
KRÓniKA 

Kölcsey szülőházában 

„1790. augusztus 8-adikán születtem Sző-Demeteren, szépanyám azaz az anyám nagyanyja, 
Büdeskúti Zsigmondné házában." 

Skodámmal Tasnádszántó felé kerültem, Körös falutól tengelyig érő sárban vergődtem to-
vább. A falu bejáratától nem messzire a hajdani kúria. Kúria? Szerény kurtanemesporta, két-
vagy háromszobás ház, mögötte apró gazdasági épületek. Elsőnek a sütőkemencét keresem. Az 
irodalmi emlékezet szerint a kisgyerek Kölcseyt, falusi szokás szerint, himlős beteg korában a 
felhevített sütőkemencébe tették be, hogy kicsi teste vegye át a forróságot, a himlő hólyagjai 
kipattanjanak. De hát ez a bihari Almosdon eshetett meg, ha megtörtént egyáltalán. Szentimrei 
Jenő regénye, a Ferenc tekintetes úr, indul ezzel az epizóddal. A regényben a gyerek jobb sze-
me ég ki (egy korabeli metszet tévesen igy ábrázolta); Kölcsey valójában a bal szemére volt 
világtalan. 

Büdeskúti Zsigmondné háza most görögkeleti parókia. A tu la jdonos változott, az üveges ve-
randán a márványtábla változatlan: ,.Ebben a házban született Kölcsey Ferenc, a nagy hazali, 
és költő, 1790. augusztus 8-án. Ennek emlékére s a hálás kegyelet jeléül. A Szilágy vármegyei 
Wesselényi Egyesület 1890. augusztus 8-án". 

Fiatal papné nyit aj tót : Constanta Savina. Fér je éppen temet. Láthatóan szívesen enged be a 
tisztán tartott, kellemes verandára. Tudja-e, miért jöttem? A márványtáblára mutat. Sokan jön-
nek? Nagyon sokan, különösen nyáron, turisták Erdélyből és Magyarországról, de nyugati or-
szágokból is. Nem zavarják a sűrű látogatások? Dehogy, mosolyodik el. 

A papné nemrégiben került ide, keveset tud még a nyolcszáz lélekszámú faluról. Kölcseyről 
pedig annyit csupán, de ezt igen: költő volt, a magyarok nagy költője. Olyan lehetett, mint a 
románok számára Vasile Alecsandri. A párhuzam meglep, mert eléggé találó. Elárulja, hogy 
Savinné asszony nem pusztán udvariassági sablont ismételget, hiszen akkor — nagy költő itt, 
nagy költő ott — alighanem Eminescu jutna eszébe. 

Magyar család ma alig néhány él Szödemeteren. De a román papné azt is tudja róluk, hogy 
reformátusok, és hogy a szomszédos Pele lelkésze jár át hozzájuk. Pele amolyan négyszáz-öt-
száz lélekszámú, magyarlakta falucska, mint mellette Keszi. Nyugatabbra esik Szilágypér, ma-
gyar nagyközség, délkeletre Magyarcsaholy, mellette Románcsaholy. Erendréd magyar—román 
lakosságú, akárcsak Tasnádszántó. Irinyben magyarok élnek, vagy ezerkétszázán. Körös, Szil-
vás, Kágya, Csány, Balázsfalva román települések. Erdengelegen a lakosságnak egynegyede 
magyar. Ez lenne Szódemeter környéke. Valamikor megyegyűlésre jöttek ide, Villa Zoudeme-
terre, a most innen oly távolinak tetsző falvakból, Igaz, még 1346 októberében. Külső-Szolnok 
követei tanácskoztak itt. Két év múlva innen keltezi utasitáisát Külső-Szolnok alispánja, Endre 
fia András. 

Az ide vezető út sara — gondolom vezetés közben, illő akasztófahumorral — egyenesen ro-
mantikus mélységű. Az autó úgy siklik ide-oda, mint könnyű csónak áradó vízen. Kölcsey csa-
ládjának emléke is rég elmerült volna benne, ha az irodalmi tudat nem őrizné: a felvilágosodás 
utolsó nemzedékének legnagyobb képviselője született itt, kapocs Batsányi és Petőfi között, 
utóda a magyar jakobinusoknak, elődje a 48-as nemzedéknek, aki a költészetet és a politikai 
cselekvést természetes egységbe fogta össze munkásságában. 

