
nyelvén együtt nevezve: a »három föld« népével. Vénséges sárréti pákászok, öreg számadóka Hortobágy 
»mellyéki« karámoknál, határszülötte nagyidejű kunsági tanyások még akkor hagyományuk örökébe 
fogadtak. S ez örökbefogadás, fajtám szeretete, életreszólóan elkötelezett, hogy e pusztuló, idő árjától 
sodort örökség gondját hordozzam". Hordozta is halála órájáig. 

Biharnagybajom Nemes (anyja Nemes Zsuzsánna) portáján született, ahonnan - gyűjtőútjait leszámítva 
- nem szívesen mozdult ki, ezért róla nyugodtan írhatom, hogy „bajomi remete" volt. Közép- és felsőbb 
iskoláit, majd az egyetemet Debrecenben végezte, ahol történeti — földrajzi stúdiumok során 
megismerkedett a néprajzzal is. Szakmai alapműveltségét Debrecenben szerezte meg és a szakirodalomból 
merítette. Györffy Istvánnal otthonában ismerkedett meg, akinek munkái formálták szemléletét, s közös 
gyűjtőútjuk alapján még tisztábban betekinthetett a népélet rejtelmeibe. 

A régi Sárrét állapotrajzát, népe élete, szokás- és hiedelemvilága adatait, a régi gazdálkodásra vonatkozó 
emlékeket is gyűjtötte. Tudományos munkásságának egész néprajzi kutatásunk számára rendkívüli 
jelentőségű eredménye, hogy felkutatta és több tanulmányban feldolgozta a Nagykunságban és a Sárréten 
az ő működésével viszonylag még elevenen élő hiedelemkör emlékeit. 

Szaklapokban, helyi újságokban, időszaki kiadványokban egymás után jelentek meg cikkei, önálló 
munkái. A táj hiteles felidézése mellett, a táj emberének élő beszédét fáradságos gyűjtésével olyan 
hitelesen tolmácsolta, hogy még gyanúsítói is akadtak, ezért a „Pusztai szabadok" (1957) előszavában a 
hitetlenkedőknek maga válaszol: „e tájakon évtizedek óta folyamatosan végzett néprajzi adatgyűjtő 
munkámon alapuló tárgyilagossággá; és kritikával mondom. Éppen ezért adataimat - könyvem 
előadásmódjának a szakirodalomban még szokatlan volta ellenére - nyugodt lelkiismerettel bocsájtom a 
néprajztudomány használatára. Munkám egészét pedig, éppen e szándékosan választott előadásmódjánál 
fogva, népünk olvasmányául szánom, azzal az óhajtással, hogy bár ne sikertelen kísérlet lenne ez részemről 
népi múltunk és hagyományaink szélesebb körben való ismertetésére". Ha valaki, akkor ő a szűkebb haza 
ismeretét, a honismeretet szolgálta egész életében. 

Munkásságát, eredményeit még a szakmabeliek is hézagosan ismerik, mert eredményeit tolmácsoló 
könyvei napok alatt eltűntek a könyvpiacról. 

Gyűjtött és írt, feldolgozott, de szükség esetén a közéleti tevékenységből sem vonta ki magát. A 
felszabadulás után a helyi közélet szervezésében és irányításában fontos szerepet töltött be. 1946-ban 
Bihartordán népfőiskolát szervezett, s azt igazgatta 1949-ig. 1952-től 1963-ig az elpusztult karcagi 
Györffy István Nagykun Múzeumot szervezte, igazgatta, s gazdag tárgyi és szellemi anyaggal megtöltötte. 

Halálával a Honismereti mozgalom munkásainak vállára is nehezedik az a feladat, hogy művei révén 
minél többen megismerkedjenek fáradságos munkával nyújtott eredményeivel. Munkái nagyon sok 
témakörre kiapadhatatlan források s továbbmunkálkodásra ösztönző erő. 

