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„Nekem szülőhazám" 
Hazám 

,,s kitántorgott Amerikába 
máslél millió emberünk.'' 

(Józseí Attila) 

A hazaszeretetnek a történelemben számos szép példájával találkozhatunk. Többnyire 
válságos helyzetek, történelmi sorsfordulók szülik a hősöket, akik tetteikkel az utókornak is 
tanulságul szolgálnak. Mi fiatalok, szerencsére olyan korban születtünk, amikor nem kell 
életünket áldozni a hazáért, de becsülni és ismerni kell. József Attila kortársai a gazdasági 
válság okozta nélkülözések, az éhínség elől menekültek a „három millió koldus országából" 
a távoli ismeretlenbe. De miért hagyja el hazáját ma a megbecsült orvos, a köztiszteletben álló 
színész, a dédelgetett labdarúgó, vagy akár egy tisztességesen kereső szakmunkás? Talán azért, 
mert nem tudja, olyan kincset dob el magától, melynek értékét csak hiányában tudja igazán 
felmérni. 

A napjainkban külföldre távozók száma nem jelentős, mégsem lehet közönnyel szemlélni. 
Lassan történelmi távolságra hagyjuk magunk mögött az 1956-os ellenforradalmat. Kisgyer-
mekként éltem át e kritikus hónapokat, de ez a történelmi korszak közvetve hozzájárult ahhoz, 
hogy megfogalmazzam, mit jelent számomra a haza. 1956 végén közeli hozzátartozóim közül 
néhányat magával sodort az újkor i népvándorlás, amely számukra Svédországban ért véget. 
Kapcsolatunk természetesen nem szakadt meg. Többször jártak itthon, s két alkalommal én is 
meglátogattam őket , igy számomra is alkalom nyílt volna a kintmaradásra. 

Az érzelmek gyakran becsapják az embert, de segíthetnek is a józan számvetés elkészítésé-
ben. Mit hagynék itthon, és mit kapnék cserébe? Az anyagi jólét ugyanis nemcsak álom, 
lehetőség, hanem magam is tapasztalhattam — bizonyosság. Viszont itt kellene hagynom 
a harminc év alatt szorgalmasan gyűjtött ismerősöket, iskolatársakat, akikhez bármikor 
felugorhatok, összefuthatok velük az utcán. Nem vihetném magammal kedves könyveimet, 
felgyülemlett kacatjaimat. Nem szorulhatna össze a torkom, ha az olimpián felcsendül 
a magyar himnusz, s azt hiszem sose juthatnának el a szívemig az „új haza" himnuszának 
hangjai. Ha sikerülne is tökéletesen elsajátítani az új nyelvet, újra kellene tanulnom, 
a történelmet, a földrajzot, az irodalmat, s gondolkodni akkor is csak magyarul tudnék. 

És hogyan fogadna az ország? Lehet, hogy szeretettel, de az is lehet, hogy ha tilosban 
parkolnék, a rendőr látva személyi lapomat, mint bevándorlót, kétszeresen megbüntetne. Lehet, 
hogy az unokáimnak is kijutna a csúfolódás — magyar. S különben is, milyen jogon követeljek 
részt abból a gazdagságból, amelyhez semmi közöm. Itthon ha szerényebben is, de jogos örö-
kösként élhetek, a saját őseim által megharcolt, vérrel, verítékkel szerzett hagyatékon, gyara-
pítva azt, gyermekeim és az ö gyermekeik javára. 

Cserfalvi József 

Két döntés, amely meghatározó volt 
az életemben 

Hazánk felszabadulása — bár közhelynek tűnik — nekem is meghatározta életpályám 
alakulását. 1944 októberében, még 14 éves se voltam, amikor felszabadult községünk, 
Dunapataj a Duna—Tisza közén. Decemberig a Duna vonalán állt a front, majd ezt követően 
a Dunántúlra tevődtek át a hadműveletek. A front mozgásának megfelelően a harcoló szovjet 
csapatok cserélődtek a községben. 1945 kora tavaszán egy tábori repülőtér települt a község 
mellé. A repülök között mindenkinek feltűnt egy 14—15 éves fiú, Szerjózs^. Büszkén viselte 
a szovjet repülők egyenruháját. A csizmája mindig tükörfényes volt, és a repülőknél szokatlan 
kerek kozák szörmesapkát viselt. Hamar megbarátkozott velünk, falusi gyerekekkel. Ha 
a „szolgálat" megengedte, játszottunk is. Szerjózsa nagyon szeretett birkózni. A korának 
megfelelő falusi gyerekeket sorra kihívta birkózni és megmérkőzött velük. Legtöbbször győzött 
is, de ha nem, akkor se ment el a kedve, másnap ú j ellenfelet keresett. Elmondta a „mutogatás" 
nyelvén, hogy már egy éve a repülőezred katonája, s a felszabadult Ukrajnában csatlakozott az 
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ezredhez, mivel tel jesen árván maradt. Mi gyerekek irigyeltük Szerjózsát, a ,,repülőst", mert 
azt gondoltuk ő is harci pilóta. Később a tolmácstól tudtuk meg, hogy ,,csak" írnok és 
esetenként fegyveres őrszolgálatot is teljesít. Mikor hazánk felszabadult és a repülők tovább 
mentek, nagyon sajnáltuk „repülős" távozását. Magunk között ugyanis csak így emlegettük: 
a repülős. 

A felszabadító sereg fiatal katonája , a vele kötött ismeretség és barátság érlelte meg bennem 
a szándékot, hogy én is katona leszek. Persze akkor még nem sej thet tem, hogy Szerjózsa és 
sok-sok társa felszabadító küldetése nyomán adódik arra reális lehetőség, hogy katona, 
a Magyar Néphadsereg tisztje lehessek. 

Másfél évvel később 1946 őszén Csepelre, a Weiss Manfréd Müvek vasszerkezet üzemébe 
kerültem ipari tanulónak. 1948 őszén a néhány hónappal előbb alakult Magyar Szabadsághar-
cos Szövetség (MSZHSZ) toborzóakciója során megragadtam a lehetőséget, hogy a Magyar 
Néphadsereg soraiba lépjek és azóta is folyamatosan teljesítek szolgálatot szocialista hazánk 
hivatásos védelmezőjeként. A haza hivatásos védői közé állásomat így határozta meg 
történelmünk nagy jelentőségű eseménye, hazánk felszabadulása, illetve annak jelentékte-
lennek tűnő mozzanata, Szerjózsa személye. 

