzetes, szép hangszínük 
s gondosan kiválasztott dallamaik sem bontakozhattak ki teljes szépségükben az állan-
dó oktávtörések miatt. Kitűnően bevált viszont a kezdőhang a szederkénypusztai férfi-
csoport számára, hangjuk szebben zengett mint bármelyik előző szereplésük alkalmá-
val. A Nógrád megyei csoportok közül elsősorban Vizslás, Nemti, Nagybátony és Kis-
terenye csoportjai képviselték az eredeti palóc előadásmódot. 

Vizslás, Nemti és Homokterenye községek asszonyai még a számos szebbnél-
szebb, eredeti palóc viselet mellett is kitűntek teljesen hiteles, gyönyörű ruháikkal. 
Több olyan csoport, amelyek községeiben már a láda fenekéről sem lehetett a régi 
viseletet elővenni, a megyei múzeum szakembereinek segítségével s régi fényképek 
alapján csináltatott ízléses, stílusos ruhákat. Volt azonban, sajnos, néhány elrettentő 
példa is, „mű-magyar" ruhákkal — ilyenekkel, remélhetőleg már nem fogunk talál-
kozni a következő Palóc-napok alkalmával! 

Szakembereinknek általában az a tapasztalata, hogy a palócság dalban jóval gaz-
dagabb, mint táncban. Ezért különösen jóleső meglepetés volt Kovács András (Andor-
naktállya) legjobb hagyományokat őrző, erőteljes, lendületes kanásztánca. A helyi 
hagyomány táncanyaga egyrészt a dalos csoportok műsorait színezte — különösen öt-
letes volt az Egri Csillagok Tsz együttese —, másrészt szerencsésen illeszkedett az 
olyan nagyobb lélegzetű összeállításokba, amelyek a népélet egy-egy jellegzetes moz-
zanatát mutatták be. Ezt a régebben „népi együttes"-nek nevezett, több nemzedéket 
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is magába foglaló — s rendszerint a legnagyobb hatást kiváltó — műfaj t ez alkalom-
mal az érsekvadkertiek képviselték egy Fonóval, valamint a bánkiak és az egerbak-
taiak egy-egy Lakodalmassal. 

A betanított koreográfiákból általában éppen az elemi erő, az átéltség és az eredeti íz 
szokott hiányozni. Az ilyen jellegű műsorok közül kiemelkedett a kisterenyei, a mikó-
falvi, a karancskeszi, s néhány nemzetiségi tánccsoport — különösen nagy sikerrel 
szerepelt a mátráverebélyi cigány együttes. A rendezőség szép elgondolása szerint 
ugyanis ezúttal a palócság között élő szlovák és cigány lakosságot is képviseltették 
mind a felvonulásban, mind pedig a műsorokon; sőt, Komárom megyéből vendégül 
hívták a kitűnő kecskédi német táncegyüttest is. 

A hangszerkíséretben a német csoporton kívül néhány Nógrád megyei csoportnál 
is feltűnt egy-egy gombos- vagy tangóharmonika, az esetek többségében azonban stí-
lusosabb hangszerekkel találkoztunk: hegedű, brácsa, bőgő, cimbalon, klarinét — oly-
kor tárogató, fuvola — és számos esetben citerák. Citeraegyüttesek önállóan is több-
ször felléptek: legrangosabb műsorral és legjobb technikával még mindig a felnémetiek 
(a fiatal Eged András szóló-számaival), de jók voltak az andornaktállyaiak és a kere-
csendiek is. Kitűnő nagyvisnyói furulyásunk, Sütő Gyula, az írott műsorban benne volt 
ugyan, de a valóságban nem hallhattuk. Sajnálatosan hiányoztak a valamikor oly 
híres palóc dudások is. 

Az egész nap nagy pozitívuma volt, hogy mind a felvonuláskor, mind a műsorok 
folyamán érezni lehetett a résztvevőkön annak örömét, hogy saját magukat adhatták. 
Számos esetben nem is elégedtek meg a műsor keretébe iktatott 5—10 perces dalolás-
sal, táncolással, hanem szereplésük után tovább folytatták azt, a maguk örömére, ked-
vére. (Éppen ezért nagy kár volt a műsor befejezése után a Népkertben hangszórókon 
keresztül ál-népi hangszeres zenét sugároztatni!) 

Amikor újságaink, folyóirataink a „Röpülj páva" körökről, vagy a népdal, nép-
tánc újraéledéséről írnak, rendszerint a városi fiatalság magatartását elemzik, akik 
részben kiadványokból, jobb esetben lemezekről, hangszalagokról, még jobb esetben 
személyes élmények alapján tanulják el egyik vagy másik — lehetőleg minél távo-
labbi — vidék dalkincsét. Viszont alig kap hangot a sajtóban az a hatalmas megmoz-
dulás, amellyel a falusiak nagy tömege fordul saját hagyományai felé, boldogan ta-
pasztalva, hogy ezek értékét most már ,,fentről" is elismerik, nem kell szégyenkezve 
szabadulni tőlük, vállalhatja teljes öntudattal. A Palóc-napok nagy jelentősége éppen 
abban van, hogy ezt az öntudatra ébredést segíti elő egyik leggazdagabb hagyományo-
kat őrző népcsoportunknál. Szervezőiket, kivitelezőiket ezért a legnagyobb elismerés 
illeti, ahhoz azonban, hogy a kitűzött célt valóban elérhessék, elengedhetetlen a mi-
nél szorosabb együttműködésük azokkal a szakemberekkel, akik segíthetnek meg-
különböztetni a néphagyomány értékeit a felszínes selejttől. 

Borsai Ilona 

Palóc színekben 
Korunk rohanó tempójában minden változik, alig születik meg, s már az elmúlás 

küszöbén áll, hogy átadja helyét a feltörő újnak. Századunk viharos gyorsasággal to-
vatűnő, állandó mozgásban levő mindennapi életében van mégis valami viszonylag 
állandó tényező, amely fontos szerepet játszik az ember humanizálódási folyamatá-
ban, s ez a művészet, különösen a népművészet, amely a belső változások ellenére is 
nagyfokú állandóságot hordoz magában. Nyilvánvaló képtelenség volna azt állítani, 
hogy a népművészet nem változott, s nem változik ma is. A társadalmi változások 
nem hagyták érintetlenül ezt a területet sem, de változatlanul megőrizte az egyszerű 
ember őszinte kifejezési vágyát, tisztaságát. 

Az erősödő urbanizációs folyamat nem kedvez a népművészet hagyományos for-
máinak, mert felbomlik az a zárt közösség, amelynek összetartó ereje létrehozta, közös 
művelődési szokásai pedig alkalmat teremtettek a népművészeti alkotások megszüle-
tésének. Meg kell tehát találni a népművészet helyét és szerepét az ú j társadalmi ke-
retben, ki kell alakítani azokat az új formákat, közös művelődési szokásokat, amelyek 
lehetőséget adnak a népművészet tartalmi és formai értékeinek átmentésére, tovább-
fejlesztésére. A nép alkotóművészetének területe igen gazdag, s vannak már jó úton 
haladó próbálkozások, amelyeik a gyakorlatban igyekeznek megvalósítani a vázolt el-
képzeléseket. Elég megemlítenünk a Röpülj páva-körök mozgalmát s ide kell sorol-
nunk a díszítőművészeti mozgalmat is. 
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1971 júniusában a Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága első ízben próbál-
kozott a szakkörvezetők összehívásával és továbbképzésével. Ezzel az akcióval kezdő-
dött az a folyamat, amely ma már maga mögött tudhat egy-két jelentős eseményt, 
s amely — remél jük — a jövőben egyre jobban kiszélesedik majd . Nem sokkal ezután 
a Heves megyei Művelődési Központ is pártfogásába vette a mozgalmat, s rövid ideig 
két vonalon futot t a Heves megyei díszítőművészet irányítása, támogatása. 

1972 tavaszán megállapodás jött létre a HNF Heves megyei Bizottsága és a 
Megyei Művelődési Központ között, amelynek értelmében egyesítettük anyagi erőin-
ket és megosztottuk a munkát . A szakmai irányítás a Megyei Művelődési Központ 
kezébe került , a mozgósító tevékenység pedig a NHF feladata lett. Ennek ered-
ményeként 1972 júniusában először rendeztünk közös továbbképzést Pa rádfürdőn a 
már működő és a még csak „potenciálisan" létező szakkörök vezetőinek. Az volt a 
célunk, hogy megismertessük velük szűkebb pátr iánk díszítőművészeti hagyományait , 
ízelítőt ad junk számukra a néprajz szépségéből, s eev kis művészettörténettel fűsze-
rezzük a programot. A tanfolyamon résztvevők megismerkedtek a Heves megyei motí-
vumokkal és elsaját í tot ták a különböző hímzéstechnikákat, elsősorban a recski szál-
húzásos, vagdalásos fehér hímzést. 

1972. nyarán először tet t kísérletet a Megyei Művelődési Központ, hogy kiállí tá-
son mutassa be a díszítőművészet értékeit. Ez a kiállítás elsősorban muzeális ér tékű 
anyagokat vitt a közönség elé: az érdeklődés felkeltése, s nem utolsó sorban a palóc 
hagyományok értékeinek megmutatása volt a cél. Mint a későbbiek igazolták, a ki-
állítás teljes sikerrel töltötte be hivatását. 

Az egyhetes továbbképzés után nem fordí tot tunk különösebb gondot a szakkör-
vezetők évközi képzésére. Ennek oka egyrészt a tapasztalat lanság volt, másrészt időt 
akar tunk hagyni, hogy megemésszék a sűrített program tanulságait, s maguk dön-
gessék a kapukat a továbbképzés miatt . Az alkotó tevékenység serkentésére pálvázatot 
í r tunk ki (a HNF és a MMK. a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztályával karöltve), s 
a beküldött anyagokból 1973 júliusában kiállítást rendeztünk. A kiáll í tásra került 
darabok az országosan elismert 'Szakemfcereikből álló zsűri egybehangzó véleménye 
szerint a legjobb hagyományokat elvenítették fel. Beérett a fáradtságos munka gyü-
mölcse: a kiállítás egy-két darabja , az ismeretlenség homályából előbányászott palóc 
motívumok, s a recski szálhúzásos hímzés szinte tökéletes a lkalmazásával igazolta, 
hogv a kitűzött célt elértük. A (lelkesen dolgozó asszonvok felfedezték a népművészet 
igazi értékeit, szűkebb hazánk, Heves megye díszítőművészeti ku l tú rá j ának gazdag 
kincsestárát. 

Azt hiszem nyugodtan megfogalmazhatom, hogv még ennél is nagyobb eredmény-
ként. könyvelhettük el azt a tényt, miszerint egészséges folvamat kezdődött a szakköri 
tevékenységben. Talán az sem mellékes, hogy a pálvázat értékelésekor kiemelten dí-
jaztuk a szakköri munkát , ezzel is aláhúzva célunkat : a díszítőművészet mozgalmi jel-
legének erősítését. 

1973 szeptemberétől havonkénti rendszerességgel továbbképzést indítot tunk a szak-
körvezetőknek. 1974 nyarán pedig már a szakkörvezetői vizsgára való előkészület állt 
a nyári egyhetes továbbképzés középpontjában. 

A közművelődés területe ma még igen sok szektorú. Nem egy esetben a szétfor-
gácsolt erők külön utakon történő befektetése terel holtvágányra egy-egy sikeresnek 
induló akciót. Jogos büszkeséggel mondhatom, hogy nálunk éppen a közművelődési 
intézmény, a társadalmi szervezet és a termelőüzem (háziipari szövetkezet) összefo-
gása jelentett kedvező lehetőségeket, e m á r szén eredményeket fe lmutató mozgalom 
számára. S lehet-e nagyobb öröme bármelyik mecénásnak, mint látni, hogyan szorul 
ki a falusi lakásokból az értéktelen giccs, hogy á tad ja helyét az igazi, nemes művé-
szet alkotásainak. 

Hogy valóban termékeny ez a talaj , azt mi sem bizonyítja jobban, mint a már igazi 
közösséggé kovácsolódott szakkörök kialakulófélben levő közös művelődési szokásai. 
Ma m á r van olyan szakkörünk, ahol értelmiségi és ipari vagy mezei munká t végző 
asszonyok dolgoznak együtt kölcsönös megbecsülésben, s ameiynek tagjai rendszere-
sen já rnak közös múzeum- és színházlátogatásokra. Nemrégen még álmodni sem mer-
tük, hogy a falusi asszonyok önként menjenek el az Állami Operaházba, Bartók 
Csodálatos mandar in já ra . Természetesen ez még nem általános jelenség, de jelzi, hogy 
helyes úton járunk. A jól működő szakkörök már kezdik átvenni környezetük ízlés-
irányító szerepét s a jövőben egyre több figyelmet és egyre nagyobb szerepet követel 
magának ez a közművelődési forma. 

Tóth Béla. 
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Az Oroszlányi Múzeumbarát Kör másfél esztendeje 
A táj, ahol születtünk, ahol lakunk, közelebb fekszik szívünkhöz, mint más tájak. 

A haza fogalmának egyik legerősebb eleme a szülőföld, vagy az a vidék, amely éle-
tünknek közvetlen része. Az embereket általában érdekli a múlt, szűkebb hazájuknak, 
lakóhelyüknek története, hiszen nem mindenki tudja, hogy ott milyen történelmi ese-
mények zajlottak le. Gyakran hamis kép él bennük még az általuk átélt időszakról 
is, mert nem tudják, vagy csak részben tudják, hogy mik voltak az adott események; 
mozgató rugói, nem ismerik fel az összefüggéseket. Megismertetni és megszerettetni 
a lakossággal azt a helyet, ahol születtek és élnek, elősegíteni a múlt feltárását, a 
hagyományok ápolását, a muzeális emlékek összegyűjtését és megőrzését, s mindez-
zel részt vállalni a szocialista tudat formálásában, valamint előmozdítani a múzeumi 
terület népszerűsítését —, ezek voltak azok az alapvető célkitűzéseink, amelyek az 
Oroszlányi Múzeumbarát Kör megalakulásához vezettek. 

Amikor a kör létrehozásának gondolata felmerült, a mozgalom már többfelől 
hallatott magáról megyénkben. Az oroszlányi kör az esztergomi, a tatabányai és a 
komáromi körök után a negyedikként alakult meg. Oroszlány városában — noha 
fiatal, gyorsan fejlődő városról van szó — a társadalmi és gazdasági fejlődés mellett 
igen jelentős eredményeket értek el a közművelődés területén is. Mégis szükségsze-
rűen jelentkezett a munkásművelődés további segítésének igénye, a múzeumbarát-
köri mozgalom megalakításának fontossága. 

Munkánkat elsősorban az adott környezet szabta meg. Oroszlány bányaváros. 
Jellegét, fejlődésének ütemét — s mindazt, ami néhány évtized alatt az apró vértes-
alji falucskából egy nagy bányatelepülést, majd újtípusú várost hozott létre — a 
föld mélyének kincse, a szén határozza meg. Oroszlányt a szén tette várossá. Amikor 
a bányaművelés az 1930-as évek végén megindult, megkezdődött a munkaerő Orosz-
lányra telepítése, Tatabányáról, Petrozsény, Lupény, majd Brennbergbánya környé-
kéről. 1941-ben a község lakossága még csak 1700 fő volt, 1960-ban már 13100, 
1970-ben 18 200, ma pedig megközelíti a 20 000-et. A város lakossága ez időben még 
erősen mozgásban volt, s csak lassan nőtt azoknak a száma, akik végleg maradtak. 
Különösen fontossá vált tehát, hogy az itt élőket megismertessük a megye és a köz-
vetlen környezet életével, értékeivel. 

Az első összejövetelt széles körű szervező munka előzte meg. Kutatás és infor-
mációk alapján személyes beszélgetéssel kértük fel azokat az embereket, akik-
ről tudtuk, vagy feltételeztük, hogy a honismereti mozgalom érdekes lehet szá-
mukra. Emellett felhívást jelentettünk meg a megyei sajtóban, meghívókat küldtünk 
szét az iskolákba, munkahelyekre, művelődési házakba. Az Oroszlányi Városi Ta-
nács Művelődésügyi Osztályának hathatós támogatásával 1972 decemberében kb. 
20 fővel indítottuk el, illetve alakítottuk meg az Oroszlányi Múzeumbarát Kört. 

Vértesszentkereszti 
kirándulás 
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A kör éves programját a tagsággal közösen vitattuk meg. Az 1973-ban szervezett 
előadássorozatban geológiai, bányatörténeti, régészeti, helytörténeti, néprajzi, művé-
szettörténeti, műemlékvédelmi, valamint a muzeológia módszertanát érintő előadá-
sokra került sor. Az előadásokat szakmuzeológusok, külső előadók, s a Baráti Kör 
tagjai tartották. A havonként szervezett előadásokat időnként kiállítással tettük 
szemléletesebbé, érthetőbbé. Az első félévben 5 kiállítást rendeztünk, s ebben a kör 
aktív tagjai is részt vettek. Mindezt — népművelési jelentősége mellett — a múzeumi 
munka megismertetése, a múzeumügy népszerűsítése érdekében is fontosnak tartottuk, 
különösen egy olyan városban mint Oroszlány, ahol nincs múzeum. 

