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„A kultúra nincs helyhez kötve!" 
Dr. Barsi Ernővel beszélget 
Zika Klára 

A nehezülő gazdasági körülmények között egyre kevesebb pénz jut kul túrára , 
mégis ha egy-egy értékes lemez vagy könyv kerül az üzletekbe, futótűzként ter jed 
a híre, s pillanatok a la t t szétkapkodják. Ez történt Barsi Ernő: A zene egy sályi 
pásztor életében című könyvével, amely a néprajzi tanulmányok sorozatban jelent 
meg. Azt hinné az ember, hogy csak a szűk szakmai réteget érdekli, s kiderül, Buda-
pesten már nem lehet hozzájutni. 

Azon szerencsés emberek közé tartozom, akik ezt a rendkívül rokonszenves, sze-
rény embert nemcsak tanulmányaiból ismerhetik, hanem többször hal lgathat tam a 
népzenéről szóló szenvedélyes előadásait, gyönyörköhettem egy-egy tájegységet bemu-
tató diáiban. Tiszteletre méltó az egész életét végigkísérő, kitartó munka, amit né-
pünk kulturális kincseinek megmentéséért, ismertetéséért, műveléséért és a taní t-
ványok neveléséért folytatot t és folytat ma is. Nyugodt beszélgetésre nehezen talál-
tunk időt, hiszen a Győrben élő Barsi Ernő vagy előadókörúton van, vagy a Bükk-
aljai Sályban tartózkodik, ahol a honismereti szakkört és a pávakört vezeti. A győri 
lakásban van látnivaló bőven: szebbnél szebb erdélyi bokályok, tányérok, régi fara-
gások, a zongora feletti falon egy eredeti cifraszűr, és könyvritkaságok, mint például 
az 1608-ból származó magyar nyelvű Biblia. Az emlékkönyvben szellemi életünk 
kiválóságaitól olvashatunk bejegyzéseket. 

A háziasszony a szuszékból erdélyi, sályi, szigetközi varrot tasokat vesz elő és elma-
gyarázza a jellegzetes min t a - és színvilágot. Hosszú éveken keresztül taní tot ta var-
rásra az asszonyokat, most is sokat kézimunkázik. 

Barsi Ernő a maga küzdelmes és gazdag életével sokak számára irigylésre méltó. 
Sugárzik belőle a töretlen hit, a hivatássá emelkedett munka szenvedélye. De hogyan 
is kezdődött? Szülei Erdélyből kerültek a Bükk déli nyúlványai között megbúvó fa-
luba, Sályba. Édesapja negyven évig taní tot t itt, hiába ajánlot tak neki kedvezőbb 
lehetőségeket, nem hagyták ott a falut . A tanító úr felej thetet len március 15-i ün-
nepségeket rendezett, eredeti népi já tékokat tanított a gyermekeknek. A szellemi 
bölcső f iában is hamar kifejlesztette az érdeklődést a történelem, a népszokások 
i ránt és tízéves korában m á r monográf iákat írt a faluról . Az első „előadás" sem 
váratot t túl soká magára, mert egyik Miskolcra vezető kerékpárú t ja alkalmával, a 
hozzá csatlakozó idegent nemcsak az útirányról , hanem a környék érdekességeiről is 
tájékoztat ta . 
• — Egy életre szóló útravalót köszönhetek a sárospataki iskolának — meséli 

házigazdám. — Osztályfőnököm a fiatal tanár, dr. Harsányi István volt, aki 
kirándulni vitt és gyűjteni tanított minket. Minden diákja problémáját, telje-
sítményét figyelemmel.kísérte. Emberségére jellemző, hogy ha betegek voltunk, 
azonnal megjelent a betegszobában és mindenre kiterjedt a gondoskodása. 
Első gyűjtésemet is neki köszönhetem, az ő ösztönzésére szedtem össze a 
falumban az értékesnek ítélt tárgyakat. Szinte nem volt olyan tudnivaló, amit 
ne sajátíthattunk volna el Patakon. Megtanultam gyorsírni (későbbi munkáim-
ban igen nagy hasznát vettem), hegedülni, a rendkívül fejlett pataki zenei élet-
ben olyan zeneszerzőkkel és művekkel ismerkedhettem meg, akikről máshol 
még csak nem is hallottak. 