Hazánk másik történelmi sorsfordulója, az ellenforradalom és leverése szintén meghatározó 
volt életemben. Mint fiatal főhadnagy egy kis vidéki helyőrségben teljesítettem szolgálatot 
ebben az időben. Mint annyian, úgy én sem tudtam 1956 októberének utolsó napjaiban, hogy 
egyértelműen ellenforradalomról, ellenforradalmi kísérletről van szó. Nem tudtam, de amikor 
a laktanyán belül is megláttam, hogy a faliújságról és egyéb dekorációkról ismeretlen kezek 
eltávolítják a Vörös Csillagokat (úgy mint az utcákon, nyíltan nem mertek fellépni a laktanyán 
belül az ellenforradalmárok), talán inkább megéreztem, hogy az eddigi eredmények megsem-
misítéséről, a néphatalom felszámolásáról, illetve a másik oldalon annak megvédéséről van 
(lesz) szó. Az MSZMP Intéző Bizottsága 1956 novemberének első napjaiban kezdte a párt 
szervezését ezredünknél. 

Abban a döntésemben, hogy továbbra is a párt soraiban maradtam és azonnal kértem 
átigazolásomat az MDP-ből az MSZMP-be, valamint a Tiszti Nyilatkozat aláírásával szocialista 
hazánk további hű szolgálatát és a szovjet—magyar barátság további ápolását választottam, 
vállaltam — egyértelműen szerepet játszott az ellenforradalmárok „vörös csillag" eltávolító 
akciója. Számomra ez döntő volt. Nem tudtam, de „ráéreztem", hogy aki a „Vörös Csillagot 
támadja, vagy hallgat a támadók tanácsára, az nem a hibák kijavítását akar ja , segíti a megol-
dást, hanem szocialista hazánk ellen fordult és létét veszélyezteti. 

Végezetül: a szülőföldhöz való kötödés, hazánk szeretete, abból adódóan, hogy az ország dél-
nyugati részétől északkeleti részéig, kilenc megye 12 helységében, falun és városon teljesítet-
tem eddig szolgálatot — nem a szűkebb pátria, a falu, város vagy megye szeretetét, hanem 
Hazánk szinte tel jes megismerését és szeretetét jelentette, jelenti számomra. 

A Zalai dombok közti o la jkutak, a diósgyőri, ózdi gyárkémények, vagy a Kiskunság 
gabonatáblái nekem egyformán kedvesek. Ezeket ném ,,turista"ként láttam, hanem több-
kevesebb évet töltöttem közelükbe. 

Így határozta meg két rövid idő alatt lejátszódó történelmi sorsforduló életpályám 
alakulását, szocialista hazánkhoz való viszonyomat. 

Mező István 

Visszaemlékezésein 
az első szovjet katonára 

Ma, több mint 38 év távlatából — közel 46 évesen —, élénken emlékezem vissza 
gyermekkorom 1945. év tavaszi eseményeire. 1944 szeptemberében kezdődött iskolai tanév 
nagyon rövidre sikerült, szakaszosan jártunk iskolába. Bizony nagyon szorgalmasnak kellett 
lennünk, hogy az alapvető ismereteket, az ábécét, az írás-olvasást, számolást úgy ahogy 
elsajátítsuk. Társaimmal az iskolából hazajövet böngészgettük a Nagyvendéglö a j ta já ra , 
a villanyoszlopokra, deszkakerí tésekre ragasztott plakátok feliratait, s a rájuk nyomtatott 
borzalmas képekhez nem kellett semmi magyarázat. Szinte mindegyik plakát a „SZOVJET 
BOLSEVISTÁK" kegyetlenségéről tájékoztatta nyiladozó értelmünket. Nagyon féltünk, hisz 
a kis kétlámpás PHILIPS rádiónkból is — persze amíg szólt — csak a háborúról és a borzal-
makról hallottunk. KARADI mélyen búgó hangját sohasem felejtem el. „CSAK" EGY NAP 
A VILÁG, CSAK EGY NAP A MI ELETÜNK" énekelte szüntelenül. Mi lesz velünk -
kérdeztük a nemkülönben rémült szüléinktől —, mi élni szeretnénk!? A hideg hófúvásos január, 
na meg a községünket teljesen elözönlő német csapatok véget vetettek az iskolába járásnak. 
A tantermeket is elfoglalták, nem volt ház, ahol egy vagy több német katonát be ne szállá-
soltak volna. Falunk utcái tömve voltak TIGRIS tankokkal, különféle harci jármüvekkel , 
lövegekkel, különböző öltözetű német katonákkal. Félelmünk nőttön-nőtt, távoli ágyúzások 
hangja hallatszott, esténként falunktól keletre és délre fényszórók pásztázták az eget. Néhai 
apám — aki vasutas volt — hozta a hírt, hogy a front már a Vértesben és Tatánál dúl. Nap 
mint nap idegesebb lett a légkör körülöttünk. Az utcánkban tanyázó halálfejes (Waffen SS) 
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páncélos alakulat Dunaalmásra ment, egy szálig odavesztek, még a fiatal Fric ben Hold se jött 
vissza —, aki nekem egy Hochner kétsoros szájharmonikát ajándékozott elmenetele előtt —, 
pedig váltig állította, öt még látni fogjuk . Mindenki azt suttogta: kiürítik a falut, a Cukorgyár 
gépi felszerelését a németek már bevagonirozták a vasútállomáson. Aki tehette menekült, de 
már csak nyugatra, Györ felé lehetett volna menni. Szüleim, nagyanyám tanácskoztak hova 
menjünk, mit tegyünk, az idő egyre sürgetett , dönteni-cselekedni kellett. Szüleink, nagyszü-
leink, dédszüleink itt születtek, éltek és haltak el, maradunk volt a döntésük. Többekkel együtt 
a mi családunk is úgy határozott, hogy a faluhoz tartozó és a Dunára dűlő Homokszölökbe 
megyünk. Boldogult dédapám szőlőjének présházpincéje kínálta a biztonságot; a tulajdonos, 
György nevezetű unokabátyám, annak felesége és ötünk számára. Nagyon hosszúnak tűnik ma 
már az a két hét amelyet a dohos, évszázados pincében, az istállólámpa és a gyertya fényénél 
eltöltöttünk. Csak apám és György bátyám mentek el egy pár percre a szomszédokhoz 
hírekért. A tompa, dübörgésszerű zajok egyre erősödtek. Az éjjel a Conco patak hídjait is 
felrobbantották a németek, suttogta anyám a fülembe reggel. Idegen kiabálást, beszédet 
hallottunk, „ezek oroszok" kiáltott Gyuri bátyám, aki az első háborúban oroszországi 
hadifogoly volt és értette, beszélte a nyelvüket. 