A kör működésének első évében a tagság az előadások során megismerkedett 
Oroszlány és környéke, valamint megyénk történetének egy-egy jelentős fejezetével, 
eseményével, személyiségével, általában az aktuális évfordulók kapcsán. 1974-ben 
elsősorban az Oroszlányra és környékére vonatkozó ismereteket kívántuk tovább gya-
rapítani, bővíteni, ezzel igyekszünk hozzájárulni Oroszlány várossá nyilvánítása 20. 
éves évfordulójának ünnepségsorozatához. Ennek keretében tanulmányi kirándulást 
is szerveztünk Majkra és Vértesszentkeresztre, hogy ezzel is elősegítsük egymás 
jobb megismerését, a körnek a szó valódi értelmében vett, baráti körré válását. A. 
jövőben több. múzeumlátogatással is egybekötött kirándulást tervezünk. Szeretnénk, 
ha sor kerülne a megye múzeumbarát köreinek találkozójára, a tagok megismerke-
désére, tapasztalatcseréjére. Előadásaink között elsősorban olyanok szerepelnek majd, 
amelyek a megye, a város és környéke történetével, művészetével, természetrajzával, 
néprajzával kapcsolatos problémákat érintenek. Emellett a megye muzeológusai is 
beszámolnak majd tudományos munkájuk eredményeiről, gyűjtéseikről. Célunk az 
is, hogy fórumot teremtsünk a megyénkben élő, nem múzeumi, tudományos ku-
tatók számára. 

Fontos feladatunknak tart juk az ifjúság további bevonását a Baráti Körbe. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a kör előadásait egyre több fiatal látogatja. Ma közel 
100 tagja van a körnek: bányászok, mérnökök, nyugdíjasok, tanárok, diákok. Egy ré-
szük passzív, csupán az előadásokra jár el, másik részük azonban aktívan részt vesz a 
munkában, a vitákban, a tudományos kutató- és gyűjtőmunkában. Sajnos egyelőre 
még az aktív tagok vannak kisebbségben. Pedig ők jelentik az összetartó erőt, rajtuk 
alapszik a kör működése. Ezért a legjelentősebb célkitűzéseink egyike, hogy minél 
több aktív segítőtársat nyerjünk, minél többen kapcsolódjanak be a muzeális emlé-
kek összegyűjtésébe, a város és környéke pusztuló rekvizitumainak megmentésébe. 
Ezt különösen az indokolta, hogy a kör megalakulása előtt Oroszlányban nem folyt 
szervezett gyűjtőmunka. Ezen a területen is mutatkoznak már eredmények. Fokoza-
tosan nő azoknak a száma, akik elősegítik, hogy a történeti dokumentumok, a sok 
esetben már pótolhatatlan értékek múzeumba kerüljenek, gyűjteményünket gazda-
gítsák. 

Említenünk kell még a Baráti Kör kiadványát. Ez a kör ismeretterjesztő mun-
kájához kapcsolódik, azt kívánja elősegíteni. Magvát az összejöveteleken elhangzott 
előadások anyaga adja, de ezeket a rendelkezésre álló terjedelem miatt csak rövi-
dítve tudjuk közzétenni. A felhasznált vagy ajánlott irodalom feltüntetésével azok-
nak kívánunk segítséget nyújtani, akik bővebben szeretnének foglalkozni egy-egy 
témával. Emellett tájékoztatást adunk a kör kiállításainak, előadásainak visszhang-
járól, a gyűjtemény-gyarapodásról, s beszámolunk a jelentősebb múzeumbarát-köri, 
s egyéb múzeumi, oroszlányi eseményekről is. Első száma 1973 nyarán készült el. Az 
összegyűlt kéziratoktól függően a továbbiakban évi egy, vagy két alkalommal jelen-
tetjük meg. Terveink között szerepel tehetséges fiatalok helytörténeti dolgozatainak 
közlése. A helytörténetírással foglalkozók munkáját módszertani cikkekkel, ajánló 
bibliográfiákkal kívánjuk elősegíteni. A történeti dokumentumok jelentőségének 
elemzésével pedig a lakosságot szeretnénk megnyerni gyűjtőmunkánkhoz. Az Orosz-
lányig Múzeubarát Kör ismeretterjesztő füzete még a kísérletezés stádiumában van. 
Reméljük azonban, hogy — hibái ellenére is — haszonnal forgatják majd a szűkebb 
hazájuk iránt érdeklődők. 

Rövid múltra tekinthet még csak vissza az Oroszlányi Múzeumbarát Kör, hiszen 
alig másfél éve, hogy megalakult. Szervezésének, tevékenységének különböző formái 
alig alakultak még ki, s a jövő tapasztalataival bizonyára gazdagodni fog, esetleg 
megváltozik vagy át is alakul. Az eddigi eredmények azt bizonyítják hogy a Mú-
zeumbarát Kör megfelelő módszerrel hasznos segítőjévé, támogatójává válik a mú-
zeumnak és a népművelési munkában is fontos szerepet tölt be. 

F. Molnár Anikó 
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A Veszprémi Üzemtörténeti Klub munkájáról 

A Szakszervezetek Megyei Tanácsának Kisfaludy Művelődési Házában működő 
Üzemtörténeti Klub az 1972-es év végén megtartott I. Veszprém megyei Üzemtörté-
neti Konferencia hatására jött létre, azzal a céllal, hogy összefogja a megyében 
üzemtörténetírással foglalkozókat és segítséget, szakmai támogatást adjon munká-
jukhoz. Ennek a törekvésnek, valamint az üzemtörténetírók, illetve az üzemtörténet 
iránt érdeklődők aktivitásának és tevékenységének köszönhető, hogy ma viszonylag 
jól működő, s köreit egyre szélesítő Üzemtörténeti Klub munkájáról számolhatok be. 

A Klub a Művelődési Ház meghatározott termében, minden hónap utolsó csü-
törtökén, 13 órai kezdettel tar t ja foglalkozásait, amelyek meghatározott program 
szerint zajlanak le. A programot úgy állítottuk össze, hogy az üzemtörténetírással 
foglalkozók minden rétege — a kezdők, az aktív kutatók, valamint az érdeklődők 
is — hasznos támogatást kaphassanak. A foglalkozások első részében hangzanak el a 
különböző témaköröket felölelő előadások, ezeket az adott téma legjobb ismerői 
tar t ják. 

1973. január 25-én „Az üzemtörténetírás helye a tudományok rendszerében" 
címmel dr. Vörös Károly, a MTA Történettudományi Intézetének munkatársa adott 
elő. Februárban „Az üzemtörténetírás tárgya és módszere" témakörben dr. Sárközi 
Zoltán kandidátus, márciusban „Az üzemtörténetírás forrásai" címmel dr. Jenei 
Károly, a Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának elnöke, április-
ban pedig „Az üzemtörténetírás forrásai 1945 után" címmel Koroknál Ákos, az 
Országos Levéltár tudományos munkatársa tartott előadást. Jómagam ugyan csak 
1973. áprilisában kapcsolódtam a munkába — az Üzemtörténeti Klub vezetőjeként 
—, de tudom, hogy az év első három hónapjában tartott foglalkozások is igen hasz-
nosak voltak, hiszen az üzemtörténettel csak akkor ismerkedő klubtagjaink nagy 
részére ösztönzően hatott az üzemtörténetírás tárgyának, módszerének és forrásai-
nak ismerése. 

Ezt követően olyan előadásokra és foglalkozásokra került sor, amelyek az üze-
mek és a munkásmozgalom, az üzemek és a környezet szempontjából világították 
meg az üzemtörténetírás jelentőségét. 

Sípos Péter kandidátus, a Párttörténeti Intézet munkatársa beszélt a munkás-
mozgalom ós üzemtörténetírás kapcsolatáról. Az elméleti foglalkozásokat jól ki-
egészítette az ajkai Bányászati Múzeumba tett látogatás, amelyet Ruzsinszky István 
főmérnök segítségével és vezetésével bonyolítottunk le. A Bányászati Múzeum meg-
tekintése nemcsak azoknak volt tanulságos, akik bányatörténettel foglalkoznak, a 
kiállított dokumentumanyag között még a vendéglátás történetével foglalkozó ku-
tatónk is talált megfelelő anyagot. Szeptemberben Pera Ferenc, balinkai bányaigaz-
gató közreműködésével kezdtük meg az 1973—74-es évad első foglalkozását „Az 
üzemek hatása a tá j ra és környezetre" címmel. Októberben Kovács János, volt 
székesfehérvári muzeológus, a bauxitbányászat és az alumíniumgyártás témakörének 
szakértője beszélt a bauxitbányászat technikatörténetéről. Novemberben Puskás Vil-
mos nyugalmazott agrármérnök Mosonmagyaróvárról jött el hozzánk, hogy beszéljen 
az üzemi krónikáról és a krónikaírásról. Decemberben a kutatók saját munkájukról 
számoltak be, majd januárban ismét előadás következett, amelyet Szabadvári Ferenc 
műegyetemi tanár tartott a vegyipar technikatörténetéről. Terveink szerint a követ-
kező hónapokban a Bakony mangánérc bányászatáról, a szénbányászat technika-
történetéről, az üveg és a kerámia technikatörténetéről, a szociológia és az üzemtörté-
netírás viszonyáról, a céh és kézműipar kutatásról, valamint kapitalista vállalati for-
mákról és szervezetekről lesz szó. 

Az SZMT könyvtárában külön gyűjtik az üzemtörténeti szakirodalmat, amely 
egyre bővül s minden kutató számára hozzáférhető, legyen az üzemi újság", vállalati 
évkönyv, vagy üzem- illetve vállalattörténeti munka. Ez év májusától kezdve minden 
klubtagunknak bibliográfiát küldünk, ilymódon tájékoztatjuk őket a legújabban 
megjelent művekről. Ebbe a munkába bevontuk a Megyei Könyvtárat is. A kutatók 
a Kisfaludy Művelődési Ház technikai felszerelését is használhatják, több fényké-
pezőgép, magnó, diavetítő, írógép áll a tagok rendelkezésére. 

A kutatómunka sok kiadással jár, főleg azoknak, akik a témájukhoz szükséges 
anyagot csak Veszprém megyén kívül találják meg. A Megyei Levéltár segítségével 
megteremtettük az anyagkölcsönzés lehetőségét, a SZMT ebben is messzemenőkig tá-
mogatja a kutatókat. Az adott lehetőségeket egy kis leleményességgel más területe-
ken is a szolgálatunkba állíthatjuk. Elsősorban a fotózásra gondolok: össze lehetne 
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hangolni a Fotóklub és az Üzemtörténeti Klub tagjainak munkáját úgy, hogy a 
fotósok vállalnák a negatívok előhívását. 

A tagok az előadások anyagát hasznosságuk folytán szeretnék gépelt példányok-
ban látni, hogy azok hozzáférhetőek legyenek, ha szükség van rájuk. A Művelődési 
Ház magára vállalta az előadások szövegeinek legépelését. Nyugdíjas tagjainknak az 
SZMT megtéríti az útiköltséget. A klubtagoknak lehetőségük van, hogy részt vegye-
nek a szakmai konferenciákon. Legutóbb a nagykanizsai üzemtörténeti konferencia 
meghívottai voltunk. Kapcsolatban állunk a Magyar Történelmi Társulat Üzemtörté-
neti Szekciójával is, amely figyelemmel kíséri munkánkat. 
van róla, hogy Csehszlovákia több városában is működnek ilyen jellegű klubok. 

A klub tevékenységének történetéhez tartozik az is. hogy 1973. januárjában 30 
fővel indultunk, s a foglalkozásokon résztvevők száma ma átlagban 15 főre tehető. 
Tehát a kezdeti nagy fellendülés után visszaesést tapasztalhattunk, s ennek külön-
féle okai vannak. Egyrészt feltételezhető, hogy a delegáltak egy részének érdeklődése 
nem egyezett a klub munkájával, másrészt pedig az üzemektől nem kaptak meg-
felelő támogatást. Az előbbi olyan tény, amelyet tudomásul kell venni, hiszen senkit 
sem lehet üzemtörténetírásra kényszeríteni. Az utóbbi esetben pedig az üzemek és 
vezetőik felelőssége merül fel. E téren a személyek körültekintőbb kiválasztása, 
valamint az üzemek részéről megnyilvánuló nagyobb anyagi és erkölcsi támogatás 
hozhat megoldást. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha az üzemek igazgatói, 
szakszervezeti vezetői felismerik e munka hasznosságát és szükségességét. 

A mozgalom fellendítése érdekében az SZMT 1974. elején felhívást intézett 
valamennyi megyei üzem, illetve vállalat vezetőjéhez az üzemtörténetírás ügyének 
további elősegítése érdekében. Dicsérettel kell szólnunk azokról az üzemekről, ame-
lyek eredményesen támogatják munkánkat. Itt említem meg a Péti Nitrogénműveket, 
az Ajkai Üveggyárat, az Ajkai Erőművet, az Inotai Erőművet, a Nitrokémiai Ipar-
telepeket, a Veszprémi ÉPGÉP-et, a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gaz-
daságot, az TJzsai Kőbányát, a Padragi Bányát, az Állami Építőipari Vállalatot 
(Veszprém) stb. Remélem, hogy ezek a példák további követőkre találnak. 

Végezetül a klubtagok munkájáról szeretnék beszámolni. Az átlagosan 15 részt-
vevő közül kb. 5—6 olyan tagunk van, akik dolgozataikkal már eddig is szerepeltek 
a pályázatokon, tőlük további művek várhatók. Rajtuk kívül még 2—3 olyan tagunk 
van, akik remélhetően rövid időn belül jelentkeznek üzemtörténeti dolgozatokkal. 
A klubtagok egy része pedig még nem kapcsolódott be teljes aktivitással a mun-
kába, de a klub megismertette és megszerettette velük az üzemtörténetírást és fel-
keltette az érdeklődésüket. 

Az üzemtörténetírók munkája elismerésének legjobb fóruma az évente meghir-
detett pályázat, ahol értékes díjakat nyerhetnek. 1973-ban első díjat nyert Lakö 
István és Tomózer Gyula, harmadik díjat Pinkavölgyi Attila és Móricz István. Szé-
lessy János dicséretben részesült. A pályázatra beküldött dolgozatok száma ugyan 
nem emelkedett jelentősen a korábbiakhoz képest, de reméljük, hogy a lehetőségek 
szélesítése révén tovább erősödik, s a jövőben még eredményesebbé válik ez a 
mozgalom. 

Fodor Zsuzsa 

Kiváló hon ismereti szakkörvezetők jutalmazása 

A Honismereti Híradó 1973. évi 1—2. számában közzétettük az 1972-ben megju-
talmazott kiváló honismereti szakkörvezetők jegyzékét. 1968 óta ugyanis kétévenkint 
jutalmat kapnak azok a középfokú és általános iskolai honismereti szakkörvezető ta-
nárok, akik helytörténeti-munkásmozgalmi, néprajzi-nyelvjárási stb. szakköri tevé-
kenységükkel a szocialista hazafias nevelésben és a tudománysegítő munkában a leg-
kiemelkedőbb eredményt értek el. Most, 1974-ben (immár negyedízben) újból sor 
került a jutalmazásokra. 

A jutalmazó intézmények: a Magyar Tudományos Akadémia I. és II. Osztálya, a 
KISZ Központi Bizottsága, a Magyar Üttörők Országos Elnöksége, a Pedagógusok 
Szakszervezete és az érdekelt minisztériumok. 

A jutalmakat, a Magyar Tudományos Akadémia Képes Termében, 1974. december 
18-án, ünnepélyes keretek között adták át a nyerteseknek. Kecsmár Ilona, a KISZ 
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KB Középiskolás és Szakmunkástanuló Osztályának vezetője köszöntötte a megje-
lenteket, majd dr. Benkő Lóránd egyetemi tanár, akadémiai levelező tag nyújtotta át 
az okleveleket és a jutalmakat. 

(M. P.) 
A -JUTALMAZOTTAK: 

3000 Ft-os I. díjban részesültek: Balogh Lászióné, Budapest, 5. sz. Dési Hubert 
Szakmunkásképző Iskola — Kuczy Károly, Kalocsa, I. István Gimnázium — Mester 
György, Elek (Békés m.) Gimnázium — Vörös Ottó, Körmend, Kölcsey Ferenc Gim-
názium — Zsíros Katalin, Szentes, Erősáramú Szakközépiskola 

2000 Ft-os II. díjban részesültek: Czupon Béla, Vép (Vas m.), Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Iskola — Csoboth Attiláné, Bp. 18. sz. Szakmunkásképző Iskola — 
Dr. Gyarmaty Zsigmond, Vásáros,namény, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium — Naszádos 
István, Sárvár, Tinódi Lantos Sebestyén Gimnázium — Turi Róbert, Kisbér, Táncsics 
Mihály Gimnázium — Zsoldos István, Kisújszállás, Móricz Zsigmond Gimnázium. 

1000 Ft-os III. díjban részesültek: Dr. Börcsök Vince, Szeged, Radnóti Miklós 
Gimnázium — Czakó György, Salgótarján, Madách Imre Gimnázium — Farkas Ferenc, 
Hódmzeővásárhely, Bethlen Gábor Gimnázium — Hajdú István, Sárospatak, II. Rá-
kóczi Ferenc Gimnázium — Lukács Zoltánné, Veszprém, Lovassy László Gimnázium 
— Neményi Pál, Budapest, 18. sz. Szakmunkásképző Iskola — Pesti János, Székes-
fehérvár, Közgazdasági Szakközépiskola — Reményi Antal, Pula (Veszprém m.) Ál-
talános Iskola — Soltész Józsefné, Ózd, József Attila Gimnázium — Dr. Szőke Sándor, 
Dombovár, Gőgös Ignác Gimnázium — Varga József, Gvoma, Mezőgazdasági Szak-
munkásképző Iskola. 

Jutalomüdülést nyertek: Dr. Heltai Miklós, Gödöllő, Általános Iskola — Tóth 
Mária Makó, Általános Iskola. 

