
A tábor foglyainak hazatéréséről korabeli újságcikk villant elénk képet: „Még a mozgósítás 
izzó napjaiban sem láttunk olyan képet, mely a pályaudvaron nap-nap után elénk tá-
rult . . . A vagonokban és azok tetején orosz foglyok végtelen sokasága. A sok Vaszilij, Szergej 
és más nevű ruszkik, akiket szinte már közénk valónak ismertünk, még egyszer megnézik 
a vonat tetejéből a pápai öregtemplom tornyát, mit sohasem fognak többé viszontlátni." 

A menekült táborrá válás időszakáról egyebek mellett ezt í r ja Szabó Géza: „A tábor 
1919 tavaszán népesült be ismét. Ekkor főleg erdélyi menekültek költöztek be az épületekbe, 
akiknek többsége Kolozsvár környékéről érkezett. Közülük, a lányok közül sokan fér jhez 
menve, vagy a legények benősülve, Csóton vagy a környékén maradtak. Ma is él közülük 
Kipán Bors Sándorné, aki Csúcsáról érkezett, és személyesen ismerte Boncza Bertát, és 
a Csinszkához udvarolni járó Ady Endrét. A tábor életének e szakaszára esik a Tanácsköztár-
saság kikiáltása." 

Érdekes fejezete a műnek az, amelyik a Csótra érkező volt magyar hadifoglyok fogadtatását 
ismerteti: „A lerongyolódott hadifoglyok szürke tömegében elvegyültek a tegnapi vöröskato-
nák is. ö k is jöttek haza . . . haza. A fogadtatás Csóton is ünnepélyesen történt. A zenekar 
mögött azonban már ott álltak a katonák, a csendörök és a detektívek. A szerelvényről leszálló 
foglyok közül már az állomáson külön állították azokat, akiknek oroszországi tevékenysége 
a T. tisztek kezében levő papíron feküdt. A táborban T. osztály működött nagy létszámú nyo-
mozó apparátussal. A T. osztály feladata az volt, hogy előre minél több adatot szerezzen a ha-
zatérő hadifoglyokról. Az adatszerzésnek több formája volt." 

S hogy jól működött a tábor nyomozó apparátusa, arra bizonyíték egyebek mellett Németh 
Sándor vaszari lakos emlékezése, aki így vall a Csóton töltött napokról: „Amikor a vonatból 
kiszálltunk zsandárok, detektívek, tisztek vártak bennünket. Rögtön felolvasták a névsort, 
elvették tőlünk a csomagokat, és bezártak bennünket. Másnap kezdődött a vallatás. Volt olyan 
nap, hogy háromszor is bevittek. Lekötötték a kezemet, lehúzták a cipőmet, és vasbottal verték 
a talpamat." 

„A kihallgatásoknak áldozatai is voltak. Ezek közé tartozott az illegális pár tmunkára 
hazatért K. Tóth Mihály kecskeméti lakos, volt 38. közös gyalogezredbeli tizedes, aki 
a táborban a kínzások következtében 1922. december 7-én meghalt. Holttestét a Kecskemét vá-
rosi pártbizottsága 1961. július 6-án exhumáltatta, és Kecskeméten a városi tanács által adomá-
nyozott díszsírhelyen temették el." 

Idáig érve döbben rá az olvasó, hogy voltaképpen a magyar munkásmozgalom történetének 
egy eddig ismeretlen fejezetéről lebbentette el a fátylat a szerző, megmutatva a Szovjet-Orosz-
országból hazaérkező magyar forradalmárok, kommunisták első próbatételének eseményeit. 

A mű méltán megérdemli, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon, a csóti tanács vezetői pedig 
azt, hogy a tisztelet hangján szóljunk a hagyományőrző tevékenységükről. 

Huszár János 

Erdélyi Jánosra 
emlékeztek 
Nagykaposon 

Az egykori Kiskapos (ma Nagykapos része) pór kunyhójában 170 évvel ezelőtt született a 
magyar művelődéstörténet, s egyben vidékünk nagy szelleme. Erdélyi János a költő, filozófus, 
népköltészetgyűjtő, aki jelentős irodalmi, filozófiai munkáin kívül, Herder nyomdokain halad-
va, lerakta alapjait a magyar népköltési gyűj tésnek is. 