A présház a j t a j án dörömböltek, Gyuri bátyám kinyitotta és megpillantottam az ajtóban az el-
ső szovjet katonát. „Nyemecki jeszty, nyemeszki jeszty" kiáltotta, majd ,,davaj, davaj" mond-
ta és feljöttünk egyenként a présház pincéjéből. Amikor engem meglátott a katona, ölbe kapott, 
én meg keservesen zokogva sírtam. Itt a vég gondoltam, nem így történt. A katona és még há-
rom társa letelepedtek a nagy diófa alatti padra és a zsákukból kenyeret, szalonnát meg vö^ 
röshagymát vettek elő, megkínáltak bennünket. Én még akkor is szipogva, húzódozva ültem 
a harcos térdén, de kisvártatva már majszoltam a kakaóskalács barnaságú, enyhén savanykás 
kenyeret. Feledhetetlen volt az a feszültségoldódás, ami bennem lezajlott 1945. március 27-én, 
délelőtt 9—10 óra körül. A katonákhoz töjDb társuk csatlakozott és Gyuri bátyám tolmácsolta, 
hogy mi itt lakunk a közeli faluban, a Malom utcában, összeszedtük cókmókunkat — én 
a Hochner szájharmonikát szorongattam, két évvel idősebb nővérem meg az alvóbabáját, 
s szépen hazakísértek bennünket, ö k előőrsök voltak, a csapat többi tagjai már a faluban 
állomásoztak, négyen nálunk szálltak meg másfél napra. A mai napig bekeretezve őrzöm azt 
a megsárgult Magyarország térképet, melynek hátuljára ez a fiatal 20—22 éves harcos a cirill 
ábécét leírta nekünk és a nevét: Nikolaj. 

Ma már tudom, Miklóst jelent, valamint azt is, hogy a 2. Ukrán Front Malinovszkij marsall 
vezette 18. gárda és a 68. lövészhadtest egységéhez tartozott . Miklós bácsi — hisz ma már 
nyugdíjas vagy —, ha túlélted a szörnyű háborút, gondol j arra a szőke fejű, riadt kis ácsi 
gyerekre, aki úgy félt Tőled és aki felnőtt fejjel nagy tisztelettel és hálával gondol Rád, hisz 
sok áldozat árán elhoztátok nekünk szülőföldünk, hazánk felszabadulását. Mondd el uno-
káidnak, ne legyen félelem, rettegés, ne legyen sohasem háború. 

Ezt kívánja a visszaemlékezés írója: 
Kulcsár Emil 

Pusztán születtem 

Inámpusztán jártam, és ezt láttam a régi pusztán negyven év után. Az egykori kastély előtt 
elburjánzott részen, a régi harangláb széteső, rokkant állapotban áll. A kifaragott, görcsös, 
szétterpesztett haranglábon a balta, a fejsze nyomait az idő elgyalulta. A bütykös akácfa, 
amelyből faragták, már régen lehullatta a termését. Erős lábon áll, de támogatásra van 
szüksége, nehogy eldűljön. 

A harangláb tetőzete diribdarab, hasított deszkából van összetákolva. Ki tudja, hogy 
él-e még a készítője? Vagy az, aki közben meg-megjavította? Tanulatlan mesterember 
szerszámának a nyomait viseli. Bizony a hosszú, kegyetlen évek az aggastyán, szakállas 
haranglábat sem kímélték meg. A táj szégyenfoltja. A puszta a történelem sorsfordulója idején 
úgy kiürült a népeinyomoktói, mintha járvány pusztított volna. Szabad lett a puszta, azoké, 
akik benne dolgoznak. 

A harangláb kötele elernyedt, fonnyadt , több helyen keléses, varancsos, mint a béka. 
Minden pillanatban várható, hogy elszakad, és a harang susogó hangon megkondul. És 
emlékeztet a régi cselédvilágra. 

Bizony, keserű, hűvös, fagyos a sorsa. Rekedt kongását már senki sem hallja. Ha itt az ember 
megfordul, csak megnézi, s megy tovább. Meg vannak számlálva napjai. 

Végszükségben, megkötözve egyedül áll. De, hogy mire vár, azt senki nem tudja. 
Jeli Józsel 
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A Magyar Szabadságharcos Szövetség 
jelentősége az életemben 

A felhívás alapján számot vetettem magamban, hogy életemben mi is volt az a történelmi 
esemény, amely meghatározó volt érzelmeimnek, cselekedeteimnek és a szülőföldhöz való 
kötődés személyemre szóló kialakulásában. Mivel szegényparaszti családból származom, 
mindig olyanra vágytam, ahol én is tevőlegesen, az átlagosnál többet tehetek és kedvemre 
dolgozhatom a hazámért, szocialista rendszerünkért . Az életemben ez a történelmi esemény 
a Magyar Szabadságharcos Szövetség (a mai MHSZ jogelődje) 1948. február 29-i megalakulása 
volt. Abban bíztam, hogy e szervezetben sokat tudok tenni úgy a munkában, mint a nevelésben 
egyaránt. Akkoriban a Lovászi olaj termelő vállalatnál dolgoztam főművezetői minőségben, 
közvetlenül a jugoszláv határ szélén, az ola jkutak egy része pár méterre volt az országhatártól. 
A vállalatnál is megalakult a Magyar Szabadságharcos Szövetség szervezete. Szervezésében én 
is részt vettem és a tagság akaratából a műszaki végzettségemnél fogva — a motoros szakkör 
vezetője lettem. A MSZHSZ felhívását és megalakulását országszerte nagy lelkesedéssel 
fogadták azok, akik a demokrácia igaz hívei voltak. A szövetség a Párt útmutatásainak 
megfelelően őrizte a harcos szellemet és ott volt mindenütt az első sorban, ahol áldozatkészség-
re, nagy lelkesedésre volt szükség a demokrácia kiszélesítésében, vívmányainak védelme 
érdekében. A szövetség jelentős eredményeket elérve szolgálta a honvédelem ügyét, ezen 
belül népszerűsítette a technikai sportágakat. Legnépszerűbb sportág, a technikai ismereteket 
elősegítő motorkerékpározás volt a szövetségben abban az időben. 

Ezen keresztül végeztem a vállalat f iataljainak hazafias, honvédelmi és internacionalista 
nevelését. A háború befejezése után három évvel az akkori körülmények között, ellenséges 
propaganda közepette olyan munkát kellett végezni és hatni a fiatalokra, hogy megértsék 
a szövetség által kitűzött feladatokat. Ebben az időben amerikai vezetés alatt volt a vállalat, ez 
az én társadalmi munkámat is nehezítette. A hazafias érzelmek, a szülőföldhöz való kötődés 
ebben a környezetben sokszorosan hatott és a gyakorlatban érződött is. A dolgok akkoriban 
úgy alakultak, hogy erre az időre esett az olajipar államosítása. Az alig fél éve alakult 
szövetség tagjaként tevékenyen részt vettem az államosítás végrehajtásában. Végre a nép 
kezébe kerültek a kincset érő olajkutak, igaz eléggé leromlottan. Az államosítás után 
rohamosan nőtt a termelés. 