A Káldi Kertbarát Kör honismereti tevékenysége 
Községünk Vas megye délkeleti részén fekszik. Határának nagyobb része a 

Kemeneshát keleti lejtőin, kisebb része pedig a Kemenesalján terül el. Településhelye 
talaj szempontjából nem a legkedvezőbb, nagy része dombtetőn, kavicstakarón épült 
és csak a keleti rész talaja jó homok és vályog. Ez bizonyos fokig meg is szabja a 
kertészkedést: a régmúltban a belterületen nem is foglalkoztak gyümölcstermesz-
téssel. A házikörüli kertekben még ma is zömmel olyan gyümölcsökkel találkozunk, 
amelyek nem talaj igényesek és a károsítókra is érzéketlenek (dió, birs, mvrabolán,1 

szilva). A nemesebb gyümölcsök termesztése a falutól 3—4 km-re eső helyeken, vul-
káni tufamálladékon, jó homokon alakult ki 

1969 őszén, az egyik Népfront Bizottsági ülésen merült fel először a Kertbarát 
Kör létrehozásának gondolata. A bizottsági tagok támogatták az elgondolást és segí-
tettek a szervezésben. 22 fővel indítottuk el ezt a mozgalmat, első összejövetelünket 
1969. november 14-én tartottuk. Azóta évente tíz alkalommal rendezünk előadást a 
TIT keretében. Évente egyszer meghívott előadóval bővítjük szakismereteinket. 

A Kör létrehozásának több célja volt. Elsődleges talán a szabadidő helyes felhasz-
nálása, ami a szabad szombatokkal még nagyobb szerephez jutott. A falusi kertek 
nagysága 300—500 négyszögöl, s a Kör fontos feladata ezeknek ésszerű és szakszerű 
kihasználása.. Tagjaink zöme 35—65 év közötti fizikai dolgozó. Főleg az Állami Gaz-
daság és Erdészet alkalmazottai, de vannak nyugdíjasok és értelmiségiek is. Közös 
vonásunk: mindannyian szeretjük a szépet, a jót és szeretünk kertészkelni. A Kert-
barát Kör működése munkaterv szerint történik, októbertől júniusig havonta egy elő-
adást terveztünk. Az előadás témájától függetlenül mindig foglalkozunk a soron kö-
vetkező tennivalókkal. Nagyon jó az, hogy nem csak arról beszélünk hogyan kellene, 
hanem mindenki bátran el meri mondani azt is, ha valamit rosszul végzett. 

A szakmai ismeretek bővítése mellett a Kertbarát Kör tagjai helytörténeti kuta-
tásokat is végeznek s értékes agrártörténeti dokumentumokat gyűjtöttek össze. 

Káld község a tatárjárás után települt, tehát kb. 700 esztendeje. A törökdúlások 
idején a lakosság elmenekült, a község pedig leégett. Újratelepítésekor két részből 
tevődött össze: Felsőkáldból és Alsókáldból. Kiilöin közigazgatásuk volt egészen az 
1867-es kiegyezésig, csak ezután egyesültek. 
1 Mi rabe l l a = a k ö k é n y s z i l v a v á l t o z a t a 
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1750. körül gulácsi Farkas Ferenc 
földbirtokosnak volt szakszerűen műveit 
zöldségkertészete és szőlőbirtoka. A kert 
a káldi Farkas major és a vasút közötti 
területen terült el, a szőlő pedig a Kis-
somlyó hegyen, amelynek bejárati he-
lyét ma is „Farkaskapunak" {nevezik. Az 
itt dolgozó nép megtanulta és megsze-
rette az addig kevésbé termelt növények 
kultúráját , s legfőbb ideje volt, hogy 
olyan területhez jusson, ahol szőlőt, gyü-
mölcsöt és zöldségféléket termelhet. 
Végre a XVIII. század végén törvényt 
hoztak, hogy a meglévő jobbágy- és 
zsellértelkek mellé — nem robotért, ha-
nem váltságdíj fejében — olyan földet 
kell adni, amelyen szőlő és gyümölcs ter-
meszthető. Akkor jutott Alsókáld hatá-
rában, az Újhegyen lévő birtokból 40 csa-
ládnak csaknem 28 kh erdőterület, s 
azért vannak itt ma is olyan szabályta-
lan mesgyék. A kitermelt fa java az ura-
ságé lett, a kevésbé értékes rész pedig 
azé, alki vágta. Megadatott a jog, hogy 
a vadgyümölcsfákat meghagyhassák, 
ezek voltak a „hagyásfák", amelyek az 
indulás alapját jelentették. A birtokot 
bekerítették: először a kivágott fák 
gallyaiból és a környező erdőből össze-
hordott tüskés cserjékből készítettek 
gyepűt, majd élősövényt neveltek. 

Az eredeti okmányok tanúsága szerint az Újhegy 1790-ben alakult. A „Hegytör-
vényt^t, amelyet maguk alkottak, XII Articulus-ba foglalták. Ez a törvény szabá-
lyozta a hegybirtok öröklését, az adás-vétel, a zálogosítás, a birtokba lépés formáiL. 
Több rész tilalmakkal, büntetésekkel foglalkozik. Ezt a birtokot már eladhatták és 
erről a „Hegységkönyvbe" írtak szerződést, amit azután több birtokos is aláírt. A 
könyv utolsó bejegyzésének ideje 1905. A „hegyvezetés" élén a hegybíró és a hegymes-
ter állt, akik évenként számot adtak munkájukról, s ezt jegyzőkönyvbe is foglalták. 

Az irtás területén elkezdődött a szőlő és gyümölcs telepítésé. Nemes hazai fa j tá -
kat (Kadarka, Juhfark, Kecskecsöcsű, Tőkszőlő, Ragszőlő és Bakator) ültettek sima-
vesszős módszerrel. Ezek díszlettek is kb. 60 évig. A gyümölcsfák közül a szilvából te-
lepítettek és szaporítottak legtöbbet, még ma is vannak olyain sózókörtefák. amelyek 
abból az időből valók. Fő helyet foglalt el még az alma (pogácsa, fűz, cigány, csörgő, 
tök, mac stb.) és a dió, de a körte és a barack is jól szaporodott. 

Az 1848—49-es szabadságharc bukása után gulácsi Farkas Lászlót és Csányi Lászlót 
jogaiktól megfosztották és családjukkal együtt száműzték őket. Vagyonukat átadták 
Wittelsbach Lajos bajor királyinak, aki akkor a Sárvári vár ura volt. Ekkor került 
Káld a sárvári uradalom birtokába. 

A jobbágyfelszabadítás után a lakosság munkakedve fellángolt, a nép gazdagodott 
A tömés-házak helyén egyre több kőház épült, de újra jött a ba j : 1877. június havá-
ban a község leégett. A kárt a nép szorgalmas munkájával helyrehozta ugyan, de nem 
tudott megbirkózni legszeretettebb növényének pusztító ellenségével, a filoxérával -

1890-re az összes nemes szőlő elpusztult. A századfordulón azután újból elkezdődött a 
szőlőtelepítés: zömmel amerikai, direkttermő faj tákat ültettek, s mind a mai napig 
ez van túlsúlyban. 

Az első világháború utáni földreform során a lakosság 320 kh földhöz jutott. Em-
lítést érdemel még a „csemetekert" létesítése is, ahol közösen oltották a gyümölcsfá-
kat. Mindenki olyan oltógallyat vitt, amilyen gyümölcsfára szüksége volt. Elsősorban 
ezt használták fel a hegyeken is telepítésre, illetve pótlásra. Ebben az időben alakult 
ki az Újhegyen a méhészkedés is, ami nagy szakértelmet és gondos munkát igényelt. 

A felszabadulás után a szőlő, a gyümölcs és a zöldségnövények termesztése hát-
térbe szorult, majd a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezésével felszabadultak a gaz-
dasági udvarok, az állattartás is minimális mértékre csökkent. Ettől kezdve egyre na-
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gyobb gondot kezdtek fordítani a házkörüli kertekre. Újból előtérbe került a kertész-
kedés, de már elsősorban nem a megélhetési forrásként, hanem mint a szabadidő 
hasznos, szép és kulturált eltöltésének egyik formája. 

Részlet a „Hegységkönyv"-ből 

tfL** J / e JfliÁ ^iíil'J** 

j L t c i * I L í 

J J c - cén,t 2W ^ t t á o A * 

j / C • jfmü** M i . aty' 

M jc J i e J J^ f r r v 

m e n U t * rmlj Í J J t * * -

j á t j * H e t i f d ^ o JhecJjy 

„ ; fitpy • f o t f v Í M o o c r 

Ano 1836 Die 4 dik Áprilisban Balog István Vásárlottam farsang mihál öcsém szőlő 
részét 274 forintokon V. C. magmodvan (megmondván) ahoz tartózó atafiakkal (atya-
fiakkal) Se Szóval Se pénzzel ellene nem montok (mondok) az mely Szőlőnek alsó 
Szomszédja Horvát György felső pedig Balog István — Hegy mester Her Szabó janos f 
Szata György Hegi rnesf Szabó Lászlót Farsang mihál f Komaromi György f Se-
besten Örse f Gozsán jános f Gozsán ferencz f Nótárius Andeler Jakabb 

Balogh István—Zseli István—Kovács László 
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DALOLÓ 

„A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNIA" 
Kodály Zoltán 

A magyar népdalok igazi szépségének megismerése és megőr-
zése, a különböző alkalmakon való színvonalas és hiteles előadá-
suk s az ezzel kapcsolatos módszerek elméleti és gyakorlati kérdései 
már nem csupán a népzenetudománynak, de a honismereti mozga-
lomnak is szerves részévé váltak. A Röpülj páva népdalverseny ál-
tal elindított — vagy fölszabadított — mozgalom a mind nagyobb 
számban működő Röpülj páva-körök és más művészeti együttesek 
révén sok tízezer emiser személyes ügyévé, nem mindennapi szóra-
kozásává vált. 

Számos kérdést fogalmaztam meg magamban ezzel a jelentős 
folyamattal kapcsolatban, s ezeket sorra fel szeretném tenni nép-
zenénk, népművészetünk kutatóinak, értő elemzőinek, lelkes híve-
inek. 

Beszélgetés Vargyas Lajossal, 
a Zenetudományok doktorával 

A 10—15 évvel ezelőtti rádió-, vagy televízióműsort nézegetve csak elvétve 
találunk benne igazi, eredeti népzenei, népművészeti műsort. Fővárosi és vi-
déki művelődési házak, klubok műsorát lapozva ugyanezt látjuk. Napjainkban 
ez a helyzet már sokat változott. Gondolta volna Lajos bácsi abban az idő-
ben, hogy elmúlik a hullámvölgy és elérkezünk az egészséges, tiszta periódus 
kezdetéhez, amikor fővárosunkban és vidéken egyre több Röpülj páva-kör és 
Táncház alakul? 

Hittem, de azért engem is meglepett ez a nagyméretű fellendülés. Nemcsak, hogy 
hittem de meg is jósoltam abbain a cikkben, amiben Brauerral vitatkoztam a népzene 
és a népdal elmúlásáról. Akkor azt írtam, hogy ha a rádió, a televízió ugyanolyan mér-
tékben tűznék műsorra a népdalt, az igazi népzenét, mint az egyebeket — pl. a tánc-
dalt —, akkor biztos, hogy a közönség körében ennek is ugyanolyan divatja lenne. Ezek 
után határozta el a Televízió a Rej ülj páva vetélkedő megrendezését. Ez egyszerre, 
mint a tűzhányó kitörése felszabadította mindazt az eddig lappangó jó Ízlést és érdek-
lődést, dalolási kedvet, amit én feltételeztem. 

A Röpülj páva országos siker volt. Miben látja okát, hogy a közösségi kul-
túrától elidegenedő korunkban ilyen jellegű műsorsorozat ekkora közönségsi-
kert aratott, s ekkora érdeklődést keltett? 

Először is nem hiszem, hogy a magyar társadalom széles rétegei már olyan mérték-
ben elidegenedtek volna, mint ahogyan azt gondolják és ahogyan az más társadalmak-
ban esetleg megvan. Nálunk a falusi tömegek még elég közel vannak a népzenéhez, 
általában a régi néphagyományokhoz és ugyanezt lehet elmondani a munkás és kis-
polgári tömegekről is, amelyek első, de legalább második generációként jöttek falu-
ról és magukkal hozták a régi hagyományoknak az emlékeit. Másrészt éppen az el-
idegenedés ellen használt ösztönös orvosság a közösségi dalolás, az ez iránti vágy, 
vagy igéiny benne kell, hogy éljen aiz emberekben. Ennek felszabadulása és érvényre 
jutása volt a Páva-műsor iránti érdeklődés és az azóta feltámadt és általánossá váló 
népzene- és néptánc-mozgalom. 

Az együtténeklés, táncolás, zenélés közösségteremtő erő. Hogyan lehetne 
ezt erősíteni, napjainkba méginkább átmenteni? 
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Egyszerűen engedni kell és meg kell hozzá teremteni a lehetőséget: elsősorban 
termekre gondolok, ahol összejöhetnek az emberek és táncolhatnak, dalohatnak. Más-
részt megfelelő jó anyagot kell rendelkezésükre bocsátani, ami valamelyest meg is 

í történik. A társadalom saját magán is segít. 
A televízió hasznos kezdeményezése lehetőséget adott igen sok fiatal énekes, 

zenész megismerésére. A népművészet, konkrétabban az éneklés vajon mást je-
lent-e ma, mint 60—70 évvel ezelőtt és ha igen, miben mutatkozik a különbség? 

Én nem hiszem, hogy olyan nagyon mást jelent, inkább csak a formában látok 
különbséget. Ugy latom, hogy a népdal iránti lelkesedés három nagy hullámban 
jelentkezett a magyar társadalomban. 

Az első a 30-as évek idején volt, amikor elsősorban Kodály kórusait kezdték az 
iskolában énekelni, másrészt az eredeti parasztzenén alapuló zenei műveknek sikere 

' lett a hangversenytermekben. Ez olyan mértékben hatott a zenei műveltséggel rendel-
kezőkre, hogy feltámadt a népdal iránti érdeklődés. 

A második hullám a népi kollégiumokkal kezdődött. Nagy tömegekben kapcso-
lódtak be a faluról jött fiatalok is, akik nem nagyon tudtak meglenni népdalénekiés 
nélkül. Míg az 1945 előtti mozgalom ellenzéki volt — hiszen a hivatalos zenei és 
művelődési fórumok nem pártolták, sőt ellenezték —, 1945 után már nem volt ellen-
zéki színezetű, hanem hivatalosan pártolt, sőt „előírt" ízléssé vált. Ez a későbbiekben 
elég sokat ártott a népdalnak, mert a Rákosi-korszak elmúltával egyszerűen vissza-
esett az egész lelkesedés. A zenészek hátat fordítottak a népdalnak s a népdalból 
kisarjadt zenei stílusnak és igyekeztek más, avantgard módszerekkei zenét szerezni. 
A közéletből eltűnt a népdal. Az iskolákban is megmerevedett a tanítás, gépiessé vált, 
s nem felfrissítő élménnyé. 

Ezt fogalmazta meg cikkében Brauer, amikor azt írta, hogy vége van a népdal-
nak. Akkor jött a Röpülj páva, a harmadik hullám, amely az egész országra kiter-
jedt. Ebben látom én a különbséget. Persze mindegyik hullámnak voltak dalai, ame-
lyeket szívesen énekeltek. Valami különbség azért ebben is van a maiakkal szemben. 
Most inkább az elementárisabb, kicsit nyersebb, primitívebb oldalát szeretik a nép-
zenének, azt karolják fel (pl. a Halmos-Sebőék által feldologozott anyag). Faragó 
Laura és Maga díszített, régi dalokat énekel. Persze ennek is volt elődje, Török 
Erzsébet személyében. 

Nekünk, gyakorló énekeseknek — s gondolom másoknak: a Páva-körök 
vezetőinek is — állandó lelkiismereti és művészeti problémánk, hogyan ketl 
hogyan szabad ma népdalt énekelni a színpadon? 

Először is beszéljünk aurái, hogy nem színpadon hogyan is megy ez és azután tér-
jünk át arra, hogy a pódiumon hogyan kell énekelni. Ha arra gondolok, hogyan 
énekel a nép — és ezen természetesen a jó népi énekeseket értem, azokat akik benne 
élnek az előadói hagyományban is —, akkoir ez ad útmutatást, mert ez a tiszta stílus. 
Néhány szabályt le is szögezhetünk. 

Az egyik az, hogy semmit sem szabad eltúlozni. A jó falusi énekes, aki még a 
legszebb régi stílust énekli, nem érzelgős, nem színezi különböző hatásokkal a dalt, 
sem a kedélyességnek, sem a túlzott hatásvadászatnak, sem más ilyen iránynak nem 
enged. Azt mondhatnám, hogy egyszínben: megilletődött, ünnepélyes, komoly szín-
ben énekli a dalt végig. A szöveg megjátszásáról szó sem lehet, még a balladákban 
sem. A mondanivaló úgyis érvényre jut és megteszi azt a hatást, amit kell. Az énekes 
ehhez nem ad hozzá semmit. Nagyon fontos még ennél a népi éneklési módnál, hogy 
nem saját hangját akar ja érvényre juttatni, hanem a dalt. Nem is gondol arra, hogy 
a hangját kijátszva, mint egy énekes „nyaraljon" egy hangon; vagy úgy kiengedje, 
hogy a hang önálló életet élien. A paraszti énekes mindig a dalra gondol, azt akar ja 
megformálni, úgy énekel, ahogyan érzi és nem arra vigyáz, hogy ja j most hogyan 
képzem ezt a hangot, mint ahogyan ezt a nem tökéletes technikájú énekes teszi. Ezért 
látjuk, halljuk, hogy ő most hangot képez, nem pedig énekel. 