Beke György 
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Az ibrányi Földosztó szobor és készítője, Horbas 
Tibor szobrászművész 

Honismereti 
gyűjtemény 
Ibrányban 

Amikor 1965-ben pályakezdő pedagógusként gyűjteni kezdtem szülőfalum, a Szabolcs-Szat-
már megyei Ibrány község emlékanyagát, a falubeliek „bogaras" embernek tartottak, akinek 
a lakása inkább lomtárhoz hasonlított, mint otthonhoz. A régi könyvek, iratok, tejesköcsögök, 
gyékénykosarak és rokkák valóban dermedt csöndű, padlástéri hangulatot árasztottak kö-
rülöttem. Magam sem tudtam még, hogy mihez kezdek az egyre gyarapodó anyaggal, hogyan 
és hol fogom majd hasznosítani. Mi lesz a sorsa a „Csipkerózsika-álmukból" felébresztett tár-
gyaknak, használati eszközöknek. Ösztönösen éreztem viszont, hogy meg kell azokat menteni, 
hogy nem rekeszthetők ki a jelenből, mert a jelen csak velük együtt teljes és egész, és nél-
külük a jövő is elképzelhetetlen. 

A Honismereti mozgalomban hatalmas nevelő erő rejlik. Meggyőződésem, hogy eddig csak 
a lehetőségek kisebbik hányadát tudtuk valóban hasznosítani. Igaz, a történelemórákon egyre 
gyakrabban találkozunk a kutatott, gyűj töt t anyag közvetlen feldolgozásával. Szemléltetéshez, 
fogalomalkotáshoz, a történeti anyag élővé tételéhez sok helyen adottak már az iskolai vagy 
községi gyűjtemények. A korábbi évtizedekhez képest ez is nagy eredmény! Hiszen igazán 
tartalmas hazafiúi érzést csak a családhoz, a közvetlen környezethez, lakóhelyhez kapcsolódva 
lehet kifejleszteni tanulóinkban. Egy megsárgult irat, egy megkopott szerszám nagyobb bizo-
nyító e re jű lehet, mint a legkorszerűbb pedagógiai módszerekkel végzett feldolgozás. 

Amikor tanulóimnak kezébe adhatom az obszidián nyilhegyeket, és a magkőből önmaguk is 
próbálkozhatnak hasonlókat pattintani, olyan pedagógiai helyzetet teremtek, amely az alap, a 
gyűj temény nélkül elképzelhetetlen volna. Ugyanígy semmi mással nem helyettesíthető az az 
érzés, ha az 1948-as honvédek névsorában a tanuló Ő6einek a nevét is fellelheti. 

A Honismereti mozgalom azonban ennél sokkal többre is képes! Formálhat, nevelhet egy 
egész települést, tar tást adhat, önbizalmat nyújthat a lakóknak, tekintet nélkül azok társadalmi 
helyzetére, iskolai végzettségére. A közvetlen, saját környezetéből vett példák erejével be-
folyásolhatja magatartásunkat, i rányi that ja döntéseinket — egyszóval a múlt erejével nevel 
mindnyájunkat . 

* 

1966-ban a honismeret i szakkör tagjaival szerencsésen megtaláltuk és kiástuk az ibrányi 
várkastély alapköveit. Az esemény nem keltett semmiféle érdeklődést a községben, söt más-
napra „élelmes emberek" elhordták a százados köveket egy házépítéshez. 

1983. augusztus 19-én széles körű társadalmi összefogással a régi könyvtár épületében állan-
dó helytörténeti kiállítás nyílt a faluban. 

A két időpont és a két esemény közötti időszak mutat ta meg igazán mindnyájunk számára a 
Honismereti mozgalomban rejlő összetartó, öntudatra ébresztő erőt. A mai ibrányi ember nem 
ugyanaz, mint az 1966-os volt. Ma önként, büszkén hozza évtizedeken át őrzött csészéjét, mán-
gorlóját a gyűj teménybe. Átkuta t ja a padlásteret a régi könyvekért, iratokért . Tudja, hogy 
itt osztottak először földet a megyében a Tanácsköztársaság idején. Vitatkozik a Földosztó 
szobornál, hogy kiket is személyesítenek meg a dombormű stilizált alakjai . Esküvő után a 
menyasszonyi csokorral a Szabadság szoborhoz megy, hogy adózzon a felszabadulás emlé-
kének. Büszkén mesél a templomunkról, melyről hosszas kutatás után kiderült, hogy igen be-
cses, Árpád-kori műemlék. 

Lám, lám! Nem is 700 évesek vagyunk — ahogy eddig hittük —, hanem sokkal több! Szá 
molgat és botladozik a régi századokban. 