A szövetségben és a termelésben végzett munkám jutalmaként a megalakult magyar 
néphadsereg első beinduló tartalékos tiszti iskolájára kerültem, amit sikeresen elvégeztem. Ezt 
is a MSZHSZ-nek köszönhettem, ez csak fokozta bennem a szülőföldemhez való kötődésemet 
napjainkig. Ez végigkísérte eddigi életemet. Jelenleg három éve már nyugdíjban vagyok, 
a Tapolca-diszeli MHSZ honvédelmi klub t i tkára és nem tudok elszakadni ettől a munkától, 
annyira a véremmé lett. A szövetség megalakulásától 35 éven át folyamatosan valamilyen 
tisztséget töltöttem be klubszinten. Most érzem igazán, hogy életemben a 35 év előtti esemény 
meghatározója lett hazafias érzelmeimnek, ez megmutatkozott életem minden területén. 
Többek között ápoljuk lakóhelyünk történelmi hagyományait az MHSZ honvédelmi klubon 
keresztül a község lakóival, amikor Csobánc várának hőseiről rendszeresen megemlékezünk. 
1982-ben ünnepeltük a csobánci nők és férfiak osztrákok feletti győzelmének 275. évfordulóját, 
nagyszabású honvédelmi nappal . . . Igyekszem a honvédelmi klub tagjaiba is beplántálni 
a hazaszeretetet, a szülőföldhöz való kötődést, amikor évente be jár juk hazánk szép tájait, 
várait, megismerve azok történetét, ápolva a hazafiság, internacionalizmus szellemét, 
a gyakorlatban is. Mikor látom azt a hatást, ami a gyerekekben kelt egy-egy ilyen túra, az 
kárpótol minden fáradságot. 

A Nekem Szülőhazám vetélkedő sorozat két területi döntőjén tevékenyen részt vettem és 
segítettem e nemes kezdeményezést, ö römmel tölt el, hogy a Vörös Csillag Érdemrenddel 
kitüntetett Magyar Honvédelmi Szövetségben 35 éven keresztül segítettem a honvédelmi, 
hazafias nevelő munkát, annak dekében, hogy a hazafias érzelmet, a szülőföldhöz való 
kötetödést minél jobban ébren tartsam magamban és nevelésemen keresztül nagyon sok 
fiatalban is az évek során. Büszkeséggel tölt el és értelmét látom munkámnak, hogy a hazasze-
retetre és az internacionalizmusra való nevelésben végzett eredményekért a vezetésem alatt 
álló honvédelmi klub, csak az utóbbi években többször is magas elismerésben részesült. 

Ezért volt számomra rendkívül fontos a Magyar Szabadságharcos Szövetség megalakulása, 
hogy valóban az ott végzett munkám meghatározta és nagyban befolyásolta a hazafias 
honvédelmi munkámat, amit mindig örömmel és odaadással végeztem és végzem, amíg erőm, 
egészségem engedi. 

Kanizsay István 
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Két tatabányai 
honismereti szakkör életéből 

A tatabányai Dózsa György Altalános Iskolában 1976 óta vezetek honismereti szakkört, 
a városi Úttörő- és Ifjúsági Házban pedig 1979-ben, a Ház megnyitásával egyidöben indultunk. 
Mint minden tanulókból álló csoport, mi is négyévenként, de sokszor évenként kezdjük új ra 
munkánkat. 

1. Az ötödikesekből alakítom ki szakköröm „törzstagjait", akik közé a későbbiekben csak 
egy-két tanulót veszünk föl. ő k e t már a „régiek" vezetik be az alapokba. Az első évben 
megismerkedünk a néprajz különböző ágaival (népmese, népdalok, gyermekjátékok, 
a tájegységek díszítőművészete stb.). Ezt vetítésekkel, magnófelvételekkel, s megfelelő 
szakirodalommal tesszük szemléletessé, de minden esztendőben legalább három alkalommal 
adatközlőket is hívunk foglalkozásainkra. Ugyancsak az első év feladatai közé tartozik 
a gyűjtés módszerének elsajátítása. Megbeszéljük a kitűzött feladatot, s összeállítjuk 
a kérdéseket. Az első alkalommal általában én irányítom a gyűjtési foglalkozásokat, amit 
azután a későbbiekben már önállóan végeznek a gyerekek. Ez többletmunkát jelent, hiszen kis 
csoportokat kell alakítani, magánházakhoz csak így mehetünk. Ezért nagyjából azonos 
feladattal, más-más időpontban indulunk gyüjtöútra. Ez azonban a későbbiek során megtérül, 
hiszen a módszert elsajátítva (de mindig előre megtervezve a kérdéseket, célokat) a szakköri 
tagok már önállóan dolgoznak. 

A továbbiakban tantermi foglalkozásaink úgy alakulnak, hogy az első részben mindig valami 
új ismeretet sajátítanak el a gyerekek: pl. megyénk munkásmozgalmi személyeinek megisme-
rése, . városunk, környékünk története. A foglalkozás második részében pedig megyei 
népdalokat, gyermekjátékokat tanulunk. A fokozatosság elvét itt is betartjuk, mert amig 
ötödikben még a kicsinyek dalaival, szerepcserélőivel ismerkedünk, addig nyolcadikra már az 
átmeneti típusú dalokat, sőt a megyei katonadalokat, balladákat is tudjuk. Ezeket aztán 
a gyerekek hasznosítják mindennapi iskolai munkájukban (örsvezetők, nótafák, játékmeste-
rek). De legfőképpen maguktól, mindenkor, ahol csak lehet, dalba kezdenek. Ez nálunk nem 
frázis! Annyira átadják a tanult daloshagyományokat társaiknak a kis szakkörösök, hogy egy-
egy kirándulás, színházlátogatás alkalmával (pedig ezek nálunk havonta beütemezett 
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programok) öröm, boldogság hallgatni a megyebeli szebbnél szebb magyar, német és szlovák 
dalokat. Utóbbiakat két szólamban éneklik a gyerekek, ahogy azt adatközlőktől, vagy az 
általam készített felvételekből tanulták. 

Az iskolai szakkörrel 1976—1980 között bánhidai, tardosi, vértesszőlösi szlovák 
hagyományokat gyűjtöt tünk. Ezeket kiegészítve a korábbi magyar és német anyaggal — 
mozgással együtt —, színpadra állítottuk, s néhány rádiószereplés után el jutottunk velük 
a TV-szereplésig is. A megyén kivül mindig sikereket értünk el összeállításainkkal, sa jnos 
azonban „itthon" sokszor találkoztunk meg nem értéssel. Űttörőszemlén pl. nem tudták, hová 
soroljanak bennünket . Ha a néptáncosok közé hívtak minket, azt várták, dübörögjünk, mint 
a látványos ruhákban, csizmákban szereplő többi csoport . Ha az énekesek közé, akkor agyon 
finomított kórust vár tak tőlünk. Csak a „tiszta forrás" módszerét nem méltányolták soha. De ez 
nem szegte kedvünket (legfeljebb átmenetileg!). Ezek a gyerekek a népdal szeretetét egy életre 
magukkal vitték (ezt ma már néhány felnőtté vált szakkörös példája bizonyítja). 