Problémát jelent még a díszítés éneklése, illetve ennek a stílusossága. Ehhez 
rendkívül sok gyakorlat kell. Sokat kell hallgatni az ilyen ritmusú éneket, hogy ki-
alakuljon az érzék: a fő hangok legyenek az énekes tudatában és a többi csússzék 
melléje, hogy meglegyen a kellő arány a hangerő feszítettsége és a hangsúlyok között, 
a főhangoknak és a díszítményeknek megfelelő legyen az aránya. Természetesen 
jöjjön s ne legyen a hallgatónak olyan érzése, hogy ez az énekes csupán hangfejeket 
énekel. A díszítménynek úgy kell hangzania — még ha versszakonként ismétlődik is —, 
mintha akkor rögtönözné az az előadó. 

Gyakran vitatkozunk azon, hogy ha valaki sokat hallgat eredeti népdal-
felvételeket és élő előadást, s azokat megpróbálja utánozni, ez vájjon nem vezet-e 
az egyéniség visszaszorításához, elnyomásához? 
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Ne gondolja, hogy a hagyományban nincsenek egyéniségek. Ne higgye, hogy min-
den olyan népi énekes, aki szépen énekli a díszített régi dalokat, az mind egyforma 
stílusban énekel. Meg kell hallgatni Jánó Annának, a moldvai asszonynak az énekét, 
vagy a székelyföldi énekeseket. Ezeket csak hirtelen mondtam, de mindegyiknek más 
az éneklése, más a díszítési stílusa. Ez azt jelenti, hogy különböző egyéniségek kü-
lönböző stílust formálhatnak. Ezen kívül van még a pódium igénye is, ami egy kicsit 
megváltoztatja azokat a dolgokat, amelyeket az előbb mondtam. 

Sokkal áthatóbb hang kell ahhoz, hogy egy koncertteremben — még ha kicsi is — 
érvényesülni tudjon az előadó. Ez annyit jelent, hogy csak nagyobb hangok jöhetnek 
számításba, olyan kiképzett hang kell a színpadra, aminek vivő ereje van. A másik 
dolog az, hogy szabad azért ezeken a szabályokon változtatni, de csak keveset és azt 
is ízléssel, mert hiába: a színpad már megváltoztatja az atmoszférát. Az amikor Jánó 
Anna másoknak énekel, az még nem produkció, ennek viszont már egy kicsit annak 
kell lennie. Ez annyit jelent, hogy többet kell bele vinni, valamiféle színezésnek sza-
bad és kell is benne lennie, csak ne legyen ízléstelen. Azt a fokozatot adja meg hogy 
én ugyanazt csinálom tulajdonképpen, mint a népi énekes, csak pódiumon. Ha sokat 
hallgat ilyen régi éneklést és azokat próbálja utánozni, egy idő után vérévé válik, 
és akkor már nem utánoz, hanem minden alkalommal alkot és rögtönözve, úgy adja 
elő a dalt, ahogyan éppen akkor neki magának tetszik. Hiszen ők sem adták elő egy-
formán és lehet is sokféleképpen. Ha már felszívta a stílust, s ha van egyénisége, 
akkor minden egyes éneklésnél úgy is jelentkezik ez. 

Az előzőekben már kitért rá Lajos bácsi, most mégis újra megkérdezném, 
mi a véleménye a feldolgozásokról? 

Nem egészen sikerül minden ott sem, nagyobb része nem. Különösen hogy ha 
ezeket a Sebőék után alakult együtteseket is bevesszük a tárgyalásba. Valami jó dolog 
azért ebben is van: az, hogy szeretik a népzenét, a népdalt és a népi hangszeres 
stílust, s igyekeznek valamit annak szellemében csinálni. így azután az egyik sikerül, 
a másik nem, ez természetes is ilyenkor. ^ 

Nem tartja-e hiú reménynek, ha egy énekes úgy akar évekig a színpadon 
énekelni, hogy csak magát a népdalt engedi érvényesülni és nem akarja kíséret-
tel megtámogatni? 

Tulajdonképpen ez a legjobb módja a népdal előadásának, ezt tartom a legszebb-
nek, a. legfontosabbnak és a legművészibbnek. Hiszen erre az előadásmódra született 
és ebben a formában csiszolódott ki olyanná amilyen. De hát nem lehet az embereket 
elzárni attól sem, hogy valamit próbáljanak vele kezdeni és valahogyan saját ma-
gukból egy részt hozzáadni. Én mindenesetre azokat hallgatom legszívesebben, akik 
feldolgozás, vagy változtatás nélkül a klasszikus, szép, ősi népdalokat adják elő, 
lehetőleg olyan hiteles előadásban, amennyire képesek elsajátítani a népi előadás-
módot. Ez szerintem mindennek a teteje, de emellett minden más kísérletet szívesen 
látok. Ebben az irányban úgy érzem, hogy a Halmos-Sebő együttes az, amelyik a leg-
többet tett, megtalálta a hangot a fiatalsághoz és ez a döntő. 

Lajos bácsi szerint milyen feldolgozást bír el a népdal és milyen hang-
szereket? Itt most a klasszikus hangszerekre gondolok. 

Bartók és Kodály példája azt mutatja, hogy a legnagyobb klasszikus zenekari 
együttest is elbírja, ha a tehetség megvan. Ha nincs tehetség, akkor jobb minél keve-
sebb eszközt használni, minél könnyedebb apparátussal megterhelni a népdalt. Hogyha 
a hozzáadásban nincs tehetség, érvényesüljön maga a dalnak a szépsége, amiben már 
benne van a legnagyobb tehetség. 

Mielőtt köszönetet mondanék a válaszokért, szeretném megkérni, hogy ad-
jon néhány tanácsot a fiataloknak, akik célul tűzték ki a népművészettel való 
törődést. Mit tud javasolni, hogy a népi hagyományok megtartóiként, folytatói-
ként még jobban végezhessék munkájukat? 

Ismerjenek meg minél több népdalt, nemcsak kottából (de onnan is), hanem lehe-
tőleg eredeti előadásban: legyen az akár felvétel, vagy a helyszínen hallgatják. Talán 
még annyit tennék hozzá, hogy egy kicsit fel lehet használni azt is, amit a népzene-
kutatók, mint elméleti, vagy gyakorlati tapasztalatot, eredményt már létrehoztak. Akár 
egyes dalokkal, akár egyes stílusokkal kapcsolatban, mert ez elmélyítheti a tudásukat, 
esetleg még a stílusérzéküket is. Ennyi az, amit javasolni tudok. 

Nagyon köszönöm! 
Budai Ilona 
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Egy magyar vonatkozású emlékmű Csehszlovákiában 

A sziléziai Jesenik (azelőtt 
Gráfenberg) fürdőhely parkjában 
van egy emlékmű, amit ma is 
Madarsky pOmnik (magyar em-
lékmű) néven tartanak nyilván 
a helybeliek. Az emlékművet a 
fürdőben gyógyulást kereső ma-
gyar vendégek állíttatták föl, a 
talapzaton látható évszám szerint 
1839—1840-ben. A szobor öntött-
vasból készült, lépegető oroszlánt 
ábrázol. Készítőié Ludwig von 
Schwanthaler neves német szob-
rász. 

Az emlékezésre nem kerekszá-
mú évforduló adta az indítékot 
írásommal a figyelmet szeretném 
felhívni egy lassan a feledés ho-
mályába eltűnő emlékműre, 
amelynek keletkezése báró Wes-
selényi Miklós nevéhez fűződik. 
A helység távol esik a Wesselé-
nyeik ősi fészkétől, a szamos-
menti Zsibótól. Mi lehetett az 
oka, hogy Wesselényi két alka-
lommal is itt lakott? Ezt csak 
Wesselényi politikai szereplésével 
lehet megvilágítani, ezáltal válik 
a kép teljessé. 

Ismeretes, hogy Wesselényi po-
litikai nézete, vérmérséklete, de 

ezen felül a családi tradíció is arra predesztinálta, hogy vezér, mégpedig ellenzéki 
vezér legyen. Apja a „zsibói bölény" is sokat kellemetlenkedett Bécs urainak, de 
az idős Wesselényi hazafisága még nagy adag maradisággal volt átszőve. Ezzel 
szemben fia minden tekintetben az új eszmék, a reformok embere volt, nemcsak 
élőszóval, de tollal is harcolt az osztrák elnyomás ellen. A „Balítéletekről" című 
könyvének nyomtatását a helytartó tanács betiltotta, ezért Bukarestben jelent meg 
1833-ban. (Száz év telt el azóta és most ismét Bukarestben jelenik meg a Kriterion 
kiadásában.) A kormány tudomására jutott a könyv kiadása és az udvar elrendelte 
a munka átvizsgálását. A királyi ügyek igazgatója mentette meg Wesselényit az 
üldöztetésektől. 

Wesselényit kezdettől fogva figyeltették és besúgók egész serege vette körül. 
Az ellene szőtt vádaskodások anyaga egyre gyarapodott, ezért az" udvar megpró-
bálta szép szóval jobb belátásra bírni. I. Ferenc császár 1833-ban ezzel a szán-
dékkal idézte maga elé Wesselényit, s bár atyai intésével könnyekre fakasztotta, 
mégsem törte meg, szándékától, ellenzéki irányvonalától nem tudta eltéríteni. 

Az erdélyi országgyűlés hosszú szünet után 1834 nyarán újból összeült. Wesse-
lényi itt is felhívta magára a figyelmet: felszólalt Erdély és Magyarország egye-
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sítése érdekében. Ezt még súlyosbította azzal, hogy a tilalom ellenére kősajtón 
kinyomattatta az országgyűlés naplóját. Nem sokkal később továbbiakkai gyarapí-
totta „bűnlajstromát": Szatmár megye közgyűlésén nyíltan kimondta, hogy a bécsi 
kormány néhány „jobbágyvédő" megnyilvánulása ellenére maga is a jobbágyok 
zsírjából él s csak azért rak fel „a köznépet terhelő ocsmány képére parasztvédői 
és köznépoltalmazási álarcot", hogy az urakat sakkban tartsa egy esetleges paraszt-
lázadás rémével, amely elől oltalmat kínál a nemességnek, cserébe pedig a nemzet 
függetlenségét akar ja . Ezek erős szavak voltak, ilyen még nem hangzott el nyil-
vános ülésen. Bécsben ezt úgy értelmezték, mint a bécsi politika elutasítását, fel-
ségsértést és lázítást. Ezért, de főleg a Szamtár megyei beszédéért először az erdélyi 
tábla 1835. március 18-án, majd néhány héttel később a magyarországi királyi tábla 
megindította ellene a hűtlenségi pert. A perbevont Wesselényit eltiltották, hogy a 
főrendi tábla ülésén részt vegyen. Pozsony közelében egy erdei lakba költözött, tele 
volt keserűséggel és fájdalommal, amikor tapasztalnia kellett, hogy hontalanná 
tették saját hazájában. Ekkor írta egy francia hölgy emlékkönyvébe: 

Szép hazádba térsz te vissza 
S téged enyhely fogad, 
Kn hazámban, melyet védtem, 
Élek mind üldözött vad. 
Midőn fészket bátran rak mái-
Erdők tollas lakosa, 
Fészkemből ki vagyok zárva, 
Hontalan a hon fia. 

Az ellene megindított eljárás, a zaklatás és saját társadalmi osztályában való 
csalatkozása testileg-lelkileg összetörte. A bíróság — Kölcsey Ferenc fényes védő-
beszédének ellenére — meghozta ellene az ítéletet. Ez 3 évi fogsággal marasztalta 
el, de már ekkor súlyos beteg volt. KöLesey halála után Deák Ferenc látta el a 
védelmét és ar ra kérte az uralkodót, hogy védence felgyógyulása után tölthesse 
ki büntetését és engedélyezze, hogy betegségét Gráfenbergben gyógyíthassa. Ennek 
ellenére letartóztatták és a budai vár börtönébe csukták. 1839 őszén szabadult a 
fogságból, Gráfenbergbe utazott és legendás alakja lett ennek a fürdőhelynek, 
amelyet Priessnitz helybeli felcser tett híressé hidegvíz-gyógymódjával. 

Gráfenbergről az Atheneum 1839-ben két ízben is közölt alkalmi tudósítást 
az ottani viszonyokról, érdekességekről, 1840 nyarán Vachot Sándor „fiktív levél-
ben" számolt be az olvasóknak a gráfenbergi életformáról. Ezekből a beszámolók-
ból az is kitűnik, hogy az ott gyógyulást keresők nemzeti csoportokként számos 
emléket, főleg kutakat létesítettek Priessnitz, sőt családja tagjai tiszteletére. Ilyen 
emlékkutakat létesítettek a lengyelek, poroszok, franciák, angolok stb. Minden való-
színűség szerint ennek mintájára került sor a magyar emlék, a vas oroszlán fel-
állítására. 

Az emlékműre epigramma kellett és mi sem volt természetesebb, hogy Wesse-
lényi barátját , Vörösmartyt, az akkor már országos hírű költőt kérte meg a vers 
megírására. Ez el is készült és még ma is ott olvasható az alapzaton: 

A vaddal köz italt meg kezdé vetni az ember, 
S gőgje fejében kór, agg leve és nyavalyás. 
Priessnitz visszaadá a víznek régi hatalmát, 
S ősi erőben kél újra az emberi faj. 

A szobor jobb oldalán szintén felirat van, amellyel a Priessnitz érdemeinek hódoló 
magyarok üdvözlik Magyarország ide vándorló fiait: 

Priessnitznek. az emberiség jótevőjének érdemeit 
hálásan méltató magyarok üdvözlik Gráfenberg 
életújító forrásainál a későbbi évek fiait hazájokból. 

A bal oldalon az évszám: 1839—40. 
Sajnos Wesselényinek a Priessnitz-féle gyógymód nem használt és 1844-ben 

veljesen megvakult. A következő évben már Zsibón találjuk, ahol Vörösmarty Deák 
Ferenccel együtt meglátogatta. Akkor írta Deák feleségének, Laurának: „Nem ír-
hatom le mily fájdalmas öröm volt Wesselényivel találkozni. Midőn szavainkról 
megismert. sokáig némán állt, s könnyei hullottak. A könnyű tovább él mint a 
szem világa..." 
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A szabadságharc leverése után Wesselényi családjával másodízben jött Gráfen-
bergbe, de most már mint menekült érkezett ide. Nem maradt sokáig, a következő 
évben egy szánút alkalmával szerzett megfázással, betegen kelt útra, hogy visz-
szatérjen Zsibóra, de útközben Pesten meghalt. 

Szomorú emberi sors zárult le. de a reformkor e kiváló képviselőjének emléke 
több mint száz év távlatából is fényesen világít. 

Vörösmarty Géza 

Ujabb helytörténeti adatok a XVIL századi Baranyáról 

Amikor a török 1542-ben megszállta Baranya megyét, ezt a területet is a biroda-
lomhoz csatolta. A helybenmaradt lakosságnak azonban Szigetvár elestéig meglehető-
sen szoros volt a kapcsolata Magyarországgal: a baranyai falvak a stratégiailag igen 
fontos Szigetvár ellátóterületévé váltak. Ezért a végvár katonái évről-évre behajtot-
ták az adót, s ezt még súlyosbította az a körülmény, hogy a falvak nagy részének Hor-
váth Márk várkapitány volt a földesura, aki még a megye legtávolabbi területeiről, 
így a Duna-mentéről is beszedte az adót, sőt még egyéb szolgáltatásokat is (halat, 
bort stb.) követelt. A helyzet az első években igen bizonytalan lehetett. A megszállt 
jobbágyok valószínűleg még azt sem látták biztosan (nem is láthatták), hogy ennek a 
nagy harcnak ki lesz a végső győztese. A végvári katonák sorozatos megjelenése azt 
az elhatározást alakíthatta ki bennük, hogy esetleges győzelmek után visszatérnek a 
régi földesurak és jaj lesz annak, aki valaha is megtagadta az adófizetést. 

Szigetvár eleste után azonban egyre jobban lazult a megye kapcsolata Magyaror-
szággal. A török birodalom ekkor állt hatalmának tetőpontján, terjeszkedésével a vég-
vári vonal egyre messzebb került. A helyzetet a század végéig a kapcsolatok fokozatos 
lazulása jellemezte. A 15 éves háborúban (1591—1606) azonban a portyázó végvári ka-
tonák többször is mélyen benyomultak a megszállt területekre és kegyetlenül megsar-
colták a falvakban élő jobbágyokat, akik inkább fizettek, mintsem hogy a katonák 
lerombolják házaikat, elhajtsák állataikat. A háború során a portyázó szabad hajdúk 
Eszékig is eljutottak. Baranyának nagy részét beszáguldottak és sajnos nem csak az 
ellenséget pusztították. Arra már jó ideje nem számíthattak, hogy a végváriak megvé-
dik őket a török martalócok ellen, tehát az ismételt adófizetésnek nem ez lehetett az 
oka, inkább a bosszútól, az erőszakosságoktól való félelem. 

A XVII. században a török birodalom a hanyatlás szakaszába lépett, s ennek nyo-
mán lazult a megszállók szigorúsága. Ebben a században a török a helyi közigazgatás 
kiépülésére is lehetőséget adott, ezt azonban Baranyára vonatkozóan iratok hiányában 
mindezideig igen nehéz volt bizonyítani. A Baranya megyei Levéltár uradalmi iratai 
közül újabban két olyan pecsétnyomat került elő, amelynek dátumozása a török időkre 
utal és a kialakuló helyi magyar közigazgatást bizonyítja. A maga nemében mindkettő 
páratlan emléke Baranya megye hódoltság-kori történelmének. Hernádfa latin kör-
irattal ellátott pecsétje a hanyatló birodalom magyarországi uralmának utolsó szaka-
szán, 1671-ben készült, a másik — Viszlóé — jóval korábbi: 1607-ből való1. Mindkét 
község a kisebbek közé tartozott (Hernádfa adózóinak száma 1554-ben 3, 1565-ben 10, 
1571-ben 11 és 1582-ben 28 fő volt2), feltételezhető tehát, hogy a többi községnek is 
volt pecsétje és magyar közigazgatása, mégpedig olyan, amelyet a töröknek is el kel-
lett ismernie, másképp a falvaknak aligha lett volna érdekük a hivatalos pecsét ké-
szítése. 