30 



Barsi Ernő a teológia elvégzése u tán a Zeneakadémiára jelentkezett, de a felvételi 
vizsgán egyedül jelent meg, mer t a légiriadó ala t t más nem vállalkozott az útra . 
1942—46 között j á r t ide, illetve a háborús viszonyok miatt többnyire a lakáson tar tot t 
hegedűórákra. Ádám Jenőnek — aki többre becsülte néptanítói diplomáját , mint a 
zeneprofesszorit — nagyon sokat köszönhet. Más tanítványaival együtt őt is bántotta, 
amiér t méltat lanul félreáll í tották (a Kodály-módszer gyakorlati kidolgozása is az ő 
nevéhez fűződik) és csalódott, keserű emberként kellett meghalnia. 

A friss diplomával a zsebében, mivel nem tudot t elhelyezkedni, hazament és éneket 
tanított társadalmi munkában. A falubeliekkel is foglalkozni kezdett, s egy hónap 
múlva már 80 tagú vegyeskart alakíthatott . „Próbatermükben", egy elhagyott mag-
tárban Bartók és Kodály zenéjével ismerkedtek. Bemutatkozó hangversenyüknek 
olyan sikere volt, hogy a műsor végén a közönség énekelni kezdte a Himnuszt. Első 
tanulmányát , a „Sály falu zenei művelődése"-t Kodály kötelező olvasmánnyá tette. 

Az ország első állami konzervatóriuma Győrött létesült 1946-ban. Barsi Ernő he-
gedűtanárnak kerül t ide. Hamarosan itt is zenekar t alakított, együtt zenéltek a kol-
légákkal. Faluról fa lu ra jártak, ahol Barsi a bevezető előadással, diavetítéssel olyan 
hangulatot teremtett , hogy ezután már Purcellt , Bartókot játszottak. Számtalanszor 
éjfélig együtt maradtak a falubeliekkel, akik azelőtt nem is hallottak ilyesmiről. 
„A kultúra nincs helyhez kötve!" — hallottam többször a Barsi házaspártól. A Ti-
maf fy László ál tal szervezett Széchenyi népfőiskolán szerepeltek először együtt (Bar-
sinénak szép, képzett hangja volt, ének-hegedű duóval is felléptek), attól kezdve 
közösen jár ták az országot, később a világot. 

Sályi parasztok című tanulmányával 1958-ban III. d í ja t nyert az önkéntes Néprajzi 
és Nyelvjárási Gyűjtők országos pályázatán és Morvay Péter, a Néprajzi Múzeum 
akkori osztályvezető-helyettese további munká ra buzdította. 1959-ben átkerül t a 
tanítóképzőbe, ahol rövidesen néprajzi szakkört és egy vonósnégyest alakított. Rend-
szeresen jár tak gyűjteni, tehetséges tanítványai mindig d í jakat nyertek írásaikkal. 
A szakkörben könyvtárra való anyagot gyűjtöt tek össze. A gyerekek annyira meg-
szerették a népdalt , hogy azt kérték, ő állítsa össze a klubestjük programját is. Innen 
indult a színpadra írt népszokások egész sora, amely még kiadásra vár. Az út törő-
seregszemlék műsorai t is ő írta, a népi előadásokkal mindig d í j a t nyertek. Ezeknek 
az „alkalmi" színpadi műveknek a megjelentetése igen fontos lenne, mert színvona-
lasan megoldhatná az iskolák állandó műsorgondjai t . Tollfosztó címmel karácsonyi 
népszokásokat tanítot t a néprajzi szakkörben, és azokon a helyszíneken, ahol gyűj -
töttek, nemcsak előadták a tanul takat , hanem levetítették az ott készült diákat is. 
Ennek a fa lu já rásnak óriási sikere volt: 15 évig vezették Mosonmagyaróvárott a Ze-
nebarátok Körét, rendszeresen já r tak Szombathelyre, a Tanárképző Főiskolára. Barsi-
né különböző szakkörökben a „rábaközi hímzést" tanította. Munká juk megbecsülését 
muta t ja , hogy Barsi Ernő első daloskönyvét például a Csornai Áfész adta ki, de a 
többit is áfészek, tsz-ek, vidéki művelődési házak, művelődési oszályok. Barsi tanár 
úr végzett taní tványai a fa lvakba kikerülve is folytatták a hagyományőrző munkát . 
• — A szülőfalumhoz sem lettem hűtlen — meséli Barsi Ernő —, hazajártam 