1980-tól napjainkig, iskolánk 110 éves történetét dolgoztuk fel, ami ugyancsak nagy élményt, 
örömöt szerzett a gyerekeknek, összehasonlí tot ták a 100 évvel ezelőtt élt gyerekek napi-
rendjét a sa já t jukkal , s ez nagyon izgalmas volt a számukra. Közben 1976-tól 1983-ig a Családi 
Intézetben rendszeresen szerepeltünk névadók és aranylakodalmak alkalmával: kizárólag 
megyei játékok és népdalanyag felhasználásával. Országos bemutatókon mindig csoportunk 
képviselte Komárom megyét, s szép helyezéseket ér tünk el. Iskolai szakkörünkkel jelenleg 
a diáknyelv szakszavait és a diákneveket gyűj t jük . Ehhez segítséget kapunk Hajdú Mihály 
egyetemi docenstől (ELTE Nyelvészeti Tanszék). 

2. Üttöröházi szakkörünkkel az első évben Felsőgalla szakrális emlékeit örökítettük meg, 
amivel — nagy örömünkre — országos néprajzi pályázaton első helyezést nyertünk (1980). 
Ennek a megjelenésére ígéretet kaptunk. A munka német nyelvű fordítását Fatuska János 
múzeológus végezte. Ugyancsak ebben az évben (1979/80.), az egyik szakkörös kisfiú 
nagyapjától a kovácsmesterség szakszavait gyűj töt tük össze, amelyhez jelentős mennyiségű 
fényképet is mellékeltünk. Megyei díjat nyertünk vele. A kővetkező évben a szanálásra ítélt 
tatabányai ótelepi temető történetét dolgoztuk fel. Sok szomorú érdekességet tudtunk meg az 
akkori bányászok és családjuk életéről, pedig „csak" a sírkövek feliratait és az ótelepi 
plébániahivatal matrikuláit faggattuk. A gyerekek megdöbbentek, amikor látták, milyen nagy 
volt a csecsemő- és gyermekhalandóság. 

Most bányászhagyományokat gyűj tünk, amivel egy TV-vetélkedöre készülünk. Minden 
évben pályázunk, s még eddig sikerrel. A kapott pályadíjakat kiegészítéssel, egy-egy nagyobb 
szabású kirándulásra használjuk fel. Így voltunk már két alkalommal Budapesten, ahol 
a Néprajzi Múzeummal, a Nemzeti Múzeummal, a Mezőgazdasági Múzeummal ismerkedtünk 
meg, de meglátogattuk a Kereskedelmi és Vendéglátó Múzeumot is. Győr városának neveze-
tességeit is megnéztük egy egynapos kiránduláson. Az „alapító" tagokkal 1983 októberében 
Csehszlovákiába, Bajmócra (Bojnice) kirándultunk, ahol két napot töltöttünk el. Igen nagy 
sikere volt a látottaknak. 

Többféle célkitűzést szeretnék megvalósítani szakköri munkám során, az értékes régi 
hagyományok megmentését, megszerettetését, megbecsülését tartom a legfontosabbnak, 
továbbá azt, hogy a gyerekeink megtanulják közeli környezetünk szép, régi dallamait és maj-
dan ók is á tadják utódaiknak. Ha e téren tet tünk valamit, akkor nem dolgoztunk hiába szak-
köri munkánk során. 

Dr. Gerzanics Magdolna 

Helytörténeti gyűjtemény Nagymaroson 
Nagymaroson a helytörténeti kutatás több mint tízéves múltra tekinthet vissza. A nagy-

községi tanács most lehetővé tette, hogy az évtizedes gyűjtő- és fel táró munka eredményei, 
tárgyi és írásbeli dokumentumai nyilvános gyűj teményben kapjanak helyet. 

A Honismereti mozgalom megbecsülését jelzi az is, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény 1983. 
december 10-i megnyitó ünnepségén a nagyközség vezetői is mind részt vettek; Demeter Lajos, 
a népfrontbizottság elnöke, a gyűj temény berendezésében közreműködöknek 1000 Ft ér tékű 
könyvjutalmat adot t át. 

A mintegy 90 m2 alapterületű, négyhelyiséges épületbe kb. 1200 régészeti lelet és népi 
használati tárgy, 400 fénykép, 1000 diafilmkocka, 800 filmkocka, valamint számos helytörténeti 
értékű írat és könyv került. Mindezeket mostanáig a helytörténészek a saját lakásukon 
tárolták. A Helytörténeti Gyűj temény állandó jellegű kamarakiállitásra, raktározásra, 
feldolgozó munkára és honismereti összejövetelekre egyaránt alkalmas. A nagymarosiak 
a Gyűjtemény üzemeltetésére is találtak megoldást: a művelődési ház részlegeként működik. 
Ez Nagymaroson azért is természetes, mert a helytörténészek, honismereti munkások eddig is 
a művelődési ház szakköreként tevékenykedtek és évenként 6—8 ezer Ft támogatásban 
részesültek. 
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A gyüj teményavató délelőtti ünnepséget követő estén győződhettünk meg csak igazán arról, 
hogy a helytörténeti munka Nagymaroson mennyire nem csupán egy tucatnyi megszállott 
ember egyéni hobbija. A hideg téli, szombat estén mintegy százötvenen jöttek össze a művelő-
dési házban, hogy megnézzék a jubileumi helytörténeti kamarakiállitást, és hogy Spilenberg 
László tanácselnök bevezető szavai után meghallgassák Niberl Nándornak, a helytörténeti 
bizottság elnökének és munkatársának, Mándli Gyulának vetitettképes beszámolóját. 

A beszámoló nyomán a nagymarosi honismereti mozgalomnak néhány olyan jellemző vonása 
rajzolódott ki, amely tanulságul szolgálhat másutt is. A nagymarosi helytörténészek például 
szoros kapcsolatot építettek ki a területileg illetékes váci Vak Bottyán Múzeummal, a Pest 
megyei Levéltárral és számos országos tudományos intézmény munkatársával. Ez a kapcsolat 
a biztosítéka annak, hogy elkerüljék a dilettantizmust. Helyesen mérték fel azt is, hogy 
a honismereti munka nem csupán gyűjtésből és kutatásból áll, hanem ismeretterjesztésből is: 
a művelődési házban, az iskolákban, az üzemekben, a sportklubban és a pártösszejöveteleken 
megtartott helytörténeti előadásokon mindig megosztották ismereteiket a helybéliekkel. 
S talán e nyitottságuknak tudható be, hogy nem csupán a múlttal törődnek: a jelen történéseit, 
eseményeit és állapotát is rögzítik írásban, fényképen. 

Nagymaroson a szűkebb pátriához való ragaszkodásnak ritka szép példájáról is hallhattunk. 
A nemrég elhunyt nyugalmazott tanárnő, Papp Lídia, végrendeletileg 20 ezer forintos 
takarékbetétkönyvet adományozott a helytörténeti kutatás céljaira. 

ö is helytörténész volt Nagymaroson. 
Málé György 

Jubilál a csávolyi krónikaírás 
és a falumúzeum 

Az embereket nálunk is főként az érdekli, hogy miként éltek elődei, milyen körülmények 
között laktak, minek örültek, miért bánkódtak. 

