
ugyanakkor tájékoztatást is adtak a megye 
művelődési vezetőinek mindennapi tevékenysé-
gükről. 

Dicséretes együttműködési készség nyilvánult 
meg a fórumon: a Pedagógus Továbbképzési 
Kabinet felajánlotta közreműködését egyrészt a 
szakfelügyeleten keresztül, másrészt hogy a 
történelem szakos iskolai munkaközösségvezetó'k 
továbbképző tanfolyamának programjába beépí-
tik a honismerettel kapcsolatos tudnivalókat. A 
Művelődési Központtal közösen szervezett két-
éves honismereti tanfolyam ebben az évben 
fejeződött be, és 1982-ben újabb tanfolyam 
szervezését tervezzük. A Megyei Tanács Művelő-
dési Osztálya egy nyári, 2 - 3 napos bennlakásos 
tanfolyam feltételeinek megteremtését helyezte 
kilátásba. Ugyanakkor javasolta, hogy egyéb 
jellegű továbbképzéseken honismereti kérdések-
kel is foglalkozzanak. A Megyei Múzeumi Szer-
vezet igazgatója a honismereti dolgozatok publi-
kálását szorgalmazta, javasolta, hogy a Hazafias 
Népfront, a Művelődési Központ, a Megyei 
Levéltár, a Múzeum közreműködésével adjon ki 
módszertani füzetet, melynek gazdája a HNF 
Honismereti Albizottsága legyen. Javasolta to-
vábbá, a folyamatos kapcsolattartást, a szakkörök 
működését segítő helyszíni látogatásokat. 

A fórumon elhangzottak alapján a Honisme-
reti Albizottság meghatározta a soron lévő 
feladatokat. Bizottságunk minden tagja vállal 
egy-egy területet, és a tapasztalatokról beszámol. 
Ezenkívül a Hazafias Népfront Heves megyei 
Elnöksége javaslatot továbbított a Megyei Tanács 
Művelődési Osztályához honismereti tanácsadó 
(szakfelügyelő) foglalkoztatására. 

A mindennapi gyakorlati, módszertani segítés 
érdekében helyet kértünk a megyei lap vasárnapi 
mellékletében, hogy előzetesen összeállított 
tematika alapján Albizottságunk - más szakem-
berek bevonásával is - publikáljon. A módszer-
tani füzet kiadását a múzeumi hónapra tervezzük. 

A továbbképzés lehetőségeit illetően élni 
fogunk a Továbbképzési Kabinet és a Művelődési 
Osztály, valamint a Művelődési Központ ajánlá-
saival. Az SZMT, a TESZÖV, a KISZÖV, a 
MÉSZÖV együttműködésével számbavesszük az 
ipari üzemekben és szövetkezetekben működő 
honismereti köröket, egyéni gyűjtőket, krónika-
írókat. A díszítőművészeti körök vezetői részére 
pedig 1981. május 2-án az V. Észak-magyaror-
szági Kaláris programja keretében szakmai 
tanácskozást rendeztünk. 

Végül megemlítem: a Népfront Zala és Heves 
megyei Bizottsága együttműködése alapján (a 
Megyei Úttörőelnökséggel, és a Megyei Úttörő-
házzal közösen) cseretábort szerveztünk Göcsej-
ben, illetve Felsőtárkányban a honismeret ifjú 

híveinek. A házigazda mindkét megyében a 
Honismereti Albizottság. Az egymáshoz eljutta-
tott programjavaslatok alapján készítettük, szer-
veztük számukra ezt a tábort, hogy ez a szórako-
záson, élményadáson túl személyiségformáló ese-
ménnyé is váljék. 