E területről összegyűjtött munkáit, népdalokat, népmeséket, közmondásokat ismert kötetei-
ben, a Népdalok és mondákban (I—III. Pest, 1846—48) a Kisfaludy Társaság megbízásából 
jelentette meg. 
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Erdélyi János szelleme ma nemcsak Nagykaposon, de az egész Ung-vidéken (az egykori 
Nagykaposi járás) elevenen él. Ez év márciusában háromnapos Erdélyi János-napokon emlé-
kezett a szülőföld nagy fiára. Az emlékek felidézése tula jdonképpen már egy hónappal koráb-
ban elkezdődött, amikor a járási (Töketerebes) hetilap, a Zempléni Szó öt héten keresztül 
folyamatosan közölte Mihályi Molnár László cikksorozatát Erdélyi János életéről és munkás-
ságáról. 

Az Erdélyi János-napok szervezője, irányitója és támogatója, a nagykaposi Városi Nemzeti 
Bizottság, a CSEMADOK helyi szervezete, a művelődési ház, valamint a városi könyvtár volt. 

A városi parkban az Erdélyi-szobor megkoszorúzásával kezdődött az ünnepségsorozat, ahol 
városunk nagy szülötte előtt lerótta kegyeletét dr. Erdélyi Zsuzsa és dr. T. Erdélyi Ilonaf az 
MTA Néprajzi Kutató Csoportja nevében; dr. Barna Gábor a debreceni KLTE Néprajzi Tan-
széke képviseletében, valamint a sárospataki Rákóczi Gimnázium képviselői, a járási és városi 
pártszervek, a Városi Nemzeti Bizottság, a CSEMADOK központi, járási és helyi képviselői, az 
Egységes Földműves Szövetkezet, a helyi gimnázium, a mezőgazdasági szakiskola, valamint a 
magyar tanítási nyelvű alapiskola képviselői. A koszorúzás ideje alatt a helyi CSEMADOK-
szervezet Erdélyi János Énekkara Erdélyi gyűjtéseiből adott elő népdalokat. Ezt követte az 
Erdélyi-emlékszoba megtekintése. Utána megnyitották az ez alkalomra készült időszaki kiál-
lítást, ahol Galgóczi Tibor szarufaragó munkáit (erről lásd a Honismeret 1981/6. sz.) és Bodnár 
Lajos magángyüjtő tárgyait láthatták a látogatók. 

Hasonlóképp gazdag volt az esti program, ahol Erdélyi Zsuzsa és Duba Gyula előadásai 
hangzottak el Erdélyi János munkásságáról. A sárospataki gimnázium diákjai ének- és zongo-
raszámokat adtak elő, a helyi gimnázium diákjai Erdélyi levelezéseiből idéztek. Erdélyi gon-
dolatait a mezőgazdasági szakiskola diákjai elevenítették fel. E műsor keretében lépett színre 
az alapiskola KIKELET nevű kisszínpada, s előadta a Lúdas Matyit, a helyi KOMOCSA nép-
tánccsoport válogatását mutatta be, valamint fellépett a Magyar Tanítók Járási Énekkara is. 

A második nap délelőttjét az Erdélyi János élete és munkássága című irodalmi vetélkedő 
töltötte ki, amelyen kilenc csapat vett részt. A győzteseknek a járási Szocialista Ifjúsági Szö-
vetség értékes tárgyi jutalmakat adott. A délutáni irodalmi szemináriumon három előadás 
hangzott el, ezek más-más szemszögből világították meg Erdélyi munkásságát. T. Erdélyi Ilona, 
Erdélyi János irodalmi korképe, dr. Mészáros András Erdélyi János helye a XIX. sz. filozófiai 
irányzataiban, Dobay Béla pedig Erdélyi-emlékek Sárospatakon cimmel tartottak előadást. 

Este Irodalmi Szemle ankétra került sor, ahol az érdeklődők találkoztak a pozsonyi irodalmi 
lap egykori és mai szerkesztőivel. Külön figyelmet érdemelt a volt főszerkesztő Dobos László, 
és a szerkesztő, Koncsol László a Bodrogköz és Ung-vidék szülöttei — vallomásai a szülő-
földről, az anyanyelvről, s annak jövőjéről. 
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Az ünnepségsorozat utolsó napján, az érdeklődök kerekasztal-beszélgetésen találkoztak 
Veres Sándor mérnökkel, a Járási Nemzeti Bizottság alelnökével, valamint Jessó Bertalannal, 
a Városi Nemzeti Bizottság elnökével, akik a város és környéke gazdasági, társadalmi és kul-
turális kilátásait ismertették. Külön figyelmet érdemel Veres Sándor előzetes ígérete, aki lehe-
tőséget lát arra, hogy az Erdélyi-emlékszoba a jelenleginél méltóbb helyre kerül jön. 