1983 elején a csávolyi Honismereti Baráti Kör kibővített találkozóján kettős jubileumra 
emlékezett. A húsz év alatt — 1963. január elsejétől — végzett munka értékelése már 
megkívánja tőlünk a fejlődés lényeges mozzanatainak kiemelését, a további célok kijelölését. 
A Honismereti mozgalom nálunk is összefogja azokat az embereket, akik hazájuk szeretetéből 
indíttatva múltjuk és jelenük alaposabb megismerésére törekednek, azért, hogy a jövőjüket 
felkészültebben, tudatosabban építhessék. Egyben igyekszik felkelteni a mozgalmon kívül állók 
érdeklődését. 

Széles alapú, sokszínű, ú j és új kezdeményezésekkel gazdagodó, valódi önkéntes mozgalom 
ez, amely azóta több ú j ágat hajtott. Egyik fő ága a krónikairás. 1963. január 1-től szinte napról 
napra megismerhetjük belőle a csávolyi nép örömét és kudarcait. Mozgalmunk még akkor 
indult, amikor a krónikaírás nem volt általánosan el ter jedt . Első lépésként közös munkával 
elkészítettük a község történetének összefoglalását (1198—1962), és megkezdtük a napi krónika 
vezetését. 

A falukrónika írását szülőfalunkban az egész község tevékenységévé tettük. Ha valamit 
ismerünk, szeretünk, azért már tenni is tudunk valamit: ez a hazaszeretet alapja. Nem titkos 
anyag, sokan hordják össze a híreket. Az egész község ír ja a krónikáját, nem feledkezve meg, 
a ma még jelentéktelennek látszó — egyébként lényeges és jellemző — események és 
időpontjaik lejegyzéséről sem. Évtizedek múlva ezek forrásértékű anyagok lesznek, — 
a mellékletek pedig a kor képét tükrözik majd. Megyénkben az egyetlen olyan krónika ez, 
amelyet húsz éven át megszakítás nélkül vezetnek, és ma már a 42. kéziratos kötetet kezdtük 
meg. Ez több mint ötezer oldal. A hazánk felszabadulása 25. évfordulójának tiszteletére 
meghirdetett országos pályázaton a „Csávoly község króniká ja" első díjat nyert. A falukróni-
kát évenként a falugyűlés hitelesíti. Ennek a kollektív munkának volt köszönhető, hogy 
falunkról nyomtatásban is megjelenhetett Mándics Mihály: Fejezetek Csávoly község 
krónikájából 1944—1964 c. müve a Községi Tanács gondozásában. Ennek előszavában 
dr. Székely György akadémikus, az Országos Honismereti Bizottság elnöke írja: „Napjainkban 
a dolgozó nép nemcsak formálja a történelmet, hanem eljutot t a történelmi felelősségérzet és 
tudat olyan fokára, hogy leírni is képes mindennapjai történelmét. A csávolyiak kezdeti 
próbálkozása már ilyen szempontból országos példa!" 

A hétköznapok ismerete nélkül sem az ünnepi szokások, sem a hiedelmek, sem a dalok és 
balladák nem érthetőek igazán; a falu társadalmi rétegződésének, íratlan erkölcseinek 
ismeretében a népművészeti tárgyak, a színes viseleti darabok is többet, mást jelentenek mint 
gondolnánk, őr iznünk kell azok emlékét, akik e tájat alakították és alakít ják. A jelen a 
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jövő múlt ja . Aki nem bir tokol ja a múltját , az nem bir tokolhat ja a jelenét és jövőjét sem. 
A szellemi értékek mellett gondoltunk a tárgyi emlékek megőrzésére is. 

Ezzel függ össze a másik közösségi megmozdulás, amire emlékezünk: mégpedig a „Pincétől 
a padlásig" címmel, a tárgyi emlékek összegyűjtésére indított kezdeményezés. Ennek az 
eredményeként jött létre a helytörténeti gyűjtemény. Annak pedig tíz éve, hogy az iskola 
alagsorában és padlásán megnyílt az állandó jellegű kiállítás. Nyugodtan nevezhet jük olyan 
falumúzeumnak, amely a közművelődés fóruma is, és hasznos az iskolai oktatásnak is. Falumú-
zeumunkat dr. Ortutay Gyula néprajztudós — községünk országgyűlési képviselője — nyitotta 
meg dr. Gosztonyi János oktatási államtitkár jelenlétében. 

A múltkeresés, sok értéket mentett meg a mának, a holnapnak, s ha a nagy életformaváltás 
után hamarabb eszmélünk fel, még s ikeresebb lehetett volna az értékmentés. Az öregek így 
megbecsülve látják dolgos múlt jukat , nehéz sorsukat, az ú j nemzedék pedig ízelítőt kap 
a múltból. Mindannyiunk fontos feladata, hogy múltunk feltárt értékeit gyorsabban és 
hatásosabban tegyük közkinccsé. 

Az anyag igen sokszínű, nyilvántartásunk szerint 3163 tárgyunk van, de az okiratok ebben 
nem szerepelnek. Megvan a faluleltár is, a község makett je. Az intézmények képes albumai, 
a kitüntetettek, a csávolyi diplomások és érettségizők fényképes albuma, dokumentumai, 
a pályamunkák, Csávoly felszabadulásának eseményei, a népviseletek, az öregektől felvett 
visszaemlékezések, magnetofonra rögzített dalok, népmesék, mondák, r igmusok, az intéz-
mények históriája stb. Van-e szebb dolog, mint ha valaki ismeri annak a munkahelynek 
a történetét, ahol dolgozik? Nálunk közügy a hagyományőrzés. A paraszti élet minden gondja-
baja tet ten érhető — de a szépsége is, amellyel a népművészetet megihlette. A szemnek és 
érzelemnek is tetsző dolog, az érdeklődés (országhatáron túlról is) kitűnik a vendégkönyv 
bejegyzéseiből. 

A jubileum alkalmából átrendeztük, fe lúj í tot tuk gyűj teményünket . Egyik kiállítótermünk 
egy részében század eleji parasztszobát rendeztünk be, mecénásaink jóvoltából. Sarokpad 
kecskelábú asztallal és korabeli székkel, festet t fogas, szekrény, ágyvég, bölcső, menyasszony-
láda, fal ióra és más használati tárgyak. Ez így együtt a mindennapi élet bemutatására 
törekszik. Bábukon láthat juk a díszes „naszvadi", az őslakos magyar, valamint a bunyevác és 
német népviseletet is. Az összegyűjtött anyag állandóan szaporodik újabb és ú j a b b érdekes és 
jellemző tárgyakkal, bővül a gyűjtemény. 

Mándics Mihály 
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A körmendi néprajzi magángyűjtemény 

Komjáthy Kálmán munka közben. (Tóth 
László Ielvételei) 

Hatalmas mérete miatt nem íért el a padlásmú-
zeumba ez a régi, Iából készült öreg szőlőprés. 

