
s jól szerkesztett tablókon is lá that ták a felszabadulás óta elért sályi eredménye-
ket. Az ünnepségen is kitűnt, hogy milyen összefogás van a községvezetés, a párt-
és a népfrontszervezet, a termelőszövetkezet vezetősége, meg a közművelődés irá-
nyítói között. 

Az ünnepségsorozatot 1984. november 19-én 14 órakor a kastély-iskola aulájában 
Fekete Jánosné tanácselnök nyitotta meg, majd Mihály István, a termelőszövetke-
zet pár t t i tkára ava t ta fel a hat emléktáblát . Ezután szép műsor következett. Terhes 
Sámuel versei, dalai szólaltak meg az iskola tanulóinak és a sályi pávakörnek tol-
mácsolásában. Először hangzott el Sályban Liszt Ferencnek Eötvös József című 
zongoradarabja, Deli Krisztina zongoraművésznő előadásában. A kuruc szabadság-
harcok szellemét idézte Reményi Ede Rákóczi-indulója Barsi Ernő zengő hegedű-
játékában. Utána dr. Szabadfalvi József megyei múzeumigazgató előadása hozta 
közel a hallgatókhoz az egykori Sályban is gyűjtő nagy néprajztudósnak, Györffy 
Is tvánnak alakját. Ezt követte dr. Kováts Dánielnek, a HNF megyei honismereti 
munkabizottsága elnökének a honismereti munka jelentőségéről tartot t előadása. A 
tudományos előadások után Barsi Ernő ismertette a kiállításokat, £ megnyitójukat 
különösen ünnepélyessé tette Deli Krisztina Liszt: Venezia e Napoli című zongo-
radarab jának megkapó líraisággal és káprázatos technikával való tolmácsolásával. 

A délutáni műsort ünnepi est követte, amelynek keretében Makó József, a 
mezőkövesdi pártbizottság titkára emlékezett meg Sály 40 év előtti felszabadulá-
sáról történelmi hiteleséggel, lebilincselő közvetlenséggel. Azután átvették a szót a 
néphagycmányokat ápoló együttesek. A sályi pávakör a falu legrégibb népzenei 
hagyományainak, s Tompa Mihály kottás dalgyűjteménye darabjainak megszólal-
tatásával, a messzi t á j ró l jött, de a sályiakkal szoros barát i kapcsolatot tartó szent-
gáli pávakör pedig a Dunántúl legszebb népdalaival köszöntötte az ünneplő Sályt. 
A termet zsúfolásig megtöltő közönség gyönyörködhetett az általános iskola tánc-
csoportjában, versmondóinak sályi verseket idéző szavalataiban. Aztán Hegyi Imre, 
a HNF megyei alelnöke szólt a falu népéhez, meleg szavakkal méltatva a hagyo-
mányok ápolásában elért eredményeit. Üde színfolt volt a borsodgeszti pávakör 
ízes, t réfás fonójelenete, s felejthetetlen élményt jelentett befejezésként a három 
pávakör együttes előadásában felhangzó sályi és szentgáli népdalcsokor. Nem csoda 
ha ezt a hatalmas kórust a még nagyobb együttesnek: az egész közönségnek s a 
pávakörnek éneke követte. Az ünnepi estről a miskolci rádió hangfelvételt is 
készített. 

Az est után a Bükkal ja Tsz elnöke, dr. Nagy János adott fogadást a szövetkezet 
ebédlőjében. Másnap délelőtt a művelődési házban Fülöp Gyulának, az iskola nyu-
galmazott igazgatójának festményeiből rendezett kiállítást nyitotta meg Fegyveres 
Ealázs vb-titkár, amit Nagy Lászlónak, a városi pártbizottság munkatársának tár-
latvezetése követett. Délután pedig Kiss László igazgató nyitotta meg a Hangszer 
a sályi iskolások kezében címmel hirdetet t hangversenyt, amelyen első ízben adtak 
számot tudásukról a sályi iskola hangszert tanuló növendékei, megszólaltatva 
zongorán, hegedűn, furulyán népdalokat, népdalfeldogozásokat. Weiner, Bartók, Jár -
dányi, Farkas Ferenc, Bach, Mozart, Schumann és Kabalevszkij műveit . A hang-
versenyt az általános iskola énekkarának hangulatos sályi népdalcsokra zárta, 
Ilonczay József né vezetésével. 