A megszállt Baranya és Magyarország kapcsolatai ismét élővé váltak. A magyar 
földesurak természetesen megkísérelték, hogy ezt a kapcsolatot még szorosabbra fűz-
zék, maga a király is úgy adományozta a földbirtokokat, mintha azok nem is török 
területen lennének. A dunamenti falvak földesura (Dunaszekcső, Somberek stb.) ebben 
az időben Jakasits Péter veszprémi kapitány volt. A földesúri kapcsolatok kiépítését 
bizonyítja az a most előkerült levél is, amelyet 1661-ben a sombereki jobbágyok írtak 
földesuruknalk, a veszprémi kapitánynak:3 

1 B a r a n y a m e g y e i L e v é l t á r : P e c s é t g y ű j t e m é n y e k . 
2 Káldy-Nagy Gyula: B a r a n y a m e g y e XVI. század i t ö r ö k adóössze í r á sa i . Bp . 1960. 36. és 81. old. 
3 A levél s zövegében a k ö n n y e b b m e g é r t h e t ő s é g é r d e k é b e n a p r ó b b m ó d o s í t á s o k a t végez tem. 
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Köszönetünkkel szolgálatunkat ajánljuk Kegyelmednek, mint mi nékünk minden-
ben jóakaró Urunknak és jó gondviselőnknek, hogy az Ur Isten áldja meg Nagysá-
godnak minden háza népét, és a hozzád tartozó vitézeket, mert Nagyságod keze alatt 
nyugszunk és vagyunk, ez melyért az Isten megáldja és megtartja Nagyságodat. 

Eezeknek utána csak ez a mi írásunknak oka, hogy Somberky Jobbágyid is Nagy-
ságodnak felküldjük ez alatt oly bizonyos embertiil az adót, az kire reá merünk bízni, 
úgymint Görcsönyi rab Miháltul mert mi föl nem merünk menni semmi módon az 
Török Uraktul. Az adó pedig 6 forint, az mellett küldünk az halakat is. Mindezek pedig 
elmaradtak ollan módon, hogy az mely rácok elébb elindultak föl az adóval, az Török 
Urak föl nem eresztették őket vele, hanem kit elvettek tőlük, kit pedig visszahozlak, 
ez miatt mi is meg nem mertük az halakat szerezni, hanem könyörgünk Nagyságod-
nak, hogy Nagyságod ne haragudjék azért, mert hitünk szerint megadjxik azt is Nagy-
ságoknak, ha pedig Nagyságod pénzül kívánja, küldjön Nagyságod az Mihál rabtul 
egy kis cédulát, mi az pénzt is megküldjük Nagyságodnak. 

Eezeknek utána Isten tartsa Nagyságodat jó egészségben, békességben, minden 
hozzád tartozókkal egyetemben. 

Dátum In Somberg in junius die 12 1661. 
A levél hátoldalán a címzés: Adassék ez mi levelünk Veszprémi Kapitánynak ke-

zében, mint mi nékünk mindenben jó akaró Urunknak Jakasics Péternekfi 

4 S o m o g y m e g y e i L e v é l t á r : J a n k o v i c h - B é s á n c sa l ád l evé l t á r a . 
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A közölt levél a dunaszekcsői Jankovich-Bésán család levéltárából került elő s a 
Somogy megyei Levéld árban található. 

A Baranya megyei Levéltár nagyon kevés olyan iratot őriz, amely a török kiűzése 
előtti időből való, sőt 1704 előttről is osak igen keveset, mert akkor a várost csaknem 
elpusztító tűzvész a megyei és a városi levéltárat is teljesen megsemmisítette, s ma 
már azt sem tudjuk, hogy voltak-e ott iratok a török korból. Ez a jobbágylevél tehát 
több szempontból is igen érdekes, ritka és fontos dokumentuma a XVII. századi Ba-
ranyának. 

Baranya megyéről általában azt tar t ják, hogy a mohácsi csata utáni hadjáratok 
következtében a magyar lakosság szinte teljesen kipusztult és helyére délről horvátok, 
illetve szerbek telepedtek le. Ez az elmélet azonban csak részben állja meg a helyét. 
A magyarországi török (kincstári) defterek is azt bizonyítják, hogy a XVI. században 
a megye lakosságának a zöme magyar volt, s csak a 15 éves háború (tehát a XVI— 
XVII. század fordulója) után kezdődött meg a szerb (rác) és a horvát bevándorlás. 
1661-ben Sombereken ezidőben rácok és magyarok éltek, de a rácok ugyanúgy fizet-
ték az adót a magyar földesúrnak mint a magyarok, holott ők eredetileg (a török 
előtt) nem itt éltek. Az is lényeges, hogy a fizetést már nem a végvári katonák erő-
szakolják, nem ők haj t ják be, hanem egy kívülálló személyre bízták. Ügy látszik ez 
sokkal biztonságosabb volt, mintha katonákat küldtek volna. A fizetés elmaradása 
esetén már a bosszúállástól sem kellett tehát tartaniuk, ennek ellenére mégis elismerik 
a távol élő földesúr illetékességét, sőt még a rácok is vállalják az adózást. 

Más kérdés, hogy valóban megfizették-e az adót? A levél ugyanis éppen annak 
elmaradásáról szól. Elképzelhető az is, hogy a törökre hivatkozva ügyes „húzással" 
kibújnak alóla. Másfelől bizonyára a török sem örült a birodalom területén élő ma-
gyarok és rácok ilyen jellegű adózásának, s ha tehette meg is akadályozta. Ha igaz az, 
amit a somberekiek írnak, ott is ez történt. 

Azonban nemcsak pénzt, hanem természetbenit is adtak a távoli végvárnak. Már 
1560-ból is ismerünk egy levelet, amelyet Horváth Márk írt és a Duna-menti falvaktól 
kapott sózott halakról szól.5 A falvaknak ez a kötelessége úgy látszik a XVII. század-
ban is megmaradt. 

A török által megszállt Baranya lakosságának életét jóformán alig ismerjük. 
Csaknem bizonyos azonban, hogy a törökök által megszállt terület falvainak sorsa 
sem volt rosszabb, mint a végvári vonalon, vagy a királyi Magyarországon élő, s a 
támadó és portyázó katonáknak, kegyetlen császári zsoldosok garázdálkodásainak ki -
tett védtelen lakosság helyzete. A hódító seregek elől való „nagy menekülések" után 
a meghódított lalkosság alkalmazkodott az új környezethez, az új rendhez, végezte 
nehéz földművelő munkáját és fizette a reá kivetett kemény adót. 

A szórványosan előkerülő dokumentumok azt bizonyítják, hogy a megye magyar 
és nem magyar lakossága a békésebb időkben viszonylag nyugodt körülmények között 
élhetett a török megszállás alatt. 

Bezerédy Győző 

Futásfalvi láda díszítménye, 1848 

5 Sz ige tvár i v á r k a p i t á n y o k levelezése . K i a d t a a Sz ige tvá r i V á r b a r á t K ö r 1971. 
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Földrajzi nevek vagy helynevek ? 

Különböző tanácskozások felszólalása-
saiban többször elhangzott már, sőt né-
ha — meghívókon, tudósításokban — 
még nyomtatásban is olvasható a „föld-
rajzi helynevek" elnevezés. Ez, ilyen 
összetett formában használva helytelen, 
hisz tulajdonképpen mindkét kifejezés: 
a földrajzi név és a helynév ugyanazt 
jelenti. Nyelvész körökben régebben in-
kább a helynév szó volt használatos 
(gondoljunk csak Pesty Frigyes múlt 
századi országos helynévgyűjtő akció-
jára), újabban pedig a földrajzi név el-
nevezés a gyakoribb, mivel ezt néhá-
nvan szabatosabb szakkifeiezésnek érez-
ték. Valóiában az olyanféle, e r e d e t i l e g 
táiékozódásra alkalmas tereptárgyakat 
jelölő földrajzi nevek mint Csordnkút, 
Naavhíd, Rákóczi-fa nemcsak ma ö át az 
illető terentárgvat jelölik — bár pzek is 
hely-nek tekinthetők —. hanem környe-

zetüket is, tehát voltaképpen ugyan-
olyan helynevek, mint pl. a csak terü-
letet jelölő Nagyhegy vagy Rózsadomb 
elnevezés. 

A földrajzi név vagy a helynév ki-
fejezést tehát egyaránt helyesen hasz-
nálhat juk ugyanannak a fogalomnak a 
jelölésére; a helységnév viszont már 
csak szűkebb névcsoportot jelöl, a te-
lepülésekét: a városokét, falukét (vö. 
helységnévtár); hasonlóképpen a dűlő-
név is, amelyet a határbeli földrajzi ne-
vek összefoglaló elnevezéseként is hasz-
nálunk. 

Summánzva a fentieket: a földrajzi 
helynév elnevezés szószaporítás, a sti-
lisztika szakkifejezésével: pleonasmus; 
a sárréti nép nyelvén szólva: az hasz-
nálja, aki jobban mondja, mint ahogy 
tudja. 

M. P. 

Hozzászólás' Dudás Ilona: A középiskolai földrajztanítás, 
a földrajzi kirándulások és a honismereti munka kapcsolata 

című cikkéhez 1 

Nagyon kevés lehet azoknak a peda-
gógusoknak a száma, akik az iskolai ki-
rándulásoknak az oktató-nevelő mun-
kában betöltött szerepét vitatnák. A tan-
könyvekből megtanult ismeretek — még 
ha gyakorlati bemutatóval párosulnak 
is — csak rövid ideig raktározódnak el 
és maradnak meg élményként. Egészen 
különleges módon rögződnek azonban 
azok az élmények, amelyeket a gyere-
kek a kirándulások alkalmával vésnek 
emlékezetükbe. Egy-egy üzem felkere-
sése, barangolás hazánknak valamely 
szép vidékén, vagy történelmünk, iro-
dalmunk klasszikusaival való találkozás 
olyan erős nyomokat hagy tanulóink-
ban — és természetesen a kiránduláso-
kat vezető tanárokban is —, amelyek 

nem felejtődnek el. Nincs az a szemlél-
tető eszköz, amely ki tudná váltani azt 
az érzést, amit a Gellérthegyről letekintő 
vidéki tanuló a város nyüzsgő forgal-
mát és az épületek hatalmas tömbjeit 
figyelve érez. 

Ahhoz persze, hogy a kirándulások, 
országjárások során olyan ismeretekre 
tegyenek szert fiataljaink, amelyeket az 
érettségi találkozókon is frissen tudnak 
felidézni, nagyon alapos, körültekintő 
tervező munka szükséges. A tervek el-
készítésénél a következőkre kell ügyel-
ni. 

1. A kirándulások programja legyen 
változatos, de szellős, a tanulók életko-
rától függően egyéni programok lebo-
nyolítására is adjon alkalmat. A nagyon 

1 Dudás Ilona c i k k e a H o n i s m e r e t i H í r a d ó 1974. 3. s z á m á b a n j e l e n t m e g . 
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zsúfolt program fárasztó. A múzeumok, 
képtárak megtekintését kövesse város-
nézés vagy üzemlátogatás. Azonos lát-
nivaló telítődést, érdektelenséget ered-
ményezhet. Ne akar junk mindent meg-
mutatni, csak ébresszünk bennük vá-
gyat, hogy felnőtt emberként visszatér-
jenek az egykori kirándulás színhelyére. 

2. A látnivaló mindig kapcsolódjék 
valamilyen tananyaghoz, amit a kirán-
dulásra készülődéskor fel kell elevení-
teni, vagy a tanulók öntevékenységére 
alapozva a gyerekekkel kell feldolgoztat-
ni. Bízzuk meg tanulóinkat az érdeklő-
dési körüknek leginkább megfelelő szak-
mai ismeretek összegyűjtésével, s ezeker 
a kirándulásokat előkészítő földrajz és 
osztályfőnöki órákon megismertethetik 
társaikkal. Nagyon kell ügyelnünk arra, 
hogy a kirándulás minél több tárgyhoz 
kapcsolódjék valamilyen szállal. A ki-
rándulások legyenek komplex jellegűek, 
ez egyébként változatosabbá is teszi a 
programot. 

3. A kirándulást vezető tanárnak meg 
kell alapoznia a kirándulás alatti visel-
kedési normákat, amely lehet oldottabb 
az iskolai fegyelemnél, de semmiképpen 
nem válhat szabadossá. 

A földrajzi kirándulás a rendkívül sok-
rétű nevelési feladatok mellett elsősor-
ban a hazaszeretetre nevel. A kirándu-
lásokon szinte észrevétlenül folyó meg-
ismerő tevékenységgel párhuzamosan 
erősödnek azok a szálak, amelyek i f jú-
ságunkat a szülőföldhöz kötik. Minél 
alaposabban, több oldalról, mélyebben 
ismernek meg egy-egy darabot hazánk-
ból, annál erősebben kötődnek hozzá. 
Eredményeink, dolgozó népünk kétkezi 
munkájával létrehozott üzemeink, ter-
mészeti környezetünk átalakulása, szo-
cialista városaink közvetlen megismeré-
se büszkeséggel tölti. el tanulóinkat, és 
— átérezve felelősségüket — arra lel-

kesíti őket, hogy a haza építésében ak-
tívan közreműködjenek. 

Az utóbbi években különös gondot je-
lent iskolánkban a kirándulások szer-
vezése. Az a bevált elképzelés, amely 
szerint az egymást követő tanítási évek-
ben egyre nagyobb egységet ismertetünk 
meg hazánkból gyerekeinkkel, nagyon 
sokszor felborul, a kirándulást szervező 
tanár pedig komoly gondokkal küzd a 
program összeállításakor. Ennek az az 
oka, hogy nem tudunk minden gyermek-
nek megfelelő programot nyújtani. 
Egyik-másik autóra kapott szülő gyere-
kének legfeljebb a külföld és a holduta-
zás jelentene újszerű élményt. 

A másik gond — melyet szerencsére 
kevesen vesznek szószerint — a Műve-
lődésügyi Minisztériumnak abból a jó-
szándékú elgondolásából és rendeletéből 
adódik, miszerint a kirándulás csak 
olyan költséggel szervezhető, amely nem 
haladja meg a 300 km-es vasúti menet-
jegy árát. Ez jó az ország központjában 
levő iskoláiknak, mert szinte mindent 
elérhetnek e távolságon belül, de nagyon 
rossz például a sátoraljaújhelyieknek, 
a csengerieknek, vagy a nyírbátoriaknak, 
akik ezt a rendeletet szószerint értel-
mezve még a fővárosba sem juthatnak 
el közösen, iskolai kirándulás formájá-
ban. Ez a rendelkezés a szülőket óvná a 
túlságosan nagy anyagi megterheléstől, 
de úgy gondolom, ha jó előre megterve-
zik a kirándulásokat, 100—200 Ft több-
letköltség nem jelent különösebb gon-
dot egyetlen családban sem. Az iskola 
pedig az arra rászoruló tanulókat a szü-
lői munkaközösségi keretből támogat-
hatja. 

A felsorolt gondok és nehézségek nem 
lehetnek olyan nagyok, hogy akár az 
ismeretszerzés, akár pedig a honismereti 
nevelés szempontjából nélkülözhetnénk 
ezeket a földrajzi kirándulásokat. 

Daragó Ferenc 

Két hozzászólás Horváth Kálmán Helytörténeti múzeum 
a váli műemlék-templomban című cikkéhez1 

i. 

Horváth Kálmán váli plébános rész-
letes beszámolót írt a községük templo-
mában létesített helytörténeti múzeum-
ról. Ezzel kapcsolatosan megpróbálom 
összefoglalni reflexióimat. 

1. A beszámoló meggyőzi az olvasót 
arról, hogy a váli plébános önzetlen, 

hozzáértést sem nélkülöző, értékmentő 
szolgálatot végzett, amikor felismerte 
egy helytörténeti múzeum kialakításá-
nak lehetőségét és mindent megtett an-
nak érdekében, hogy elgondolása meg-
valósuljon. A Képzőművészeti Alap Ki-
adóvállalatnál 1971-ben megjelent „Egy-

1 H o r v á t h K á l m á n c i k k e a H o n i s m e r e t i H í r a d ó 1974. 3. s z á m á b a n j e l en t m e g . 
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házi épületek és műtárgyak gondozása" 
c. kötetben felújított formában jelent-
kezett az a gondolat, amit már a felsza-
badulás előtt megfogalmaztak a „mű-
emlékvédő lelkipásztor" szerepének, sőt 
kötelességeinek felvázolására . . . A szer-
kesztés szemlátomást arra törekedett, 
hogy tudatosítsa a különböző felekezetű 
lelkészek műemlékvédelmi felelősségét 
és ehhez a munkához sok szempontra 
figyelő segédkönyvet adjon kezükbe. 
Ennek ismeretében a kívülálló is termé-
szetesnek tarthatja, hogy a helyi lelkész 
tudartosan törekszik a keze ügyébe eső 
egyházi műkincsek, történelmi emlékek 
védelmére, célszerű és korszerű elren-
dezésére. Válón is ezzel a belkörű fele-
lősségérzettel, s a meglévő anyag rend-
betételével kezdődött a helytörténeti 
múzeum (kialakulása. A váli plébános 
azonban nemcsak a kötelességszerű bib-
liai egy mérföldre ment el, hanem a má-
sodik mérföldet is készséggel és öröm-
mel járta végig, s ezzel vitathatatlanul 
értékes kulturális szolgálatot végzett. 