Körmenden, a vasútállomáshoz közel, a Deák Ferenc utca 24-ben van egy ház, Komjáthy 
Kálmán szobafestő mester lakja. Az épület padlásán szép néprajzi magángyűj temény található. 
A mester, akinek munkaterülete az egész volt körmendi járásra ki ter jedt , útjai során 
összegyűjtötte, rendbehozta, konzerválta a környék és az ö r ség i tájrész még fellelhető írásos 
dokumentumait, régi népi használati tárgyait, eszközeit. Évek óta gyűj t i őket. Több mint 
háromszáz tárgyat korábban felajánlott és átadott a körmendi Rába Helytörténeti Múzeumnak. 
Ezekből ió pár látható a múzeum kastélybástya részén kialakított kiállítótermeiben. 

Házának padlásterét maga a mester tette néprajzi gyűj temény tárolására és bemutatására 
alkalmassá. 1982 végén a nagyközönség elé tárta a gyűjtemény anyagát. Azóta sokan 
megfordultak már Komjáthy Kálmánnál, egyénileg és csoportosan is felkeresik, hogy 
megnézzék az általa gyűjtött és rendszerezett anyagot. A szomszédos megyékből is gyakran 
jönnek látogatók, és a mester előre jelzett látogatási idő esetén a város és a környék 
iskoláinak gyerekeit is szívesen végigkalauzolja a padlásmúzeumban. 

Komjáthy Kálmánt, munkája nyomán ismerik mindenfelé a környéken. Falvakban, 
községekben, vidéki munkái során gyakran visznek neki különféle tárgyakat, eszközöket, 
nemegyszer komoly értékkel rendelkező ritkaságokat is. Ezeket a már-már elvesző néprajzi 
kincseket hazaszállítja, kis műhelyében megtisztítja, a szükséges konzerválás után fel jegyzi 
a tárgyak, eszközök gyűjtési helyét, méretét, anyagukat stb., s máris viszi őket a hamarosan 
szűknek bizonyuló padlástérre. Található itt többfajta rokka, tilu, cserépből készült drótfonatos 
zsírosbödön, kettes iga, őrségi iga stb. A mester szenvedélyes amatőr fotós is. A gyűj temény 
valamennyi tárgyáról, eszközéről felvételt készít, pontosabbá, vizuálisabbá téve a kar tonos 
feldolgozást. Az ér tékesebb és érdekesebb tárgyakról színes diafelvételeket is készít, 
amelyeket — mint a HNF Honismereti Munkabizottságának és a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatnak tagja — vetítettképes előadásokon a nagyközönségnek is bemutat. 

Szenvedélyéről ismert már Vas megye határain túl is. Gyakran hívják előadásokat tartani 
mindenfelé. Legutóbb az ő r ség fővárosában ör iszentpéteren és Sárváron, az ottani honismereti 
körök meghívása alkalmából szerepelt nagy sikerrel. 

Tóth László 
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Világnak kiáltott keserű búcsúszó 
Martin Györgytől 

Kedves Gyurka, kedves Tinkánk . . . 
Vékony, hajlott alakod óriásivá nő emlékezetünkben, és hiányod napról napra, hógörge-

tegként nagyobbodik. Hová siettél el oly gyorsan? 
Mit vesztett Veled a magyar tudomány, azt ott a ravatalnál egykori tanárunk, mesterünk, 

Vargyas Lajos méltatta leghivatottabban. Sok, sok munkád, kezdeményezésed marad 
befejezetlen és az a hatalmas tudásanyag, ami csak a Te fe jedben volt meg, megíratlan 
elveszett számunkra. Azzal dicsekszem, hogy barátod voltam, sok szép munkában, vándorlás-
ban társad, én nem csak a tiszteletre méltó tudóst, a magyar tudomány nagy egyéniségét, 
csillagát siratom, hanem lelkemnek, eszméimnek, reményeimnek is legszebb darabját . 
A legszerényebbek egyike voltál századunk nagy néprajztudósai között, pedig — mi tud juk —, 
hogy az ú j ra megtalált zenei anyanyelvünk mellett az új ra megtalált táncos anyanyelvünk 
legnagyobb tudósa, mestere Te voltál. Kodály Zoltán és Martin György. Kodály Zoltánnak 
több nagy, és az ö elkötelezettségét valló segítőtársa és előkészítője volt, Te töret lenebb úton 
jártál, a gyűj tés sokkal nagyobb nehézségeivel birkóztál. Neked is voltak elődeid a tánckuta-
tásban, Réthei Prikkel Marián, Gönyey Sándor, Molnár István, Morvay Péter — akiket soha 
nem tagadtál meg, de ezen a csapáson messzebb és magányosabban jártál. Barátaid mind más 
és más dolgokkal és életcéllal, foglalatossággal is haladtak melletted, segítették munkádat; 
kinek a színpadi táncművészet, kinek a néptáncmozgalom irányítása, szervezése, kinek más 
tudományos és hivatali, közéleti feladatai voltak, csak Te egyedül voltál a tánckutatáshoz hű, 
ennek rendelted alá egész életedet, ha kellett a megélhetésedet, anyagi előnyt, biztos állást és 
hírnevet is, a Körösi Csorna Sándorok elszántságával. 

Tánckutató voltál. Olyan egyszerűen, szinte komolytalanul hangozhat ez azok számára, akik 
nem sejtik, mit jelentett ez. A tánc a pillanatban megszülető és meghaló mozdulat, amelyben 
évezredes hagyomány és a legbelső emberi műveltséggel szabályozott indulat, egy egész világ 
jelenik meg. Ezt a világot kutattad Te. A tánckutatás a legnehezebb minden néprajzi 
gyűjtőmunka között. A táncot a maga helyén és idején meglesni is nehéz s még nehezebb 
megnyugtatóan rögzíteni a kutatás számára. Ezért a táncgyűjtésben olyan körülményeket kell 
teremteni, s abban úgy feltámasztani, megidézni a táncot, hogy az filmezhető legyen. Ehhez 
kell megnyerni embereket, hogy ünnep és bor nélkül a gyűjtők számára táncoljanak táncot, 
ami legbelsőbb sajátja, indulatainak legféltettebb kifejezője. Ahhoz, hogy ez a megidézett 
esemény létrejöjjön, muzsikát, helyet és bonyolult apparátust kell biztosítani, s ez minden 
filmrtendezői munkánál fárasztóbb és nehezebb. Te mindig eredményes voltál, táncra birtál 
beteget, szomorút, szegényet és öreget, akik új ra , csak Neked eltáncolták azt, amit sok-sok 
évvel ezelőtt táncoltak és Nélküled soha többé nem táncolták volna már el, csak azért, hogy 
filmre vehessed. Ennek egy titka volt: az az igaz és tiszta emberség, mely átragyogott kopott 
külsődön és ebben mindenki felismerte azt az ügyet, melyet feltétlenül és minden haszonlesés 
nélkül szolgáltál. Ezért adták mindazt, amit ere jük szerint csak adni tudtak. A táncos 
adatközlökből barátok lettek, ott láttam őket a temetésen: a nyíri pásztort, a hetykekalapos 
szatmári -cigányt, a nyugdíjas vasutast, sokszoknyás galgamenti asszonyokat, budapesti diákot, 
a határontúli tudóst . . . Mind, akikkel, akiknek ünnepet rendeztél, mert a gyűjtésből mindig az 
lett és visszahívtak új ra és ú j ra . Te mentél. Vajon hol töltötted volna az idei karácsonyt, 
újévet? A szabolcsi cigánysoron? Az egyházaskozári csángók, vagy a gyimesiek között? 
A Galga-mentén vagy a kecskeméti tanyákon? . . . Mindenhol visszavártak. 