gyűjteni. A félreeső település megőrizte hagyományait. A honfoglalásnál Örs úr 
ezt a helyet választotta letelepedésre. Sály évszázadokon keresztül vonzotta 
magához a kiemelkedő egyéniségeket és maga is útnak bocsátott ilyeneket. 
Az 1961-es villamosítás után itt is nagy átalakulás indult. Még az utca képe 
is megváltozott. Kivágták a házak előtt bólogató szép, lombos fákat, mert út-
jában álltak a villanyvezetéknek. Helyettük egyforma, dísztelen betonoszlopok 
sorát látni. A régi házak is sorra tűnnek el a sályi utcákról, átadva helyüket 
a modern villának beillő, mégis sablonos egyformaságú új épületeknek. Estén-
ként azért még megszólal a népdal erőteljes hangja. A legények régi szokás 
szerint kezüket egymás vállára téve, dalolva járják végig az utcákat, különö-
sen szombaton és vasárnap. Még él a régi, de egyre erősebben hódít az új, 
mégpedig az értéktelen. A pávaköri munkát ezért is tartom a legkorszerűbb 
és egyben nélkülözhetetlen népművelésnek. Köszönett illeti a sályi tanácsot az 
értő támogatásért, ugyanígy a téeszt is, akikre a pávakör utaztatásától a kiad-
ványok anyagi támogatásáig mindenben számíthatunk. Az ő segítségükkel 
jelenhet meg a Sályi néprajzi monográfia is. 

A Sályi Pávakör életéből kiemelt néhány mozzanat önmagáért beszél: megemlé-
keztek Körösi Csorna Sándorról, részt vettek Kassán a Comenius-ünnepségen (Co-
menius kottaolvasást is tanított akkoriban!), többször szerepeltek Keleméren a Mú-
zeumbaráti Kör meghívására. Műsorukra tűzték a Hej Rákóczi, Bercsényi című 
Rákóczi-anyagot, amelyet diákok jegyeztek le a XVIII. században. 

1984 novemberében, a község felszabadulásának 40. évfordulójára sályi napokat 
szerveztek. Az értékes műsorok és előadások mellett hat, Sályhoz kötődő, neves 
személyiség emléktáblá já t avat ták a felújított kastélyiskola aulá jában. 
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Az elődök iránti tisztelet érezhető abban is, hogy a Sályi Pávakör ma jórészt 
Tar ján i András, az egyik helybeli pásztor dalaiból áll í t ja össze műsorát: Barsi Ernő 
1955-ben fogott hozzá ehhez a gyűjtéshez. Egy pásztorember dalkincsét akar ta rögzí-
teni egyéniségének, emberi világának minél teljesebb számbavételével. A dolgozat 
első megfogalmazása 1963-ban készült el, és az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűj tök országos pályázatán nagydíjat nyert . Már akkor fe lmerül t a kiadás szük-
ségessége, ezért Halmos Is tván lektori véleménye alapján Barsi ú j r a átdolgozta az 
frást, amit Ortutay Gyula és Vargyas Lajos doktori disszertációként minősítet t . 

Vajon mit jelentett a zenetanárnak, hogy önkéntes néprajz i gyűjtőként szerzett 
doktorátust? 
• — Ennek köszönhetem, hogy a pályázatokon, a gyakorlati, szakköri munká-

ban megtanulhattam a néprajzot. A Néprajzi Múzeumtól útmutatást, segítséget 
kaptam. Jó hasznát vettem annak is, hogy Kodályhoz járhattam magyar nép-
zenére. Értékes emberekkel köthettem ismeretséget, sőt barátságot. 