A szép kezdeményezést Sályban hagyománnyá kívánják tenni, s kétévente meg fog-
ják rendezni a sályi napokat. 

B. E. 
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hogy kézműves honfitársainak az áldatlan hazai céhviszonyok miatt érzett elkeseredését szóvá tegye, 
részletesen felsorolja a kis kolónia mindazon feladatát, melyet a céhes legényegyletek mintájára ala-
kított egyesületük vállalt, és amelyért önfeláldozón dolgozott. Ezek közül kiemelkedik a betegek és 
munkanélküliek segélyezése, valamint az újonnan érkezettek munkába állítása. Ez a „közgyámolítás" olyan 
megbecsülést szerzett a magyaroknak, hogy - mint Egressy írja - „ez okbul német hazánkfiai 
magyarfiaknak adják ki magokat". 

A Szajna-parti magyarok szakmai iparkodására felfigyelt a Kossuth Lajos és Batthyány Lajos vezette 
Országos Iparegyesület is. 1844. február 11-én kelt levelükben a legújabb találmányok és divatos kelmék 
leírásait, illetve mintáit kérték tőlük, segítségül pedig pénzt és tekintélyük latbavetését ígérték. A párizsiak 
lelkesen köszöntötték a honi iparfejlődésért buzgolkodó Iparegyesületet, amelytől sorsuk jobbrafordulását 
remélték - otthon és külföldön egyaránt. Panaszos válaszlevelükben felhívták a nemzet képviselőinek 
figyelmét arra, hogy a céhek eltörlése nélkül aligha képzelhető el a magyar ipar korszerűsítése, és ezzel 
egyidejűleg a munkások helyzetének javítása. A betűvetéshez nem szokott kéz rótta sorok az egylet 
céljairól is hírt adnak: „Itt Párisban egy magyar olvasó és véd társulatot rég szándékunk alapítani, hová 
csupán csak a magyaroknak lenne befolyások . . . hogy mi egybegyűlhetnénk, olvashatnánk magyar 
iratokat, és ha valamely munkás társunk Párisba jönne, így azt könnyebb munkába hozhatnánk, és ha 
valamely társunk beteg lenne, azon könnyebben segíthetnénk"4 A kapcsolatfelvétel, a rendelkezésünkre 
álló dokumentumok szerint, csupán annyit eredményezett, hogy az Iparegyesület könyv-, valamint a 
Honderű és a Pesti Hírlap szerkesztőinek újságküldeményei megteremtették az egylet rég óhajtott 
olvasókörének alapjait. A pénzügyi támogatás elnyerésére nem sok remény volt, mivel az időközben 
elkészült alapszabályokat Apponyi nagykövet nemhogy jóváhagyni, de átvenni sem volt hajlandó. Mindez 
azonban csak nehezítette, de meg nem gátolta a további munkát. A segélyezésre gyűjtött pénz és a 
könyvtár - ha lassan is - de gyarapodott, sőt iparosaink 1847 végén, az európai egyletek történetében 
elsőként, hírlapot is kiadtak. A Tárogató című négyoldalas tájékoztató, melyet Garay János szitáslegény 
öccse, Antal írt és szerkesztett, ugyancsak kézzel másolt volt, de hazai és külföldi híradásai, egyleti 
beszámolói, valamint naiv versikéi így is nagy népeszűségnek örvendtek.5 