A nép táncainak világa, a kultúra e csodálatos, alig kutatott és alig megértett területe 
érdekelt, az igazság, a legsajátabb puszta tények. Ezért lemondtál arról, hogy művésze, 
előadója, színpadi koreográfusa légy annak az anyagnak, amit nagyobbrészt Te hordtál össze, 
fedeztél föl és fejtetted meg ti tkos törvényeit, mit mesterség nem szedett rendbe. Nemcsak 
közülünk, hanem egyedülállóan Te élted át legmélyebben e században és itt Kelet-Közép-
Európában, Te értetted meg legjobban nemcsak a magyarság, hanem a románok, a szlovákok, 
a cigányok, a lengyelek, a hazai németek táncainak igazi értékeit és éppen ezért vallottad, 
hogy az maga, évszázadok során kiformált eredeti szépségében a legméltóbb a megőrzésre. 
Nem hitted el soha senkinek, hogy azon javítani lehet, hogy az eredetit ,,föl kell emelni". Azt 
vallottad, hogy a népköltészet remekművei is megérdemelnek akkora tiszteletet, mint 
bármelyik költőnk vagy irónk alkotása, hogy pontosan idézzük és mielőtt idézzük, pontosan 
megismerjük. Nemcsak felületes átolvasás után idézgessünk belőle kényünk-kedvünk és 
tökéletlen ismereteink alapján válogatva. Ez a meggyőződésed sohasem akadályozott meg 
abban, hogy önzetlenül minden hozzád forduló táncosnak, koreográfusnak, fiatalnak és 
szervezett tanfolyamoknak tudásod legjavát adjad. Hány koreográfiai mű, táncházi rend, 
együttesi műsor született meg abból, amit nem csak Te gyűjtöttél , hanem Te is jegyeztél le, 
tanultál meg, fejtettél meg, tanítottál meg — másoknak. Nem sértődtél meg, szóvá sem tetted 
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soha, hogy nem szerepelt neved a műsorlapokon a legsikerültebb, díjazott alkotások mellett. 
S ha a tiszta forrás értékeit megcsonkították, csak félig tudták felidézni, hanyagságból, 
nemtudásból vagy vélt színpadi törvényeknek engedve a mezei virágnak csak egy-két szirmát 
tépték ki és illesztették kitalált művirágokhoz, tiltakoztál és számon kérted az elsikkasztott 
lényeget, akkor megkaptad a fizetésedet: parasztromantikus, narodnyik, nacionalista, a szabad 
művészetek ellensége lettél. Mi sem volt távolabb Tőled, mint a szűkkeblű és hazug naciona-
lizmus. Román, szlovák, ukrán, lengyel, német, orosz, örmény, horvát, bolgár barátaid, 
tisztelőid hosszű sorát idézhetném bizonyítékul. Bizonyítanak írásaid is, melyek minden hazug, 
romantikus mítosztól, megalapozatlan gögröl kíméletlenül lerántották a leplet — ezért lettél 
másoknak nemzetietlen, szárazagyú, idegen. Nem kerested a vitát, mindig az ellentétek 
feloldását szorgalmaztad, békességet kerestél és szereztél a vitatkozók közt. Legyen most 
békesség véled! 

Mikor most összeszedem veszteségeinket, melyeket benned sirathatunk, megpróbálom 
megfogalmazni egyéniségedet, keserűen vallom be, hogy hasonló embert már búcsúztattam, 
a Te legjobb barátodat, Pesovár Ferencet. Ez az őszinte szép barátság is megérdemli a jó 
emlékezetet. Egymáshoz nagyon hasonlóak voltatok sok lényeges dologban: egy felfogásúak, 
egy hitvallásúak a népművészetről, a tánckutatásról, a magyar kultúra jövőjéről egy 
reménységűek. Mindenben egyek voltatok, a hirtelen és korai halálban is. 

A magyar tánckutatásban e két tudós távoztával lezárult egy fényes, gyűjtő-korszak. Nehéz 
lesz folytatni, de folytatni kell, s ha a gyűj tésben már sok ú jdonság nem várható, hiszen évről 
évre süllyed, vész el ez a tánckultúra, itt van az a hatalmas anyag, az örökség, melyet eddig 
összegyűjtöttek, segítségükkel összegyűjtöttünk. Ezt azzal a tisztelettel és elmélyültséggel kell 
feldolgoznunk, elemeznünk, törvényeit fel tárnunk, amilyennel példamutatóan Mart in György 
megkezdte. 

Andráslalvy Bertalan 

Györffy István a magyar néprajztudomány 
és népi művelődéstörténet kiemelkedő kuta-
tója születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból, 1984. február 10-én együttes emlékülést 
tartott a MTA Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok Osztálya és a Néprajzi Társaság. Az 
emlékülést Köpeczi Béla akadémikus, művelő-
désügyi miniszter nyitotta meg. Az emlékülé-
sen méltatták a kiváló tudós sokoldalú 
munkásságát, melyet a néprajz tudomány és 
történettudomány fejlesztésében végzett. Elis-
merően emlékeztek meg az ifjúság érdekében 
végzett egyetemi nevelői munkásságáról, 
külön kiemelve a parasztif júság továbbtanu-
lása érdekében tett erőfeszítéseit; a népi 
kollégiumok alapításáért indított mozgalmát; 
valamint a népi hagyományok megőrzéséért 
kifejtett művelödéspolitikusi tevékenységét. 
Másnap, február 11-én 12 órakor a Néprajzi 
Társaság, a Néprajzi Múzeum és a Hazafias 
Népfront kezdeményezésére, mintegy száz fő 
jelenlétében, megkoszorúzták a Kerepesi 
temető 42-es parcellájában felállított kopjafás 
síremlékét. Az emlékbeszédet Gunda Béla 
egyetemi tanár mondta a sír körúl összegyűlt, 
egykori Györffy tanítványoknak, s példáján 
nevelkedett i f jabb nemzedék képviselőinek. 
Az ünnepségen részt vet tek a szülőváros, 
Karcag, valamint az egykori regös cserkészek 
képviselői is. A koszorúzás után a jelenlevők 
elénekelték a Himnuszt, majd Szózatot. 
Befejezésül Balassa Iván, a Néprajzi Társaság 
elnöke mondott köszönetet a Györffy István 
szellemét ápoló egybegyűlteknek. 

Hajdú D. Dénes felvétele 
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