Hallhatnánk valamit a burgenlandi gyűj tőutakról? 
• — A téli tánccsoporttal és a népdal—hegedű-duóval szerepeltünk ott, 

kapcsolatba kerültünk a kismartoni tanítóképzővel, ök azután többször meg-
hívtak. Az őrségi falvakban gyűjtöttünk, muzsikáltunk, az óvodákban mondó-
kákat jegyeztem le. 1984 nyarán a burgenlandi, a felvidéki és a jugoszláviai 
magyarokkal közösen Nemzetközi Anyanyelvi Tábort szerveztek, erre az alka-
lomra állítottam össze a Daloló Pannónia című daloskönyvet, amit sokszorosít-
va adtunk közre. 

A zene egy sályi pásztor életében című munká j a mellett 1984-ben hagyta el a 
nyomdát a Daloló Rábaköz című gyűjteményének második, bővített kiadása, vala-
mint a Pataki Kollégium zenei krónikájáról szóló munkája . 

Búcsúzóul terveiről érdeklődtem. 
H — Háromszáz évre való tervem van, nem tudom, mi valósulhat meg belőle 

— nevet rám huncutkásan. 
A tervek között szerepel az archaikus anyagból összeállított Daloló Bükkal ja , a 

Burgenlandi daloskönyv, a Pataki hangtár . Szeretné rendszerezni óriási diaanyagát 
is, no meg tovább kutatni az írók zenével való kapcsolatát. Ha Barsi Ernő a mun-
kájáról , a még rá váró feladatokról beszélhet, szemében kigyullad a fény, árad 
belőle a csil lapíthatatlan tennivágyás. 
• — Csak akkor valósul meg ezekből valami — szól közbe a felesége —, ha 

nem lesz állandóan úton. Nem tud senkinek nemet mondani. Hol diavetítéses 
előadást tart, hol műsort állít össze az iskoláknak, vezeti a tanítóképző nép-
rajzi tudományos diákkörét és persze, amikor csak lehet, Sályban van. 

Meghatottan nézem őket. Ritkán érezni ilyen összhangot, szeretetet két ember 
között. Egymást segítve, közösen dolgozva, szerepelve, sok nehézséggel és szépséggel 
teltek el az együtt töltött évek. S milyen erőt adhatott Barsi Ernőnek a biztos há t -
tér, ahova az irigység, a rosszindulat, az értetlenség elől menekülhetett . Nem kapot t 
szidást, ha a kis tanári fizetésből drága könyveket vásárolt, ha a gyerekei néha 
napokig nem látták. Enélkül nemigen lehetett volna ennyit tenni a közösségért. 

Rábaközi csíkminta Jámbor Kálmánné gyűjtéséből. Rajzolta Timaffy Lászlóné 
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A helytörténeti gyűjtemények jövőjéről 
Selmeczi Lászlóval beszélget 
Csorna Béla 
O A múzeumi szakemberek között az utóbbi időben szóban forog a múzeumok 

számának gyors növekedése. Sokan úgy Ítélik meg, hogy az ország 557 múzeu-
ma többségét kitevő kisgyűjtemény túlzottan sok szakmai energiát és anyagi 
erőt von el a rendelkezésre álló összes mennyiségből. A helytörténeti gyűjte-
mények, falumúzeumok, tájházak sorsát közelről érintő szemléletváltozásról 
kérdeztük Selmeczi Lászlót, a Művelődési Minisztérium múzeumi osztályának 
vezetőjét. 

Először is a sokat emlegetett statisztikai adattal, az 1983-ban kimutatott 557 mú-
zeumi létszámmal kell vitatkozni. A szó szoros értelmében múzeumnak csak azt az 
intézményt tekinthetjük, amelynek megvannak az adottságai a meghatározott feladat-
körök ellátására. Eleget tud tenni a feltárás, gyűjtés, megőrzés, tudományos feldol-
gozás és a közkinccsé tétel, a bemutatás feladatának. Ilyen múzeum az országban 
valamivel több mint száz található. A kisgyűjtemények el-, vagy túlszaporodása az 
utolsó harminc évre esik. Ezek szakmai segítése a 19 megyei múzeumra hárul, s való 
igaz, hogy amikor egy-egy újabb gyűjteményt gondjaikra bíznak, s ez anyagi követ-
kezményekkel jár, ezzel együtt nem emelkedik a rendelkezésükre álló anyagi keret. 
Természetes az, hogy most, amikor a pénzt mindenütt jobban meg kell számolni, ez 
a kérdés előtérbe kerül. 
O Ez azt jelenti, hogy a kisgyűjtemények fenntartása problematikussá vált és a 