Erdélyi János szelleme folyamatosan él vidékünkön; az MTA és Kisfaludy Társaság 1894-ben 
helyezte el a helyi református templomon az Erdélyi-emléktáblát. Ezután először 1964-ben, 
Erdélyi születése 150. évfordulóján elevenítették fel újra emlékét. 1965-ben az Erdélyi unokák 
eredeti kiadású könyveket és más írásos dokumentumokat ajándékoztak az emlékszoba szá-
mára, amelynek anyaga fokozatosan bővül. 1968-ban, Erdélyi János halálának 100. évfordu-
lójára átadták a Nagy János szobrászművész által készített Erdélyi-szobrot (lásd a képen). 
Azóta évente megrendezik az Erdélyi-emlékestet, a kerek évfordulókon pedig az Erdélyi Já-
nos-napokat. Erdélyi nevét őrzi a város egyik utcája, az énekkar, a művelődési klub is. 

Ez évben megalakult az Erdélyi-emlékbizottság is, azzal a céllal, hogy a jövőben még cél-
tudatosabban történjék az Erdélyi-emlékek őrzése. Bővíteni kívánják az emlékszoba tárgyait, 
valamint előkészítik az anyagot az Erdélyi-monográfiához. Különlegességként megemlíthetjük, 
hogy az egykori Erdélyi-porta ma is megvan, a Gottwald (főutca) 57. sz. alatt, tulajdonosa 
Balog Imre, akinek édesanyja Erdélyi dédunokája. 

D. Varga László 

Iskolamúzeum Jászágón 
A magyar múzeumügy és régészeti kutatás 

történetében igen jelentős szerepúk volt az 
egykori iskolai gyűjteményeknek. Nemcsak a 
felsőbb iskolák és gimnáziumok tudós taná-
rai gyűj töget ték előszeretettel a véletlen foly-
tán földből előkerült régiségeket, hanem a 
falusi és tanyasi tanítók is. Nemegyszer pe-
dig diákjaikkal együtt ásót ragadva, maguk 
mentek a szerencse elébe. Így gyarapodott 
némely iskola gyűjteménye, s vált későbben 
egy-egy múzeumi kollekció számottevő részé-
vé. Ezek a régi iskolai múzeumok, amelyek 
elsősorban a tanulóifjúság tudományos épü-
lésére szolgáltak, ma már túlnyomórészt meg-
szűntek. Sokuknak a háborús évek felfordu-
lása adta meg a kegyelemdöfést, a többiek 
gyűjteménye pedig ma már jórészt valame-
lyik múzeum raktárában szunnyad vagy 
kiállításán díszeleg. Törvényszerű folyamat 
ez, hiszen a felszabadulás óta megsokszoro-
zódott múzeumaink és szakképzett muzeoló-
gusaink száma. A történeti értékű régészeti 
leleteket, néprajzi tárgyakat pedig kétség-
kívül csak a múzeumokban tudhatjuk kellő 
biztonságban, állagukat a hozzáértő restau- Középkori kályhacsempe töredéke 
rátörök tartósíthatják, menthetik meg az 
enyészettől. S emellett az is igen lényeges 
szempont, hogy e múzeumok kiállításait évente több százezren látogatják, s a tudományos fel-
dolgozásra is csak itt nyílhat lehetőség. 

Az elmondottak azonban semmiképp nem jelentik azt, hogy ma már nincs szüksége a köz-
gyűjteményeknek és tudományos intézményeknek a pedagógusok munkájára. Természetesen 
nem a műkedvelő ásatásokra gondolok, hiszen azokat ma már törvényeink is t i l t ják. A szűkebb 
pátriájának múltja iránt érdeklődő tanárember azonban az esetek többségében jóval előbb 
értesül egy-egy régészeti lelet előkerüléséről, vagy figyelhet fel valamilyen ér tékes néprajzi 
tárgyra, mint a nagyobb városokban vagy éppenséggel a fővárosban — dolgozó szakember. 
A múlt tárgyi emlékeinek megbecsülésére pedig semmiféle intézmény nem nevelheti olyan 
hatékonyan az ifjúságot, mint a helybéli pedagógus. Kézenfekvő és talán elcsépelt igazságok 
ezek, hangoztatásuk mégsem mellőzhető. Ezt szinte naponta igazolják a szomorú tapasztalatok; 
Magam is találkoztam olyan termelőszövetkezeti elnökkel, aki arra buzdította a földben sírok-
ra lelt gépkezelőt, hogy siessen a domb elhordásával, mielőtt a leletek hire eljut a régészekhez. 
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