2. Bonyolult kérdésről lévén szó, azon-
nal felvetődik a követendő példa prob-
lémája: az, hogy Horváth Kálmán egye-
di példája megismételhető-e és egyálta-"" 
Ián kívánatos-e az, hogy hasonló ügy-
buzgalommal törekedjenek kevésbé jó 
adottságokkal rendelkező lelkészek arra, 
hogy második mérföldjük eredménye-
ként valami múzeumszerű, esetleg sok 
kis temnlom-múzeum szerveződnék kö-
rülöttük? Egy nyilvántartás szerint az 
orszáeban jelenleg 190 múzeum van és 
semmikéonen nem lehet cél ennek a 
számnak a meeduolázása. A témához 
s^ól Dr. Szabadfalvi József miskolci 
miízpurni£azgatónak az Észak-magvar-
orszáo- július 14-i számában megjelent 
nvilatkozata. amelynek summája: , a 
múzeumalatntás nem lehet versenyté-
ma. nem lehet kamnánv." A tapasztalt 
szakember ígv vélekedik: „Nem ritkán 
éonen a lelkes honismereti gyűjtőmun-
ka során régészeti, levéltári anyagok is 
bekeriünek az ismeretlen kis gyűjte-
ménvekbe. ahplvett. hogy levéltárba, il-
letve az illetékes múzeumi szakember-
hez jutnának." A váli példa sajátos 
adottságok szerencsés találkozásáról be-
szél. olyan kivételes helyzetről, amelyben 
történelmi, néprajzi és egyéb anyagok a 
helybeli plébános jó értelmű ügybuzgal-
ma folytán templomi múzeummá szer-
veződtek. Beszámolójában példája köve-
tésére buzdít. Ezen a ponton ki kell fe-
jeznünk aggályunkat, ami az idézett 
műemlékvédelmi kötetben így fogalma-
zódott: „A műemlékvédő lelkipásztor to-
vábbra is elsősorban lelkipásztor marad 
és évi turistaforgalma, vagy műemléki 

szakismerete nem avatja őt vidéki mú-
zeumigazgató vá." 

3. Még abból a speciális szempontból 
is megvizsgálandó a váli példa, hogy 
ott a helytörténeti anyag a használat-
ban lévő templomban kapott elhelyezést. 
A beszámoló ügyesen átgondolt fogal-
mazásban Íródott: megpróbálja minden 
irányban kivédeni, esetleges bírálattól 
mentesíteni kedvenc eszméjét, a hely-
történeti templom-múzeum ügyét. Erre 
vall az engedély számának feltüntetése, 
a felettes szervekkel történt kozultáció-
jának ismertetése, továbbá az a részle-
tes indoklás, amit szükségesnek érzett 
meghatározott rendeltetésű templom-
épület második funkciójának kiéoítésé-
hez. Az a meggondolás, hoöv a tárgyak 
elhelyezése ne zavarja az áhítatot és ne 
bontsa meg a temolom stílusának egy-
ségét. a beszámoló szerint helyes meg-
oldáshoz vezetett. A kritika nélkül ol-
vasó emberben azt a benyomást kelti, 
hosv a váli nélda egy kis ügyeskedéssel 
bárhol és bármikor megvalósítható. Egy 
értelmes felismerésben summázódik a 
váli temolommúzeum magvalósításának 
igazolása ami mottóként is olvasható a 
beszámoló eleién: ..Arra gondoltam, ha 
templomaink őrizhetik a nagy emberek 
síremlékeit, akkor nem les? a templom-
hoz méltatlan, ha megőrizzük benn<=> né-
pünk viseletét verejtékes munkájának 
eszközeit." Ez logikus és vitathatatlanul 
igaz: nem méltatlan a templomokhoz né-
pünk múltjának egyetlen emléke sem. De 
ebből a gondolatból nem következik álta-
lános érvénnyel az. hogy ezeket az em-
lékeket a temolomokban lehet vaev kell 
elhelyezni. Figyelemre méltó, hogy a 
II. Vatikáni Zsinat liturgiái reformjá-
nak eredménveként olyasféle nagytaka-
rítás kezdődött el a római katolikus 
templomokban, amelv a vallásos giccs 
kiszorítására törekszik. A kérdés egyik 
szakembere így fogalmazta meg a prob-
lémát: „Szerte az országban sok pap 
hallatlan lekesedéssel és áldozatkészség-
gel vesz részt műemléktemploma feltá-
rásában. helyreállításában és bemutatá-
sában. Nem elég azonban a múltra visz-
szatekinteni. A jelenkornak és a jövő-
nek is meg vannak az igényei. Az első 
ilyen igény, hogy mindazt távoltartsuk 
és eltávolítsuk templomunkból, ami íz-
léstelen, értéktelen." Ebben a folyamat-
ban bizonyos tárgyak kikerülnek maid 
a templomokból, de továbbra is kérdé-
ses, hogy a megüresedő helyre mit és 
mennyit lehet bevinni a zsúfoltság ve-
szélye nélkül. Kérdéses, hogy a helytör-
téneti gyűjtő-buzgalom tárlóinak olyan 
ügyes elhelyezése, amiről Horváth Kál-
mán ír, megoldja-e akár csak átmeneti-
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leg is azt a problémát, ami országos je-
lenség, hogy t. i. nagyközségek lakói is 
szeretnék ma már saját múltjuk emlé-
keit sa já t kis múzeumukban összegyűjt-
ve látni. Nem kétséges, hogy funkcióza-
var veszélye nélkül aligha oldható meg 

bármilyen felekezethez tartozó, haszná-
latban lévő templomnak kettős funkció-
ra való beállítása. A váli példa inkább 
csak valami nagyszerűnek látszó kivétel, 
ami tennivalóink sokaságára emlékeztet. 

Horváth Barna 

II. 

Horváth Kálmán cikkének a követ-
kező mondatához fűzöm mondanivaló-
mat: „A papság ilyen jellegű vállal-
kozása nagy kultúrszolgálat volna." To-
vábbviszem a gondolatot: hogyan talál-
kozik egy-egy falu papja, hogyan talál-
koztam én falum múltjával, tárgyi em-
lékeivel. 

1969-ben kerültem Kislángra, amely 
fiatal községnek számítható, mindössze 
70 éves. Gróf Zichy János nagylángi 
földesúr percelláztatta fel Láng pusz-
tát, s a telepesek Kálozról, Alapról, 
Előszállásról, Nagykarácsonyból stb. jöt-
tek. Falujukból hozták magukkal szo-
kásaikat, használati tárgyaikat. Közsé-
günk tehát nem egységes néprajzi terü-
let. 

Első beteglátogató utamkor láttam, 
hogy egy bácsi szép, faragott, széles, 
nyeles deszkát — városi születésű lé-
vén, akkor még nem tudtam, hogy mán-
gorló — csapkod baltával. Kivettem a 
kezéből. A mángorlón 1887-es évszám, 
P. B. monogram és vallásos motívu-
mok voltak. Mint kincset vittem haza, 
s azon gondolkodtam, hogy bár a köz-
ség történetét már megírták, mi lesz a 
sorsa a tárgyi emlékeknek? És azóta a 
község hol mosolyogva, hol megjegyzé-
sekkel kísérve látja, miként viszem a 
plébániára a bölcsőt, a kolompot, a 
pásztorbotot, a nagytálat. Annyi össze-
jött már, hogy kiürítettem a vendég-
szobát és oda zsúfoltam össze a tár-
gyakat. 

Egyik falugyűlésen felajánlottam az 
összegyűjtött tárgyakat a községnek. 

mert a kicsi plébániaépületben nem fér-
tek el. A község azonban nem tudott 
helyet adni. Ezzel szemben megindult 
a magángyűjtés: sokan szobadísznek 
gyűjtik ezeket az értékes helytörténeti 
dokumentumokat; sőt vannak, akik 
azért gyűjtik össze, hogy a szemünk 
előtt adják el a nyugati turistáknak. 

Érthető tehát, hogy örömmel olvas-
tam Horváth Kálmán esperes úr cik-
két. Valóban ez a helyes megoldás, 
ahol a templom mérete, adottsága meg-
engedi. De vannak hatalmas plébánia-
épületeink is pl. a szomszédos Nagy-
lángon. A cikk elolvasása után azonnal 
körülnéztem templomunkban és a val-
lási tárgyú dolgokat átvittem az egyik 
mellékhajóba. Innen nem viszi el sen-
ki. Mert az ilyen gyűjtemény ennek a 
veszélynek is ki van téve. Ha csak 
összezsúfolják, mint nálam, a plébá-
niára jövők megfognak egy-egy dara-
bot és szinte erőszakkal el akarják 
vinni. Mindenki prédának tekinti. Egy 
házaló pillanatok alatt leszedett a fal-
ról három tárgyat és ledobott húsz fo-
rintot érte. A rendezett váli gyűjte-
ménnyel ilyen nem fordulhat elő. Hor-
váth Kálmán cikkéből további ösztön-
zést és jó módszereket kaptam az el-
helyezésre. A kezdet kezdetén vagyok. 
Templomunk kórusa alkalmas hely lesz 
nálunk. Orgona nincs, ezért szép, tá-
gas helyen lehet elrendezni a tárgya-
kat. 

Gergely László 

Vámosi Ibolya rajza 
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F E K E T E M I H Á L Y : 

ELLENÁLLÓK AZ AVAS ALJÁN 
Egy diósgyőri munkás visszaemlékezései. 

(Kossu th K ö n y v k i a d ó , Bp. , 1974. 215 old.) 

Korunk sokat vitatott egyénisége a 
munkás. Paraszti tengődésból városi 
nyomorba botorkáló alakja a felszaba-
dulás előtt haladó írók, tudományos ku-
tatók néprajzi-szociográfiai leírásainak 
tárgya lett. 

Fekete Mihály könyve szintén sze-
gényparaszti környezetből indul. Egy 
diósgyőri proletár — később forradal-
már —, a népi demokrácia egyik mun-
káspolitikusa ad számot a megtett út-
ról. küzdelmes életéről regényes vissza-
emlékezéseiben. A felszabadulás utáni 
ú j társadalom bonyolult, mélyen emberi 
teremtéstörténete kerül hozzánk értel-
mileg és érzelmileg meghitt közelségbe. 
Látszólag csupán egy emberrel, Fekete 
Mihállyal ismerkedünk meg a könyv 
olvasása folyamán. Miként jutott egy 
szegényember fia a paraszti sorból a 
munkások közé, s hogyan szegődött 
egy ipari bérmunkás a társadalmi ha-
ladásért tudatosan küzdő osztályharco-
sok táborába. Szerény visszaemlékezé-
seiben azonban a szerző a konkrét tör-
ténelmi változásfolyamatban ábrázolja 
önmagát és így egyetlen emberben a 
haladásért küzdő társadalmi osztály 
szépirodalmi és helytörténeti szálakkal 
átszőtt képét mutat ja meg. A szerző az 
eredmények elmondása során megyei és 
országos levéltári forrásokra, valamint 
helyi vonatkozású történeti forrásgyűj-
teményekre, tanulmányokra hivatkozik, 
s ez azt bizonyítja, hogy a valódi tettek 
uralkodó szerepet játszanak a vissza-
emlékezésben. 

Fekete Mihály inas korában gyakran 
felidézett életmozzanatként jelentkezett 
a magyarországi Tanácsköztársaság em-
léke. A Horthy-féle ellenforradalom 
éveiben vált érthetővé számára (aki a 
proletár hatalom idején gyermek volt) 
a szocialista társadalmi haladásért 
fotytatott küzdelem számos részlete. A 
munkásöntudatot kovácsoló üzemi ne-

velés folyamán különböző munkásnem-
zedékek tagjai hivatkoztak a hősi 1919 
változatokban átélt és a munkásokban 
egyénien élő, forradalmi hagyományá-
ra, a nagy kísérletre, amely szocialista 
törekvéseivel a dolgozó és emlékező 
emberek előtt egyre inkább ellentétbe 
került a fasizálódó osztálytársadalom 
intézkedéseivel. 

A szerző nem titkolja a munkásmoz-
galmi szervezkedés nehézségeit, óriási 
gátjait a Horthy-fasizmus és a nyilas 
uralom idején. A nagyipari gépesítés 
magas fokú szerveződése, a diósgyőri 
ú j gyár fejlettsége és a haditermelés 
alatt fokozódó koncentrációja nem cse-
kély mértékben hatott Miskolc és kör-
nyékének gazdasági-politikai életére. A 
nagvtizemi termelés felszámolta a ma-
nufaktúra keretei között még meglévő 
patriarchális hagyományokat és a tár-
sadalom demokratikus fejlődéséért foly-
tatott küzdelemben egyre több helyet 
követelt a hazai munkásmozgalom. 

Fekete Mihály táji, mozgalmi saját-
ságnak ábrázolja ezt a zárt sejtrendszer 
helyett kialakuló „vezér nélküli", az ú j 
követelményeknek megfelelő, nagyobb 
létszámú kommunista csoportosulást. 
Budapest nagy szerepére mi sem jellem-
zőbb, hogy a miskolci baloldali erők 
és a kommunisták a fővárosból várták az 
utasítást. A társadalmi valóság önálló 
és helyes értékelése folytán a szabo-
tázs-akcióktól fegyveres ellenállásig fe j -
lődött a helyi társadalom haladásáért 
küzdő magja, s e békepárti mozgalom 
tevékenységének hű és olvasmányos 
részleteit találhatjuk a könyv lapjain. 

A mű leírásának középpontjában a 
társadalmi haladásért vívott politikai 
harc megszületése, kifejlődése és a né-
pi demokráciába való beilleszkedése áll. 
A munkások társadalmi méretű cselek-
vésének mélyen emberi és konkrét gyö-
kereit tár ja fel a visszaemlékező, aki 
a társadalmi mozgásban többet mert 
meglátni a diósgyőri bombázások ide-
jén, a második világháború korszaká-
ban, mint az ágyúgyárban dolgozó tár-
sai. Hiszen baráti szövetségeseiben, a 
kényszerű haditermelést végző munká-
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sokban, üldözött munkaszolgálatosok-
ban, polgári értelmiségiekben, az esz-
telen pusztítást ellenszenvvel szemlélő 
magyar katonában élt az egyéni érdek, 
s ezt tekintette a társadalmi cselekvés 
gyújtópontjának a miskolci MOKAN--
komité (Magyarországi Kommunista-
Antináci Bizottság) megszervezésekor. 
A németellenes (antifasiszta) szervezke-
dés sodrában a miskolci munkások leg-
bátrabbjai találkoztak az értelmiség és 
a magyar tisztikar néhány tagjával. A 
velük folytatott tárgyalásokon, bizal-
mas jellegű megbeszéléseken tisztázó-
dott, hogy a fasiszta túlerővel szemben 
nem vezet célra a nyílt fegyveres táma-
dás, mert ez a haladó erők gyors pusztu-
lását idézné elő. A miskolci utcákon, 
házfalakon megjelenő antifasiszta és nyi-
lasellenes jelszavak mozgósították a la-
kosságot. A diósgyőri vasgyár munká-
sainak szabotázsakciói és a gyárbénítás 
részleges meghiúsítása kezdte nyugtala-
nítani a hatalom képviselőit. A mis-
kolci partizánok röplapjai napról napra 
megfenyegették a fasiszta megszállókat 
és éltették az előre nyomuló szovjet 
Vörös Hadsereget, amellyel a MOKAN-
komité tagjai már a város felszabadí-
tása előtt együttműködtek: a német 
hadsereg helyzetére, állásaira és had-

mozdulataira vonatkozó értékes híra-
nyagokat juttatak el hozzá. 

Bár a németellenes felkelés kirob-
bantása nem sikerült Miskolcon, az 
antifasiszta szervezkedés résztvevői pá-
nikhangulatot teremtettek a német meg-
szálló hadsereg katonáiban. Ütegek 
megtámadásával, kábeleik szétvagdosá-
sával a miskolci partizánok érzékeltet-
ték a fasiszta megszállókal, hogy je-
lenlétük kiterjed a város egész terüle-
tére. A miskolci partizánok alkalmaz-
kodtak a szovjet hadműveletek dialek-
tikus, tudományos elveken alapuló stra-
tégiájához és lélektani hadviselésükkel 
elősegítették a német védelem áttöré-
sét. Ellenállási tevékenységének elis-
meréséül a MOKAN-komité a miskolci 
nemzeti bizottság összeállításánál kü-
lön képviseletet kapott. 

Fekete Mihály visszaemlékezése hasz-
nos társadalmi tettekről szóló, olvas-
mányos vallomás. Ez a könyv a honis-
mereti mozgalom gyűjtőit további visz-
szaemlékezések megíratására, összeállí-
tására ösztönözheti, s a legújabb kor 
feledéstől megmentett emlékei — kellő 
történeti kritikával és némi stiláris jel-
legű átdolgozással — szakköri ünnen-
sésrek, baráti találkozók tartalmas ré-
szei lehetnek. 

Dömötör Ákos 

HÁROMSZÉKI NÉPBALLADÁK 
Albert Ernő és tanítványai gyűjteménye. 

Faragó József bevezetőjével és 
jegyzeteivel. 

(Kr i t e r ion K ö n y v k i a d ó , B u k a r e s t , 
1973. 574 old.) 

Tízezer példányban jelent meg Al-
bert Ernő impozáns könyve Háromszéki 
népballadák címen. Érdeklődéssel la-
poztam végig a nagy művet, amely 
425 balladát tár fel — ötvenöt dallam-
mal — és további 461 „kiadatlan bal-
ladáról" jegyzéket tesz közzé. A nyolc-
száznyolcvanhatos szám nagy és a bal-
ladaanyag hatalmas Háromszék megye 
kis területéről, ahonnan Bartók Béla 
tizenegy, Kodály Zoltán pedig egyetlen 
egy dallamot se tartott nyilván. 