— Feltétlenül el kell menned a Földosztó szoborhoz — dicsekszik idelátogató ismerősének ( 
Ilyen jellegű szobor az országban nincs több! Képzeld, nekünk jutott először eszünkbe, hogy < 
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földosztásnak szobrot áll í tsunk! Aztán az Árpád-kor i t emplomot nézd meg! Csodálatos szép 
ablaka, faragot t párkánydisze van! A „múzeumban" akár egy délutánt is eltölthetsz. A három 
szobában bőven akad látnivaló. Tudod , most tervezzük, hogy a 48-as honvédeknek is mé l tó 
emléket ál l í tunk. Végté re is 68 ibrányi ember vet t részt a szabadságharcban! 

Igen, ö az IBRANYI ember. Kötődik egy településhez, kötődik egy közösséghez, amelynek 
büszkén vál la l ja múl t j á t . Kötődik a hazához, me lynek csak így válhat igazán hasznos tag-
jává. Hz a kötődés, a hovatar tozás biztos tudata a honismere t i munka igazi nagy jelentősége! 

Nagy Ferenc 

Vasi 
honismereti 
továbbképző, 1984 

A Hazafias Népf ron t Vas megyei Bizottsága, Honismeret i Munkabizot t sága és a Megyei Mű-
velődési és I f júság i Központ 1984. júl ius 26—29. között rendezte meg az éven te szokásos hon-
ismeret i továbbképző táborát . Erre az idén a velemi továbbképző házba (volt Stirling-villa) 
Vas megye honismere t i szakköreiben és munkabizot tságban t evékenykedő akt ívák közül har-
mincket ten jöt tek el. A négynapos tapasztalatcsere és továbbképzés során meghal lgat ták töb-
bek között Káldy Lajosnak, a megyei népfront t i tkárhe lye t tesének tá jékoz ta tó já t a megye i 
munkabizot tság tevékenységéről , a vasi Honismeret i mozgalom jelenlegi helyzetéről , hazánk 
felszabadulásának közelgő 40. é v f o r d u l ó j a alkalmából adódó feladatokról és célki tűzésekről . 
Szólt Káldy Lajos Nemesmedves természetvédelmi t e rü le t t é tör ténő nyi lvání tásának tervei rő l 
és az ezzel kapcsola tos tennivalókról . 

Tóth Gábor a HNF Országos Tanácsa Honismereti Munkabizo t t ságának állásfoglalását ismer-
te t te a közelgő évfordu lóva l kapcsolatban, majd beszámolt a honismeret i szakkörök helyzetét 
és munká já t ér tékelő, nemrég befe jeződöt t országos fe lmérés tapasztalatairól . Beszélt az 1965-
ben, Sopronban megrendezésre ke rü lő IV. Országos Honismere t i Konferencia előkészületeiről , 
a hazai honismeret i szakkörök szakági megoszlásáról, a felszereltség! és el lá tot tsági kérdések-
ről. Megemlí te t te , hogy az Állami I f júság i Bizottság és az Országos Közművelődési Tanács 
anyagi támogatásokkal tervezi a je lenlegi helyzet jav i tásá t . Szólt a 40. évfordu lóra meghi r -
de te t t országos fényképezés i akcióról is. 

A sárvár i Honismere t i Klub — Vas megye egyik legakt ívabban működő, helytör ténet i kuta-
tással is foglalkozó kőre — m u n k á j á r c ' dr. Naszádos István, a klub veze tő je tar tot t hasznos, 
tapasztalatokat és módszereket is á t adó tá jékozta tás t a továbbképzés résztvevőinek. M a j d 
Sátori Vilmos né, a M M I K munka tá r sa az idén júl ius 9—13. között Szarvason megrendeze t t 
Honismeret i Akadémián e lhangzot takról adott t á jékozta tó t . Dr. Barlska István, a megyei le-
vél tár munkatársa , a megyei Honismere t i Munkabizot tság e lnöke a levél tár honismeret i ku-
ta tómunkát segi tő tevékenységéről , a művelődési osztá lyok, helytör ténet i kuta tómunkát vég-
zők támogatásáról és a különböző fo r r á sok korrekció járó l szólt. Pethö Gyula, a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatóhelyet tese a könyv tá r ak feladatairól é s segitő szerepéről 
beszélt. Laky Rezső szakfelügyelő a honismeret i kéz ikönyvekrő l tar to t t hasznos és é rdekes 
tá jékoztatót . A továbbképzés résztvevői több, a megyérő l készült , a Savaria Filmstúdió alkotó-
g á r d á j a által készített néprajzi , népművészet i filmet is megtekinte t tek . 

A vasi honismeret i továbbképzés t kőszegi k i rándulás és a város nevezetességeivel va ló 
smerkedés zárta. A képzés 4 napján a résztvevők egymás közti tapasztalatcserével , k iscsopor-
tos konzultációk so rán is gyarapí tha t ták honismereti m u n k á j u k tapasztalatai t . 

Tóth lászló 
I 
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