
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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