A becses kiadvány ipartörténetünk legkevésbé ismert időszakát felidéző lapjait 1848 februárjában 
szinte kitöltötték a népek tavaszának első eseményeiről szóló hírek. Ez az időszak egyben az egylet 
legradikálisabb korszakát is jelentette. A párizsi februári forradalom közismert és gyakorta idézett ese-
ménye a Szajna-parti magyarság tisztelgő látogatása Lamartine-nál. Ez a szép, bár hatástalan 
demonstráció nem volt előzmény nélküli. Iparosainkat nem az Ideiglenes Kormány szép szavai csalták ki 
az utcára. Forradalmiságukat már jóval előbb és sokkal nyomatékosabban bebizonyították. A trónon még 
Lajos Fülöp ült, és a munkások körül rendőrkopók vizslattak, amikor az egylet viharos ülésein a tagok a 
humanitás hiányát, valamint munkástársaik nyomorát és tudatlanságba taszítottságát panaszolták. A 
Tárogató a következőkben jelölte meg közös céljukat:,Egyenlőnek termetettünk, nyújcsunk kezet 
egymásnak, karoljok átt forrón egymást, s nevezzük egymást testvéreknek - nyújcsunk kezet, segéd kezet 
egymásnak, szegények és gazdagok, — munkások és polgárok, urak és uralkodók, s boldogok leszünk 
minyájan!" 

Ezek után nem meglepő, ha a lázas februári napok barikádjairól magyarjaink sem hiányozhattak. Bár a 
fegyvert ragadók pontos számát nem ismerjük, a fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint az akkor 38 
tagú egyletben sokan akadtak, akik ,fegyveresen állottak s vegyültek a nép közt, kinél puska, kinél kard, 
dárda, szurony, fa darab, sőt még kard hüvellyel is harcoltak" - ahogy a Tuileries ostromnál megsebesült 
Garay Antal írta naplójában.' A krónikák arról is beszámoltak, hogy a magyarok közül később sokan 
beléptek a nemzetőrségbe is. 

A Tárogató március 5-i száma lelkesen üdvözölte a forradalmat, s közben reménykedően tekintett 
Pest-Buda felé: ,A nép lázadt, s okbul, meg unta hordani azon igát, a mely nyakára vettetett, alkotmá-
nyért kiáltott! — a mely tőle meg lőn tagadva, - fegyvert fogott, s le győzte a vér szopó s zsarnok 
e l l ené t . . . Éljen a nemzet! Éljen a szabadság! S éljen a vérrel szerzett REPUBLICAH Hisszük, hogy ezen 
nép lázadás nagy változást fog szülni egész Európában, s hisszük, hogy a Magyar Aristocrátia is fog rajta 
bókolni, a nép pedig megfogja érteni, hogy az ő kezében van a hatalom, akarni kell csak, s meg lesz a 
boldogság!" A botcsinálta, tollforgatásban járatlan cikkíró nem sejthette, hogy tíz nap múlva Pesten is 
végigsöpör a forradalom forgószele, mint ahogy azt sem tudhatta, hogy a párizsi magyarok éppen március 
15-én vonulnak majd az Hotel de Ville elé a kormány üdvözlésére. Az egylet elnökének, Bucsánszky 
Bertalannak kérésére a Párizsban tartózkodó Hugó Károly és Dobsa Lajos színműírók vállalták a beszéd 
elkészítését, és a mintegy 300 fős csoport vezetését. A magyar és francia zászlók alatt felvonuló küldöttség 
élén a pesti dal- és tánctársulat díszes atillába öltözött tagjai haladtak, köztük Fitos Sándor, ki az utcai 
harcokban is jeleskedett. Lamartine szívélyesen fogadta a magyarokat, akikben szavai - mint tudjuk: hiú 

4 O L P 1073. 22. cs. 59. t . 
5 A Garay-család tulajdonában (Budapest) 
6 Garay Antal: Párizsi és hazai forradalmi emlékeim 1848/49. Gyoma, 1914. 
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