Hajdú Jánosné 

Táncházak találkozója Xolozsvárott 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök 
kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magá-
nak." (Kodály Zoltán) 

A népi kultúra, a népművészet megőrzésére, 
megismertetésére, megbecsülésére Magyarorszá-
gon is számos örvendetes törekvéssel találkozunk, 
mégis szembeötlő a mai romániai magyar fiatalok 
érdeklődése a néphagyományok iránt. Igényük, 
hogy a feledésbe menő értékek szervesen bele-
épüljenek életükbe. A fiatalok felfedezték a 
népköltészet, a népzene, a népi díszítőművészet 
után - elsősorban önmaguknak - a néhol még 
élő paraszttáncokat. A népi táncokat a hivatásos 
és a műkedvelő együttesek színpadra stilizáltán 
éltették és éltetik tovább. Ezek az erdélyi fiatalok 
a tánc eredeti rendeltetését kívánják visszaadni, 
hogy az ne csupán színpadi élmény, hanem 
közösségi szórakozás legyen, ne csak nézőtéri 
szemlélői, hanem cselekvő részesei legyenek 
annak.1 

A képzett zenész fiatalok olyan tökéletesen 
sajátították el a parasztzenészek előadásmódját, 
hogy egy-egy falusi mulatság résztvevői észre sem 
veszik, ha ők játszanak a megszokott zenészeik 
helyett. A falvakban betanult paraszttáncokat 
több ezer városi munkásfiatalnak és diáknak 
tanítják meg, akiknek ez nem csupán kulturált 
szórakozást bií.tosít, hanem igen jó közösség-
teremtő eszköz is. A falvakkal való állandó 
kapcsolatuk miatt táncaik megőrzik eredetisé-
güket. A legtöbb táncházban heti két alkalommal 
találkoznak a fiaitalok, s a tanulás után szabad-
tánc is van, sőt Kolozsváron az aprók táncházá-
ban 3 éves kortól foglalkoznak a gyermekekkel is. 

A romániai televízió magyar nyelvű adása 
népszerű ifjúsági műsorában, a Kalákában több 
vidék táncrendjével ismertette meg a nézőket. A 
különböző városok táncház-zenekarainak közös 
hanglemezét - melyen Kallós Zoltán és Demény 
Piroska gyűjtései mellett a fiatalok saját gyűjtésű 
dallamai is szerepelnek - órák alatt szétkapkod-
ták. 

1 Az erdélyi táncházmozgalom kezdeteiről a Honismeret 1979. 3. számában adtunk hírt. (Szerk.) 

49 



1981. április 5-én Kolozsvárott, a zsúfolásig 
megtöltött Dosztojevszkij utcai sportcsarnokban 
rendezték meg a romániai táncházak harmadik 
találkozóját, a Megéneklünk Románia mozgalom 
keretében. A népviseletbe ö l tözött fiatalok 
színpompás, magával ragadó fesztiváljáról felvé-
telt készített a román televízió és a kolozsvári 
rádió is. 

A kolozsvári táncház Kodály együttese széki 
és mezőségi táncokat mutatott be, a székelyud-
varhelyiek marosszékit és gagyi csárdást, a 
csíkszeredaiak és a marosvásárhelyiek különböző 
székely táncokat. Szólót énekeltek: Györfi 
Erzsébet, Kelemen Tekla, Panek Kati és Szabó 
Györgyi. A táncokat és az énekeseket a csíksze-
redai Barozda, a székelyudvarhelyi Venyige, a 
marosvásárhelyi Regősök és a kolozsvári táncház 
zenekara kísérte. 

Érdekes volt összevetni a fiatalok énekét, 
táncát a meghívott közismert népművészek 
bemutatójával, az avasi Petrus testvérek román 
táncával, a Nagyszeben környéki román és szász 
zenével és táncokkal, valamint a magyar népi 
kultúra legősibb gyöngyszemeit megőrző gyimesi 
csángók táncával és a moldvai csángókat képvi-
selő, 71 éves, klézsei Bálint Erzsébet és Lőrinc 
Luca énekével, táncával. Felemelő élmény volt, 
amikor a 81 éves sárvásári Ambrus Sándorné 
Márton Kata néni szép hangján, kristálytisztán 
csendült fel a Búra-búra, búbánatra születtem és a 
Csáki bíró leánya, melyeket 1938-ban Bartók 
Bélának énekelt. 