A gyékény feldolgozása és eszközei a bihari Sárréten, Debreceni Szemle 1933; - Biharnagybajom 
határának régi vízrajza és a község kialakulása uo. 1934; - Nádvágás a bihari Sárréten uo. 1936; A 
nagysárréti juhászat uo. 1937; - A Nagysárrét régi disznótartása uo. 1940," - Néprajzi vonatkozások 
Bihar vármegyében (Nadányi Zoltán szerk. Bihar vármegye Bp., 1938. 164-245 p.) - 1930-1940 között 
sárréti helytörténeti, népéleti (lakodalmi, javas-, boszorkány-, babona-) mondatörténeteket dolgozott fel. 
Kisebb önálló füzetek mellett 1942-ben jelent meg A régi Sárrét világa című könyve, amelyben nemcsak a 
természeti viszonyokat, hanem a zajló eseményeket, társadalmi jelenségeket is megörökítette. Szól a duda, 
verbuválnak címen 1962-ben a néphagyományban élő verbunkos- és obsitoshistóriákat adott közre. 
Rendkívül tanulságos, ahogyan keresi a társadalmi problémák megoldását. Betyárok, pandúrok és egyéb 
hírességek címen (1969) megjelent munkájában. 1977-ben Régi magyar vízivilág címmel az eltűnt világ 
krónikásaként a hajdani életmód emlékeit fűzi csokorba. 

Mintegy 1000 írását még senki nem vette számba, mert saját feljegyzése, Péter Lástló köszöntő 
soraihoz fűzött fontosabb műveinek felsorolása (Ethnographia 1963, 502-504. old.) Balassa Iván 
1973-ig megjelent munkáinak év szerinti felsorolása, (Szolnok megyei Múzeumi Évkönyv 1973.) 
természetesen nem teljes. 

Dr. Molnár Balázs 

Borsai Ilona 
(1924, Kolozsvár- 1982, Budapest) 

Dalnok jő, dalnok megy, de örök a nóta! - hirdeti a kemény kettőstörvényt Bodrogh Pál, a költő, és 
Kodály Zoltán, e költeményre írt kórusában. És bár az ész kénytelen belátni ezt, a szív fájó ellenkezéssel 
fogadja, kivált, amikor a dalnok idő előtt hagy itt bennünket, s ha félbemaradt nótáinak nincs megfelelő 
örököse. 

Mert Borsai Ilonát pótolni és munkáját oly lendülettel folytatni, valljuk be, nem lehet. Csak úgy áradt 
belőle a segíteni, hatni, gyarapítani akarás. Szinte az utolsó pillanatig nem szűnt meg tanulni és tanítani. 
Kezdő kolozsvári tanárnő korában székely falvakban vállalt vasárnapi tanítást. 1951-től pedig egy ország 
gondjait vette vállára: mint a Népművészeti Intézet néprajzi osztályának munkatársa dolgozott azért, hogy 

16 



a népzene ismét közkinccsé legyen, annak őrzői s átadói illő társadalmi és állami megbecsülésben részesül-
jenek. Figyelme, gondja mind mélyebbre s egyre távolabbra terjedt: oroszlánrészt vállalt a palóckutatásban 
és az egykori summások zenei és szöveghagyományának vizsgálatában (erről készülő hatalmas monográ-
fiáján végezte a - sajnos valóban - „utolsó simításokat"). Jóval negyvenen túl is volt annyi lelkesedése és 
energiája, hogy belevágjon a közel-keleti kultikus zenék népzenei szempontú s módszerű feltárásába. És 
mindezek mellett maradt ideje, ereje a gyermekjátékdalok, meg a ,jeles-napi" szokásénekek tudományos 
rendezéséhez, a legkülönbözőbb népzenei találkozók és tanácskozásók szervezéséhez, illetve levezetéséhez, 
tankönyvek írásához és dalgyűjtemények összeállításához. 