jövőben nem lehet újakat megnyitni? S ha ez a jövő perspektívája, nem fé-
kezi-e a helytörténeti kutatók lelkesedését, lendületét, gyűjtőkedvét, hiszen e 
kis kollektívák általában azt tervezik, hogy a gyűjtött anyagot pátriájuk mú-
zeumocskájában tárják a világ elé? 

Először is le kel szögezni, hogy a helytörténeti kutatók-gyűjtők értékes munkájá-
nak nem egyedüli motorja a múzeumalapítási terv. Ezek a lelkes lokálpatrióták első-
sorban a múlt értékeinek megőrzésére, megmentésére törekednek, az ország és a 
lakóhely múltja iránti érdeklődés vezeti őket. Akik egyoldalúan a statisztikai adato-
kat, az anyagiakat tekintik lényegesnek, elfeledik, hogy a hivatásos szakemberek 
száma véges, a helytörténészek pedig olyan tömegbázist jelentenek, amelyről nem 
mondhatunk le. Sokszor jeles történeti értékek nyomára akadnak, a széthordás ve-
szélyének kitett leletekre hívják fel a szakma figyelmét. Idevágó személyes élmé-
nyem: 1969-ben avattuk fel a törökszentmiklósi helytörténeti gyűjteményt. A meg-
nyitón részt vett Székely György professzor, a HNF honismereti bizottságának elnö-
ke. Székely akadémikus figyelmét lekötötte néhány régi okirat, és ott helyben jegy-
zetelni kezdett belőlük. Persze a begyűjtött tárgyi és dokumentumkincs jól megőriz-
hető átmenetileg, vagy végleg a megyei múzeumban is, amely készséggel rendez 
belőlük kiállítást a lelőhelyen, a gyűjtők lakhelyén. A jövőben, az ú j helyi gyűjte-
mények alapításakor meg kell vizsgálni, milyen színvonalú az anyag, az elhelyezési 
lehetőség. Figyelembe kell venni azt is, hogy a gyűjtemény részére egy épületet 
rendbehozni viszonylag könnyű, de a fenntartáshoz szükséges anyagi erő, szakmai 
háttér megteremtése kemény feladat. 
O És a ma létezők további sorsa? 

A kisgyűjtemények értékét illetően nagy a szóródás. Van kiváló, sok a közepes 
és nem kevés a gyehge. A múltban idegenkedtünk attól a gondolattól, hogy egyet is 
megszüntessünk. Ma szükségét érezzük minden kisgyűjtemény gondos megvizsgálá-
sának megalapozottság, vonzerő, fejleszthetőség, a helyileg betöltött szerep szempont-
jából. Hibát követnénk el, ha úgy számolnánk, hogy a múzeumok évi 18 millió láto-
gatójával összevetnénk azt a tényszámot, hogy egy-egy kisgyűjtemény látogatottsága 
a 3 ezret sem éri el évente. A látogatottság sok mindentől függ, például Hollóháza 
turisztikai, néprajzi vonzereje megnöveli a helyi gyűjtemény iránti érdeklődést is. 
Egy idegenforgalmi, vagy üdülőközponttól távoli falucska fazekastájházát csak a 
helybeliek látogatják. Ettől még hasznos szerepet tölthet be a falu életében; például 
ha egy jól működő szakkör épül rá, fenn kell tartani. Még egy szempont a sok 
közül: egy helyreállított műemlék jó állapotban való megőrzésének legcélravezetőbb 
módja, ha valamiféle funkciót kap, s a beköltöző intézmény óvja a műemlékvéde-
lemmel karöltve. Ha egy ilyen műemlék épület nem lel más gazdára, helyes, ha 
benne gyűjteményt helyezünk el. összefoglalva: nem cél, hogy ahol már van, ott 
mindenképpen legyen; de legyen ott, ahol létesítésének megvannak a feltételei. 
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