
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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