Jellemző a több ezer fős közönség tevékeny 
részvételére, hogy Panek Kati és Győrfi Erzsébet 
néhány perc alatt meg tudott tanítani két teljesen 
ismeretlen népdalt. A Megállj, megállj te kismadár 
kezdetűt Bartók Béla gyűjtötte a marosszéki 
Jobbágytelkén 1914-ben. 

A televíziós riporterek megkérdezték néhány 
néző véleményét a táncházakról. Balogh Edgár 
író a következőket mondta: Kriza Jánosék a múlt 
század elején még csak a népdalok szövegét 
jegyezték le, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Seprődi 
János és társaik a népi táncok zenéjét is megörö-
kítették, maga a tánc szerephez csak később, a 
csíki „ezer székely" táncában és a kolozsvári 
Gyöngyösbokrétában jutott. A mai fiatalok 
táncházainak nem csupán az a jelentősége, hogy 
általuk egy újabb csatornán költözik be a népi 
kultúra a városba, hanem az is, hogy ez a lelkese-
dés visszahat a falura is, hiszen rádöbbenti azt 
igazi értékeire. 

Dr. Kálmán Attila 

Magyar sírfeliratok 
az isztambuli temetőben 

1980-ban az egri IBUSZ-iroda által szervezett 
isztambuli társasutazás Gyöngyösről indított cso-
portjának voltam az idegenvezetője. Az 
eligazításnál Molnár Eszter irodaigazgató átadott 
egy nemzeti színű szalaggal díszített babérko-
szorút azzal, hogy az isztambuli városnézésünk-
ben szereplő katolikus temetőben koszorúzzuk 
meg az 1848-as szabadságharcban részt vett, majd 
Isztambulba menekült honfitársaink síremlékeit. 

Az isztambuli városnézésen — melyet a 
Mondial Utazási Iroda részéről Arbatli V. Márta 
török idegenvezető kísért - , a csoport teljes 
létszámban és a KOMPAS Utazási Iroda részéről 
V. Lippay Etelka jugoszláviai idegenvezető is 
részt vett. 

Az egri iroda által kibővített városnézési 
program keretében felkerestük Isztambulban 
elhunyt hős elődeink nyugvóhelyeit és bizony 
elszorult szívvel álltunk meg az elhanyagolt, 
rogyadozó síroknál. Elszorult hangon emlékez-
tünk meg a bujdosásba kényszerült és idegen 
földben nyugvó honfitársainkról és meghatott-
sággal helyezték el utasaim az otthonról hozot t , 
hősöknek kijáró babérkoszorút. 

A síremlékek lekopott felirataiból az alábbia-
kat tudtuk lemásolni: 

Cseh Imre százados 
Kossuth Lajos tolmácsa 
született Cserháton 1805. 
Meghalt Isztambulban. 
Csatájuk a védelmezett nép csatája, 
melyet szent eskü köt és ellen, zsarnok tiport. 

(Bajza) 

A bajnok jutalma vér, sebek, s halál 
és rideg dicsőség sírmárványaiknak. 

Állj meg magyar e kopár halomnál és emlékezz 
honodra, e hontalan sírnál, 
így enyésztnek el fiaid ó Hon, míg a többrész 
bilincsekben nyög reményben virányidon. 

Itt nyugszik Kovács János, 
az 1848-i szabadságharcban vadász altiszt volt. 
Született Kolozsvárt, 1812. 
Meghalt Isztambulban 1862. IX. 20. 

Itt nyugszik Szilágyi Dániel 
Született: 1831. Meghalt 1885. 
Sírkövét gyűjtés alapján emelte a 
konstantinápolyi Magyar Egylet. 
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