Az egész magyar nyelvszigetre kiter-
jedő, Erdélyi János féle magyar nép-
dalszöveggyűjtés nem tartalmaz három-
széki anyagot. A háromszéki szárma-
zású Kriza János: „Vadrózsák" című 
művében (Kolozsvár, 1863.) nyolcvanki-
lenc „balladát és rokonneműt" közöl, 
de a balladák száma elényésző. Bene-
dek Elek — szintén háromszéki — előbb 

Sebesi Jobbal közös, majd önálló kö-
tetben ad közre néhány balladát. A 
napjainkig legterjedelmesebb népköltési 
gyűjtést „Háromszéki Magyar Népköl-
tészet" címen Konsza Samu adta ki Ko-
lozsvárt, 1957-ben. Ez a könyv ezerhat-
százhetvenöt népköltési alkotást tartal-
maz, amelyek között negyvennégy bal-
ladaszöveg is szerepel. Konsza a nagy 
anyagot tanítványai segítségével gyűj-
tötte össze. 

Balladaszöveget dallammal Háromszék 
megyéből Veress Gábor nagyenyedi ze-
netanár tett közzé az Ethnographia 
1905. évfolyamában „Molnár Anna" cí-
men. Szerte a magyar nyelvszigeten 
közismert lett „Balog Józsi balladája" 
is, amely 1829-ben, az osztrák katonai 
parancsnokságtól Kézdipolyánban főbe 
lövetett — só-csempész — Balog Józsi-
ról szól és amelyet Szántó Ferenc szer-
zett. Kelt még Váradi Jóskáról, a Makk-
féle kísérlet fő és elárult szereplőjéről 
és másokról is ballada, amint azt Al-
bert kötetében láthatjuk. 

A szép kiadvány értékes anyagát Al-
bert Ernő és tanítványai gyűjtötték — 
Konszához hasonlóan — és le is je-
gyezték. A bevezetőt és a jegyzeteket 
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Faragó József írta. A könyv ötvenöt 
dal lamát magnetofon szalagokról Sze-
nik Ilona jegyezte le és a zenei jegy-
zeteket is elkészítette. 

A közlő a bal ladákat az eddigi (Dá-
nos-Madarassy féle) t ípusrendtől elté-
rően „klasszikus-, betyár-, új- , helyi 
balladák", „bujdosó-, történeti-, és rab 
énekek" sajátos t ípusrendbe csoportosí-
totta. Hetven „klasszikus" bal ladájá t ti-
zenkét csoportra osztja. E csoportok-
ban legnagyobb változatszámmal az „el-
csalt anya" (hét), a „halálra táncolta-
tott leány" (tizenöt) és a „halálraítélt 
huga" (tizennégy) formával szerepel. 

A forrásjellegű kiadvány anyagának 
legfőbb értékei a szakirodalomba való 
beillesztésével vi l lannak meg. A nép 
a jkáról leírt hű változatok a kronoló-
giában első helyen álló „ős" formával 
(motívumok, szöveg, dallam) vagy meg-
egyeznek. vagy attól eltérnek, esetleg 
sajátosak. Az összevetés a lapján kerül-
hetnek az időnek megfelelő irodalmi 
helyükre. Pl. a már említett és itt is 
legelsőként szereplő „Molnár Anna" 
hét változata közül egyik sem tar ta l -
mazza a „ló" vagy „paripa" motívumot, 
amelyen Molnár Anna urához, gyerme-
kéhez visszatér. A hét változat közül 
a negyedik, ötödik és hatodikból hi-
ányzik a „fejbe-nézés" régi motívuma. 
A Molnár Anna magyar változatát leg-
először Petrás Incze János jegyezte fel 
Moldvában. Alsóklézsén. 1841-ben. Ab-
ban a „ló" is, a „fejbenézés" is szere-
pel. A vizsgálatnál fel kell figyelni a 
legelső változat megejtően szép két rí-
mes sorára: 

Feleségem kerengöbe, 
Sír a gyermek a rengöbe. 

A dallam változata Udvarhely megyé-
ből, Lövétéről ismeretes. 

„A gazdag asszony any ja" rövid vál-
tozatai mindenben megegyeznek az „ős" 
szöveggel, amelyet Kodály Zoltán 
Gyergyóditróban jegyzett fel. A dalla-
mok viszont eltérnek. A ritka ballada 
minden betűje érték! 

Petrás Incze János a legelső feljegy-
zője „A nagy hegyi to lvaj" és „A ha-
gyakozó pásztor" bal ladának is. Az első 
a magyar nyelvsziget keleti részén ál-
talánosan ismert, közkedvelt és énekelt 
ballada. A juhaiér t megölt „Kicsi pász-
tor" legtöbb változatában megegyezik 
a Petrás féle „ős" formával is, a ké-
sőbbiek pedig Domokos-Ver ess-J aga-
mas- és e kötet tizenegy és tizenkette-
dik változatával is. Csupán a Szegő-
Dobó és Kallós külső-rekecsini változa-
tai tar ta lmazzák a „beszélő bárány" mo-
tívumát, amely az „ős" szövegben és 
a legtöbb változatban ismeretlen. Vi-

szont a román „Mioritá" = „Bárányka" 
balladában a „kicsi juhász" minden 
motívuma adva van. A magyar szöveg 
tíz évvel korábbi a legrégibb román 
szövegnél. 

„A sárighasú kígyó", „A királyfi", „A 
rossz feleség", „A három árva", „Az 
árva lányok", „A halálra táncoltatott 
leány" és a „Fehér László" tel jesebbé 
teszi a más területekről ismert bal lada-
sort. 

A 71—90. számok alatt szereplő „tör-
téneti-, bujdosó- és rab énekek" közül 
a már említett Váradi Józsefről szóló 
ének és a „Szállj le holló" kezdetű nép-
dal kapcsolódik a címhez. Az utóbbi 
feltehetően a II. Rákóczi György csata-
vesztését követően ta tár rabságra ju-
tott székely katonák a jkán , Krímben 
keletkezett. 

A 91—160. számok alat t „betyár balla-
dák" szerepelnek. A magyar nyelvszi-
geten széltében ismert — Angyal Bandi, 
Bogár Imre, Rózsa Sándor stb. — be-
tyárok életét, sorsát festik meg ezek a 
balladák. Néhány ismeretlenebb nevű 
betyár is előkerül, mint pl. Dobos Gá-
bor, Jáger Jóska. Török Márton stb. 

A 161. számtól a 294.-es számig az „új 
bal ladák" ju tnak szóhoz. A 120 forint-
jáért a Tiszába vetett legény bal ladája 
tizenöt változatban csendül fel. A „Bo-
gár bogár" kezdetű ének Petőfi versé-
ből alakult hat további változatával 
együtt. „Szendre báró leányáról" húsz-
nál több változat él. A 213. szám alatt 
közölt három versszakos ballada a te-
temrehívás (halálujítás) élő gyakorlatá-
ról tanúskodik, annak ellenére, hogy 
törvények tiltották alkalmazását. 

A legtöbb „új bal lada" tartalomban, 
szerkezetben úgyszólván teljesen meg-
egyezik a 295. számtól 425. számig tartó 
„helyi bal ladák" elnevezéssel szerepel-
tetett ballada-sorozattal . Eme balladák 
legtöbbjében a kezdő sorok megnevezik 
a helyet, ahol a nevén nevezett főhőst 
megölik és ezután a legtöbb változat-
ban ez a két sor szerepel: 

„Vérét vették, mint a fogoly madárnalc 
Édesanyja legkedvesebb fiának" 
Az elmaradhata t lan sorokat követően 

leír ják a legkülönbözőbb módon tör-
tént gyilkosságot, annak lefolyását, okát, 
majd az áldozat temetését és végül az 
igazságszolgáltatás eredményét. A csak 
cím szerint említett balladák legna-
gyobb része is ebbe a nagy csoportba 
tartozik. 

A szomorú történetekben figyelmet 
érdemlő szép sorok is felcsillanak, me-
lyek derűt sugároznak az élet nehéz-
ségeitől sötétülő tá j ra . 

Dr. Domokos Pál Péter 
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B A L O G H I S T V Á N : 

A MAGYAR PARASZTSÁG 
MŰVELŐDÉSE A KÉT 

VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
Értekezések a történeti tudományok 

köréből. IJj sorozat 66. 
( A k a d é m i a K iadó , B p „ 1973. 103 old.) 

Balogh István tanulmánya az 1965-
ben kiadott — s a paraszti művelődés 
alakuiasat az I. viiaghaooruig targyalo 
— értekezés folytatasa. A szerző tanari 
oklevéllel rendelkezik. ezért nem ide-
gen tőle a népművelői szemlélet s szá-
mara ez a kor nem elvont történelmi 
visszatekintés, hanem maga az élet, 
melyben ő is felnőtt. A húszas évektől 
kezdve a II. világháborúig követi a pa-
rasztsag és az agrarproietanatus kultu-
rális életét. 

Az irodalom, zene és a képzőművészet 
alkotja a műveltség szerves egészét, s 
ezeknek a parasztságra gyakorolt hatá-
sat vizsgálja. Megaliapitja, hogy az iro-
dalom az, ahol ha kisszámú olvasókö-
zönség reagálásában is, de volt vissz-
hang. érdekes és elgondolkodtató, mi-
lyen hajszálér ez a kor viszonyaiban, 
amikor ezrek és ezrek tanítására, mű-
velésére lett volna szükség. Önkéntele-
nül adódik a kérdés, miért csak az iro-
dalom az ami hatóerő lehetett? Való-
színű, hogy a képzőművészetben az ön-
kifejezés, az ehhez párosuló adottságok 
hiánya miatt nem találhatott visszhang-
ra, a parasztság nem volt képes szinte-
tizálni a saját és a korabeli művészetet. 
A városi közönség elfogult, kispolgárias 
„szeretettel", vállveregető sajnálattal 
értékelte s értékeli sokszor még ma is 
a népi művészet szépségét. A másik ol -
dalról pedig az a kérdés merül fel, 
hogy a régi ízlés miként képes befo-
gadni, milyen mértékben igényli nem-
csak a nemzetközi művészeti irányza-
tok javát, de saját művészetének ter-
mékeit is. 

A társadalmi vizsgálódás útján keresi 
Balogh István a választ ezekre a kér-
désekre. Megállapítása szerint a pa-
rasztság körében nem, vagy csak alig 
volt meg az igény a kulturálódásra, el-
sősorban a vagyonos paraszti réteg volt 
az, amelyik tanulásra kényszerítette a 
fiait. Ez az ösztönös kitörési vágy azon-
ban elsősorban nem a kultúrát, hanem 
a középosztályba való bekerülést céloz-
ta. Nem tudatosult bennük — holott a 

népművelés a műveltség megszerzése, a 
tudatformálás legfontosabb területe —, 
hogy a humán műveltség nem eszköz, 
hanem cél kellene, hogy legyen. Egye-
sek akaratlanul felszívódtak a közép-
osztályba, holott a feladat pont az el-
lenkezője lett volna: a megszerzett mű-
veltséganyaggal visszafordulni a néphez 
és ott kamatoztatni a tanultakat. 

A művelődéspolitika olyan szűk le-
hetőségeket adott a parasztfiatalok szá-
mára, ami a legnagyobb erőfeszítések 
mellett sem eredményezhetett számot-
tevő változásokat. Az iskola volt a meg-
határozó tényező és ez a kulturális ér-
deklődés későbbi intenzitását is alap-
vetően megszabta. Nagy tömegek szá-
mára azonban az elemi népiskolák el-
végzésére sem volt lehetőség, s a pe-
dagógusok. az esvházi. és kántortanítók 
irodalomtanításának színvonala sokszor 
olyan alacsony volt. hogy inkább visz-
szavetette mint előrevitte a fejlődést. 

Az anyagi és a társadalmi tényezők 
tehát egyaránt gátlóan hatottak. A ta-
nulás elsősorban anyagi és nem szelle-
mi tőkeként jelentkezett, a kultúrának 
igen csekély volt a társadalmi rangja. 

A szerző részletesen foglalkozik a 
30-as években feltűnt, úgynevezett népi 
írók csoportjával. Mozgalmuk elsősor-
ban politikai jellegű volt s egyebek 
között azt is tudatosítani akarták, hogy 
a műveletlenség kiszolgáltatottságot je-
lent. Kezdeményezéseik — a faluku-
tató mozgalom, a népfőiskolák, a tehet-
ségmentő mozgalom (1942/43) — nem 
maradtak hatástalanok, bár korántsem 
voltak olyan eredményesek, mint szán-
dékaik szerint lehettek volna. 

Balogh István gondosan felépített és 
megalapozott tanulmánya újságcikkek-
re, tanulmányokra, szakirodalomra tá-
maszkodik, s a forrásanyag elmélyült 
ismerete meggyőzi az olvasót, hogy 
megbízható, hiteles történelmi képet al-
kothat a múltról. A tanulmány minden-
kinek ajánlható, hiszen a mai kor em-
berének sem közömbös a közművelés, 
a népművelés helyzete s az elődök 
munkája, erőfeszítése sok tekintetben 
mintaként szolgálhat. A művelt ember 
társadalmi felelősséggel kell, hogy él-
jen s századunk erőfeszítéseinek, a ko-
rábbi korok történelmi szemléletének 
ismerete nélkül aligha lehet kellő szín-
vonalon folytatni a megkezdett munkát. 

Bartók Györgyi 
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A szabadságharc néphagyományának szakirodalma 

I. GYŰJTÉSEK, PÁLYÁZATOK, KIÁLLÍTÁSOK 
BANÓ István: Naptárak. = Ethnographia, 1948. 252. p. — Az 1848. évi centená-

riumra készült naptárak néprajzi szempontból. 
DÉGH Linda: Vezérfonal az 1848-as szabadságharccal kapcsolatos néphagyomá-

nyok összegyűjtéséhez. Ortutay Gyula előszavával. Bp. 1947. Kiadja az 1848-as Nép-
rajzi Bizottság. 

DÉGH Linda: Beszámoló az 1848-as néphagyománygyűjtés eddigi tapasztalatai-
ról. = Ethnographia, 1947. 230—235. pp. 

HORVÁTH Árpád: A 48-as emlékkiállítással megnyílik a városi múzeum. = 
Győri Újság, 1948. 55. sz. 4. p. 

KRESZ Mária: Az 1848—1949. évi Centenáris Kiállítás néprajzi termei: „A sza-
badságharc a nép életében" = Ethnographia, 1949. 346—348. pp. 

SINKOVICS István —VARGA Endre: Centenáris kiállítás Bp. 1948. Officina, 
119 p. 16 t. ^ 

SZABÓ Pál Zoltán: Előkészületek 1848 centenáriumára. = Dunántúli Gyűjte-
mény I. k. 1. füzet. (Szerk. Szabó Pál Zoltán.) Pécs, 1947. Dunántúli Tudományos In-
tézet. 77—78. pp. 

Pályázatot indított az országos 1848-as néprajzi bizottság. = Délmagyarország, 
1947. 153. sz. 4. p. 

II. KOSSUTH 
HEGEDŰS Géza: Kossuth Lajos a nép szívében, a költészet tükrében. = Csillag, 

1952. 1227—1231. pp. 
ORTUTAY Gyula: Kossuth Lajon a magyar nép hagyományaiban. = Ethno-

gráphia, 1952. 263—307. pp. 
ORTUTAY Gyula: Kossuth a magyar néphagyományban. = Magyar Nemzet, 

1952. 220. sz. 5. p. 
ORTUTAY Gyula: Mátyás király és Kossuth Lajos nyomában. = írók, népek, szá-

zadok. Bp. 1960. Gondolat. 329—334. pp. 
ORTUTAY Gyula: Mátyás király és Kossuth Lajos nyomában. = Szabad Nép, 

1955. má jus 22. 
VOLLY István: A Kossuth-nóta története. = Éneklő Nép, 1949. 3. sz. 4—5. pp. 

III. PETŐFI 
BENCE József: Vasi néphagyományok Petőfiről. = Vasmegye, 1954. április 4. 
CSEKE Péter: Koltói Petőfi-legendák. = Művelődés, 1971. 7. sz. 49—51. p. 
DIENES András: A legendák Petőfije. Tá j és emlékezés. Bp. 1957. Magvető, 280 p. 
Ism. László Gyula: Irodalomtörténet. 1928. 167—180. pp. 
DIENES András: Egy békési Petőfi-legenda. = Irodalomtörténet, 1958. 145—146. p. 
DIENES András: 7 falun, 7 városon át Petőfi útján. Riportok. Bp. 1960. Hazafias 

Népfront, 109. p. 
DIENES András: A Petőfi-hagyomány. = A Néprajzi Múzeum Adattári Értesí-

tője, 1956. 46—49. pp. 
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DÖMÖTÖR Sándor: Petőfi vasi emlékei és a néphagyomány. Szombathely, 1954. 
Vasmegye Tanácsa Népművelési Osztálya, 24. p. 

KISS Béla: Petőfi-emlékek Kiskőrösön. Kiskőrös, 1956. Kiskőrösi Földműves-
szövetkezet. 51. p. 5 t. 

LÁSZLÓ Gyula: Történeti és régészeti jegyzetek Petőfi sír jának mondáihoz. = 
Irodalomtörténet, 1969. 490—496. pp. 

MEZŐSI Károly: Közelebb Petőfihez. Bp. 1972. Szépirodalmi Kiadó 454 p. 
SÁNDOR József: Petőfi Sándor Szabadszálláson született. Bp. 1947. Bethlen ny. 