Évről évre nőtt bámulatunk és tiszteletünk sokoldalú, fáradhatatlan munkabírása és megalkuvást nem 
tűrő jelleme iránt. Mert amit ő helyesnek vélt, igaznak ismert fel, azért tűzbe ment - akár a magasabb ha-
talommal szemben is de harciassága mögött mindig éreztük az önzetlen emberszívet. Kevesen tudták 
róla, hogy 1944-ben hadikórházban volt önkéntes ápolónő. Később is évtizedeken át számos nagybeteg is-
merőst gondozott, ápolt, vigasztalt. Az egészségesekkel is igen hatékonyan törődött: az 1950-es évek első 
felében például rendszeres alkalmi munkát és mellékjövedelmet, illetve egyáltalán állást szerzett 8 - 1 0 ze-
neakadémistának és kis jövedelmű, vagy éppen állástalan felnőttnek olyan tudományos rendező munkák-
kal, amelyek egyben a közművelődést, a gyakorlati népdalterjesztést is szolgálták. 

Elmélet és gyakorlat, szeretet és szolgálat, befogadás és kiárasztás egységét valósította meg. Lélekben 
Florence Nightingale-nek, Kalkuttai Teréz Anyának, Schlesinger-Sándor Emmának volt rokona. Ha nem 
alattomos kór emésztette volna el túl korán testét - hat évvel kevesebbet ért meg, mint Bartók - ; ha job-
ban megközelíthette volna mesterének, Kodálynak számos esztendeit akkor is nagy űrt hagyott volna 
maga után. 

Igen sokan részesültünk szeretetében - felfogásra, életmódra, korra, iskolázottságra való tekintet nél-
kül - ezért szerettük, ezért gyászoljuk őt annyian. 

Nélküle igen árvák lettünk. Olsvai Imre 

Simon Ferenc Józsefné halálára 
Amikor a második világháború egyetlen nyeresé-

geként sikerült hazahozni a XVIII. század vége óta 
Bukovinában élő 14 ezer székelyt, mintegy ráadás-
ként velük sodródott néhány száz moldvai csángó 
magyar család is. Jöttek volna szegények többen is, 
ha lehetett volna. Szívósságukra jellemző, hogy 
még évekkel a háború elmúlta után, a negyvenes 
évek végén is jöttek, bár sokuknak a magyar határ-
ról kellett visszatérni, s a szerencsésebbeknek is 
hónap számra kellett vagonokban élve várakozniuk 
valahol a határ közelében, míg végre hazajöhettek, 
az övéik után. 

A moldvai Lészpedről induló Simon Ferenc 
Józsefné éppenséggel az ötvenes évek elején érke-
zett, már korábban hazatelepült fia é$ testvére 
után. Az iskolát nem járt, Írástudatlan, de a mold-
vai magyarság szóbeliség útján hagyományozódó 
népi műveltségének tökéletes birtokában levő asz-
szony Magyarországon azután a népművészet mes-
tere, néprajzgyűjtők és népdalénekesek megbecsült 
és szeretett adatközlője, népzenei fesztiválok ki-
emelkedő énekesegyénisége lett, aki - ez volt 
számára élete legnagyobb kitüntetése - Kodály 
Zoltánnak is énekelt, s életében két alkalommal 
találkozott és fogott kezet vele. 

Pedig milyen kevésen múlt, hogy Ilona néni 
ilyen hasznos és közismert tagja lehetett a magyar 
kultúrának. Egyházi és világi dalkincsét, meséit, 
történeteit édesanyjától, bátyjától és a falu egész 
közösségétől kapta, örökölte; kifejezőkészségét, 
hangjának szépségét, egyéniségének varázsát nyil-
ván attól, akiben oly erősen hitt egész életében. De 
ha Domokos Pál Péter 1932-ben Lészpedre érve az 
Anna-napi búcsú forgatagában nem az ő Józsi 
fiacskájával akad össze, ha a kisfiú nem kéri olyan 
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