32. p. 2 t. 
SÍPOS Gyula: Petőfi és a magyar nép. = Művelt Nép, 1953. 1. sz. 
VANCZÁK József: Petőfi a Nyírségben. = Arató Ferenc — Ferenczi István — 

Horváth János stb.: Mesél a Nyírség földje. Nyíregyháza. 1956. Szabolcs-Szatmár m. 
nyomda, 63—65. pp. 

VÁRKONYI Nándor: Az üstökös csóvája. Dokumentumok Petőfiről. Pécs, 1957. 
Dunántúli Magvető, 259. 32 t. 

Ism. Kiss József. — Irodalomtörténet. 1958. 492—496. pp. 
Fábián István — Jelenkor. 1958. 2. sz. 101—102. pp. 
VOLLY István: Népdallá vált Petőfi-versek. = Éneklő Nép, 1949. 5. sz. 13—15. p. 
Zs. Á. (Zsolt Ágnes): „Így élt Petőfi". Ismeretlen Petőfi adatok. = Haladás, 

1950. 13. sz. 
Petőfi nyomában a legendák szárnyán. = Kecskeméti Lapok, 1949. 176. sz. 

IV. NEGYVENNYOLCAS EMLÉKEK 
BORZSÁK Endre: Emlékezés. Cegléd, 1963. Kossuth Múzeum, 36. p. — Monor 

község negyvennyolcas emlékei. 
DÉNES György: Orosháza 1848—49-ben a forradalom és szabadságharc idején. 

= Emlékkönyv hazánk felszabadulásának és az orosházi Szántó Kovács Múzeum 
fennállásának tízéves évfordulójára. Orosháza, 1955. Szántó Kovács Múzeum Baráti 
Köre, 47—143. pp. 

KÁLMÁNY Lajos népköltési hagyatéka. 1. k. Történeti énekek és katonadalok. 
Szerk. Ortutay Gyula. Sajtó alá rendezte Dégh Linda. Bp. 1952. Közoktatásügyi Ki-
adó — Magyar Néprajzi Társaság, 824 p. 

Ism. Banó István = Ethnograhia. 1952. 229—233. pp. és 1953. 380—386. pp. 
Dégh Linda — Katona Imre — Péter László: Válasz Banó István bírálatára — 

Ethnographia, 1952. 493—495. pp. 
Kardos Tibor: Irodalomtörténet, 1953. 493—495. pp. 
MATHIA Károly: Negyvennyolcas dallamok. Bp. 1958. Magyar Kórus. Ism. 

ökrös László: = Tiszatáj, 1948. 1933—1943. pp. 
Puszták Népe, 1948. 80. sz. 
MATHIA Károly: 104 magyar népdal-induló. Bp. Magyar Kórus. 11 p. 
Ism. Ökrös László — Tiszatáj, 1948. 368. p. 
NAGY Gábor, O.: Nem enged a negyvennyolcból, = O. Nagy Gábor: Mi fán 

terem? Magyar szólásmondások eredete, Bp, 1957. Gondolat, 258—259. pp. 
SONKOLY István: A 48-as szabadságharc zenéje. Nyíregyháza, 1948. Tanügyi 

Könyvesbolt. 20 p. 
Ism. R. B. (Rajeczky Benjámin) = Ethnographia, 1948. 224. p. 
VOLLY István: Ütik a rézdobot. 48-as népdalok, Kossuth-nóták, verbunkosok. 

Bp. 1947. Magyar Népi Művelődési Intézet, 39 p. 

V. SZABADSÁGHARC NÉPKÖLTÉSZETE 
B. A.: A szabadságharc emléke népköltészetünkben. — Néplap, 1954. 62. sz. 
DÉGH Linda: A szabadságharc népköltészete. Bp. 1952. Akadémiai Kiadó, 206 p. 
Ism. Major Ervin = Ethnographia, 1953. 454—458. pp. 
Prohászka János — Magyar Nyelvőr. 1953. 442—55. pp. 
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DÉGH Linda: Szépen szól a Kossuth muzsikája. Népdalok, Bp. 1952. 
SONKOLY István: A 48-as szabadságharc zenéje. Nyíregyháza, 1948. Tanügyi 

Könyvesbolt. 20 p. 
Ism. R. B. (Rajeczky Benjámin) = Ethnographia, 1948. 224. p. 
VOLLY István: Ütik a rézdobot. 48-as népdalok, Kossuth-nóták, verbunkosok 

Bp. 1947. Magyar Népi Művelődési Intézet, 39 p. 

VI. ÖNKÉNYURALOM EMLÉKEI 
DIETZ Vilma, Dajaszászyné: A tardi fonalas munkák „kossuthbankós" motívu-

ma. = Néprajzi Értesítő, 1957. 149—157. pp. 
FEKETE Péter, H.: Menjen a sóhivatalba. = Magyar Nyelvőr, 1954. 244. p. 
— A sóhivatal és a Kossuth-bankók 
SÁNDOR István: Világos és Arad a magyar néphagyományban. = A Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalmi- Történeti Tudományok Osztályának Közlemé-
nyei, III. k. 1953. 105—186. pp. 

SZŰCS Sándor: Bujdosó honvédek. = Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Rajzok a 
régi Alföld életéből. Bp. 1957. Magvető, 304 p. 

VII. AZ ÖNKÉNYURALOM NÉPKÖLTÉSZETE 
HARTAI Ernő: Az 1859. évi olasz-osztrák háború és az olaszországi magyar 

légió. = Hadtörténeti Közlemények, 1954. 3—4. sz. 262—289. pp. — Az eseményekhez 
fűződő népdalokkal. 

SÁNDOR István: Az aradi vértanúk nótájáról. = Ethnographia, 1967. 507—522 pp. 
SÁNDOR István: A késett kegyelem*mondái. = Ethnographia, 1948. 139—145. pp 
UJVÁRY Zoltán: Az aradi vértanúkról szóló dal műköltői eredetéhez. = Eth-

nographia, 1965. 91—95. pp. 
UJVÁRY Zoltán: Tasnádi Lajos botlapádi káziratos könyve. = A Nyíregyházi 

Jósa András Múzeum Évkönyve, III. k. 1960. 155—175. pp. — Negyvennyolcas dal-
szöveggel. 

VIII. ROMÁNIAI ADATOK 
FARAGÓ József: A 48-as néphagyományok kutatásáról. = Utunk (Kolozsvár), 

1948. 5. sz. 12. p. 
ANTAL Árpád: Kossuth Lajos a magyar népköltészetben. = Utunk (Kolozsvár), 

1954. 13. sz. 3. p. 
Kossuth Lajos a népköltészetben. = Irodalmi Almanach, Cluj, 1952. 697—698. pp. 
FARAGÓ József: Felszállott a p á v a . . . Szemelvények a magyar népköltészetből 

a XVI. századtól máig. Bukarest, 1951. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 163. p. 
— Ism. Dégh Linda = Ethnographia, 1954. 312. p. 
Pataky Bálint = Utunk (Kolozsvár), 1951. 31. sz. 
Márki Zoltán = Irodalmi Almanach (Kolozsvár), 1951. 601—604. p. 
FARAGÓ József: Bem apót váró román ének 1851-ből. = Igaz Szó (Marosvásár-

hely) 1961. 612—618. pp. 
KAKASSY Endre: Énekek a forradalomról. = Utunk (Kolozsvár) 1961. 50. sz. 
— A Bem-induló 
Az Erdélyi Levéltár pályázata Petőfi-mesék gyűjtésére. = Világosság (Kolozs-

vár), 1946. július 29. 
FARAGÓ József: Kevély Kereki. Népi játék és népmesék Petőfiről. Kolozsvár, 

1947. Méhkas Diákszövetkezet, 32 p. 
FARAGÓ József: Petőfi népmesék hőse. = Világosság (Kolozsvár), 1946. július 29. 
FARAGÓ József: Népmesék hőse Petőfi. = Puszták Népe, 1947. 1—2. p. 

összeállította: Sándor István 
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: PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT!PÁLYÁZAT! 

Magyarország legújabbkori történetének jelentős jubileuma 1975. április 4.: 
hazánk felszabadulásának 30. évfordulója. Ebből az alkalomból a KISZ Központi Bi-
zottsága mellett működő Diáknapok Országos rendező Bizottság az ország középfokú 
iskoláinak diákságát (középiskolásokat és szakmunákstanulókat) mozgósító nagy diák-
fesztivál, az 1975. évi, májusi Országos Diáknapok (a keszthelyi Helikoni Ünnepségek, 
Sárospataki Diáknapok, gyulai Erkel Diákünnepek, Soproni Országos Diáknapok, egri 
Gárdonyi Géza Diáknapok) keretében meghirdeti 

az O r s z á g o s D i á k n a p o k h e l y t ö r t é n e t i pá lyáza tá t 

A pályázati témák: 
1. A község, város, vagy esetleg megye felszabadulásának és demokratikus új já-

születésének ismeretlen adatai, a felszabadulás előtt vagy után a munkásmozgalom-
ban tevékenykedő személyek visszaemlékezése alapján. A pályázó csak a saját maga 
által gyűjtött ú j visszaemlékezések alapján írhatja meg dolgozatát. 

2. A felszabadulás utáni korszakban a munkásmozgalomban tevékeny szerepet 
játszott személy, veterán életútjának megírása, belefoglalva a felszabadulás előtti te-
vékenységét is. Mellékletként javasolható az illető személyével kapcsolatos fotó és 
egyéb dokumentumanyag (ill. azok fénymosolata) csatolása. 

3. A MADISZ, vagy más demokratikus ifjúsági szervezet története a felszaba-
dulás utáni ifjúsági vezetők elbeszélései és visszaemlékezései alapján. 

4. Egy helység, vagy intézmény (iskola, üzem, vállalat, tsz stb.) története a fel-
szabadulás után. Emeli a pályamű értékét a hozzá csatolt (az intézmény és egyes 
dolgozók életével, fejlődésével, életpályájukkal foglalkozó) fényképanyag, valamint 
táblázat, grafikon, statisztika. 

A pályázatot 2 példányban kell beküldeni az országos pályázatra, a következő 
címre: Magyar Nemzeti Múzeum 1370 Budapest, Múzeum kert 14—16. 

A pályázat beküldési határideje: 1975. március l-ig a megyéhez, 
1975. április l-ig az országosra. 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága és a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága, a fővárosi kerületi helytörténeti bizottságokkal együtt felszabadulásunk 30. 
évfordulója alkalmából 

30 ÉV — EGY TÖRTÉNET 

címmel pályázatot hirdet. 
A pályázat célja olyan, eddig nem közismert élmények rögzítése, amelyek szo-

ros összefüggésben vannak az elmúlt évtizedek hétköznapjaival, kiemelkedő eseme-
nyeivel. A szocialista építés békés és harcos napjait rögzítő visszaemlékezések törté-
neti forrást jelenthetnek a következő évtizedek számára. 

A pályázók rögzítsék az egyének vagy csoportok életét meghatározó eseményeket 
a felszabadulás első napjaitól, napjainkig. 
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A pályázaton résztvehet bárki, aki öt gépelt oldalnál nem hosszabb leírásban 
foglalkozik az elmúlt 30 év bármely politikai, gazdasági, kulturális eseményével, az 
ahhoz fűződő személyes élménnyel. 

A pályázatokat a kerületi népfront bizottságokhoz kell beküldeni. Határidő: 1975. 
január 15. 

A pályázatokat először kerületenként értékelik és díjazzák. A legjobb 10 pályá-
zat minden kerületből a fővárosi bíráló bizottság elé kerül. A kerületenkénti ered-
ményhirdetés: 1975. április 2-án lesz. 

A fővárosi bíráló bizottság véleménye alapján az alábbi díjak kerülnek kiosz-
tásra: I. díj 2000,— Ft, II. díj 1500,— Ft, III. díj 1000,— Ft. További tíz pályamű 
500—500 Ft jutalomban részesül. 

A díjnyertes pályaművek közlésre vagy kiadásra kerülnek. 
a HAZAFIAS NÉPFRONT a FŐVÁROSI TANÁCS 

BUDAPESTI BIZOTTSÁGA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága és a „Budapest" Szerkesztősége pályá-
lyázatot hirdet 

ÍGY ÉLTEM, DOLGOZTAM A FELSZABADULÁS ELŐTT 

címmel. 
A pályázat célja személyes visszaemlékezések alapján minél hitelesebb képet 

nyerni elsősorban az üzemi munkások és a hozzájuk kapcsolódó kisjövedelmű réte-
gek — tanítók, OTI-orvosok, bolti eladókflkisiparosok, kiskereskedők stb. — egykori 
körülményeiről (kereseti és lakásviszonyok, a keresetek beosztása, munkakörülmé-
nyek, szervezeti élet, napi időbeosztás, családi élet, a szabad idő eltöltése és más 
érdekességek). Örülnénk, ha a pályázók írásaikhoz fényképeket, vagy más korabeli 
dokumentumokat is mellékelnének. 

A pályamű terjedelme legfeljebb 8—10 gépelt oldal lehet. 
Beküldési határidő: 1975. február 1. 
A pályaműveket a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága címére (1062. Nép-

köztársaság út ja 125.) kell beküldeni. 
A legjobb írásokat a „Budapest" folyóirat a szokásos honorárium ellenében közli. 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága és a Magyar Televízió a legkiemelkedőbb 
pályamunkák beküldőit jutalmazza. 

a „BUDAPEST" SZERKESZTŐSÉGE a MAGYAR TELEVÍZIÓ 
a HAZAFIAS NÉPFRONT BUDAPESTI BIZOTTSÁGA 

A Bács-Kiskun megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya — a Hazafias Nép-
front Elnökségének Honismereti Bizottsága, a Népművelési Intézet, a Magyar Nép-
rajzi Társaság és az MTA Néprajzi Kutató Csoportja támogatásával — az 1975. évi 
V. Dunamenti Folklór Fesztivál keretében meghirdeti a 

FOLKLÓR HELYE, SZEREPE, ALKALMAZÁSA A MAI ÉLETBEN 

című téma tanulmányban való feldolgozását. 
A pályamunkák a témát konkrét helyi példák alapján (egy vagy több népdal-

kör, díszítőművészeti kör, művészeti együttes, néptánc csoport, háziipari szövetkezet 
felszabadulás utáni gyűjtő, feldolgozó, önművelő és közművelődési tevékenységét, egy 
vagy több népművész pályáját, munkásságát végigkísérve, illetőleg a helyi, tájegy-
ségi népköltészet és népszokások továbbélését vizsgálva) dolgozzák fel. 

A pályázaton bárki részt vehet. Több szerző által közösen készített pályaművek 
is benyújthatók. A pályázat jeligés, a szerzők nevét, foglalkozását, életkorát és lakás-
címét tartalmazó iratot jeligével ellátott, zárt borítékban kell a pályamunkához csa-
tolni. 
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A pályaműveket 2 ritkán gépelt példányban, legfeljebb 40—50 oldalnyi terjede-
lemben kell elkészíteni. 

Beküldési határidő: 1975. április 15. A pályaműveket a Bács-Kiskun Megyei Mű-
velődési Központ, 6001 Kecskemét, Pf. 79 címre kell beküldeni. A pályamunkákat 
országos zsűri bírálja el. 

Pályadíjak: I. díj — 5000 Ft., II. díj (2 db) 3000 Ft., III. díj (3 db) 2000 Ft. 
A Bíráló Bizottság fenntar t ja a jogot, hogy a pályázat színvonalának megfelelően 

a pályadíjakat megosztva adja ki. A Bíráló Bizottság a legjobb pályamunkákat ki-
adásra javasolja. A beküldött pályaművek — a szerzői jogok épségben tartásával — 
a Népművelési Intézet, illetőleg az MTA Néprajzi Kutató Csoportja archívumában 
megőrzésre kerülnek. 

Eredményhirdetés: az V. Dunamenti Folklór Fesztivál alkalmával, 1975. július 
28-án. 

' az V. DUNAMENTI FOLKLÓR FESZTIVÁL 
ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGA 

KIEGÉSZÍTÉS 
az Országos Diáknapok népjrazi- és nyelvjárási pályázatához 

A Honismereti Híradó 1974. 4. száma közölte a 1975. évi Országos Diáknapok 
néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályazatának részletes felhívását. Az ott felsorolt 15 
általános (bármely vidéken kutatható) és 3 speciális (tanyás vidékeken, illetőleg 
hagyományos szőlőtermelő vagy bányavidékeken indokolt) ajánlott pályatétel kije-
lölése egyrészt olyan gyűjtési feladatokra kívánta felhívni a figyelmet, amelyek el-
végzését a néprajz- és a nyelvtudomány különösen fontosnak és időszerűnek tartja, 
s amelyek egyúttal bő választékot kínálnak a pályázóknak az érdeklődésüknek, fel-
készültségüknek, valamint a gyűjtőterület adottságainak megfelelő pályázati témák-
ból. (Városban lakó pályázók pl. — akik a 11. vagy a 15. pályatételt választják — egy 
több nemzedékében egyhelyben lakó munkáscsalád házberendezését, konyháját és 
konyhaeszközeit, illetőleg történetét, életmódját és kultúráját is feldolgozhatják.) 

Ahogy a pályázati felhívásból is kitűnik, természetesen a helyi adottságoknak 
megfelelő, szabadon választott pályázati témákat is fel lehet dolgozni. Ezekhez is, (pl. 
a falusi fiúk szabadtéri, sportszerű játékainak összegyűjtéséhez vagy — szövő-fonó 
vidékeken a házivászon falusi felhasználásának és jelentőségének feldolgozásához) 
kívánatos azonban útmutatást kérni. 

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályamunkáknak eredeti, helyszíni, nép-
rajzi gyűjtést kell tartalmazniuk, s hogy a pályaművet 2 példányban kell, 1975. már-
cius l-ig az illetékes megyei KISZ Bizottság címére beküldeni. 

(Szerk.) 
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