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In memóriám 

Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985) 

Január 6-án, vasárnap délben közös bará tunk hozta 
a szomorú hírt . 

Az ú j év első perceiben imég minden jót k ívántunk 
egymásnak, pénteken vizsgáztatott a főiskolán, szom-
baton hazalátogatott szülőfalujába, Ófehértóra. Víz-
kereszt nap ján utolsót dobbant a szíve. 

Pontosan most egy éve azér t kopogtattam be főis-
kolai szobájába, hogy a szabolcsi Pedagógiai Műhely 
számára beszélgetést készítsek vele. Ma is emlékszem 
mondatainak íveire, lelkes gesztusaira, hamiskás mi-
mikájára, és közben mindvégig azt éreztem, hogy a 
zsellérek unokájaként Ófehértóról indult egykori pa-
rasztfiú milyen megingathatatlan az emberhez és a 
tudományhoz való elkötelezettségében. Meghatóan val-
lott egykori tanítójáról, és később az egyetemi szak-
választását is meghatározó gimnáziumi tanárairól , 
akiktől az első szakmai és politikai indíttatást, a bal-

oldai népi orientációt kapta . 1947-ben ezér t kérte felvételét a debreceni egyetem 
bölcsészkarára. Az egyetemi évek meghatározóak voltak egész pályájára: „Szabó 
Istvántól szakszerűséget tanul tam, a NÉKOSZ-tól forradalmi sze'lemet kaptam, a 
politikai magatar tás és közéleti: érzékenység Mód Aladár öröksége bennem1 ' — 
mondta pályakezdésére, egész életét meghatározó élményeire emlékezve. 

Aspirantúrára Budapestre került, mégis amikor befejezte munkáját , Nyíregyhá-
zára, a szeretett szülőmegyébe tért haza, a megüresedett levéltár vezetését vállalta. 
Ettől az időtől kezdve jegyezte el magát a honismerettel és a helytörténettel. Első 
dolga volt, hogy szülőfaluja Mária Terézai-korabeli u rbár iumát kezébe vegye. Cik-
kei, dolgozatai jelentek meg ezután rendszeresen, s bár a levéltári munka élete 
nagy élménye volt, amikor az 1962-ben Nyíregyházán létesített tanárképző főiskolán 
a történelem tanszék megszervezésére is sor került, úgy érezte: a katedrán a helye. 
Az i f jú történészhallgatók nevelése, a pedagógiai munka öröme-gondja, a napon-
kénti szakmai és emberi megméretés izgalma töltötték ki életének egyik felét, 
hogy a másikat a szaktudomány művelésének, a honismereti és a helytörténeti 
munkák írásának, a város és a megye közéletének ol tárára helyezze. A témák, 
amelyekhez többször és gyakran visszatér, jól jelzik az érdeklődési köre ál tal meg-
határozott, származásában, neveltetésében és elkötelezettségében gyökerező kutatási 
területeket. Ezért írt a jobbágy- és zsellérkérdésről, a mezővárosi nemességről, a 
településtörténetről és a településszerkezetről. 

Kandidátusi értekezése — mely Nyíregyháza közigazgatását vizsgálja a betelepí-
téstől az örökváltságig — a helytörténeti kutatás kiemelkedő eredménye. De kü-
lönös érzékenységgel foglalkoztatta az értelmiségi lét helyzete és a hazafiság ú j je-
gyeinek kutatása az i f júság körében. Amikor az 1970-es években a megyei TIT 
kereste a lehetőségeit a nyári egyetemek sorában, az ő ötlete volt a Honismereti 

49 



Nyári Egyetem. Lelkes szervezője, házigazdája és előadója a Honismereti Akadé-
miáknak, az első kettőnek és a tizediknek Nyíregyházán, s akt ív résztvevője a 
többieknek az ország más városaiban. 

Kitűnő érzékkel tudta összegyeztetr.i az alkotó munkát a szélesebb horizontú 
szemlélettel és a közéleti szerepvállalással, a városi tanács- és vb-tag felelős pa t -
riotizmusát a Hazafias Népfront megyei elnökségében, az Országos Tanács Hon-
ismereti Bizottságában végzett munkával, a Magyar Történelmi Társulat alelnöki 
tisztével és a Szabolcs-Szatmári Szemle szerkesztőjének felelősségével. 

Hittel vallotta, az életével megvalósította, hogy — miként az ókori görögök is 
elítélték azt az athéni polgárt, aki nem vett részt a közéletben — a szakmai m u n -
ka és a közéleti, társadalmi tevékenység segíti, kiegészíti egymást. Mindig haraggal 
szólt azokról, akik okkal-ok nélkül, „angolna módjá ra" ki tudnak bújná a társadal-
mi kötelezettségekből. 

Októberben még ott volt azon az országos megbeszélésen, ahol a szekszárdi hon-
ismereti diákkonferenciát készítették elő, decemberben már betegeskedett, de to-
vább tervezte dolgait, a tanár, a szerkesztő, a közéleti ember hétköznapjait. Egy 
évvel előbb arról beszélt, hogy munkásságára visszatekintve a szép beteljesülés 
őszinte örömmel tölti el, de ha a r r a gondol, hogy a Vörösmarty megfogalmazta — 
Mi dolgunk a világon? — kérdésre kellene választ adnia, súlyos elégedetlenség is 
nyomasztja. 

Akkor én nyugtat tam, ma már mindnyá jan t u d j u k : az utóbbira semmi oka nem 
volt. Az ország honismereti mozgalma úgy búcsúzik tőle, mint a kezdetektől je len-
levőtől. Olyantól, akinek a munká já t nem lesz könnyű folytatni, de tovább 
kell vinnünk. 

Dr. Csermely Tibor 

Balla Péter 
(1908 Hajdúszoboszló-1984 Yecsés) 

Ismét árvabbak lettük, mer t örökre elszállt közülünk az, akinek több száz dal 
feltámasztását, közkinccsé tételét köszönhetjük. December 11-én, 76 éves korában 
elhunyt Balla Péter, sokunk taní tója , lélekébresztője. Egyik legbuzgóbb, legfárad-
hatatlanabb, legsugárzóbb, igen erőteljes egyénisége volt a Kodály, Bartók, Sep-
rődi, Laj tha utáni nemzedéknek. Talán máig sem akad oly gyűjtő, aki Moldvától, 
Bukovinától a dunántúli végekig mind az öt fő népzenei tájegységünket be já r ta 
volna, és nincs oly tudatos, elkötelezett előadóművésze zenei anyanyelvünknek, ak i 
népdalaink stílushű megszólaltatásában, szíveket és tömegeket felforrósító hatásá-
ban hozzá fogható lett volna. 

Diák korában a belényesi gimnázium zenekarában hegedül, ahol — többek kö-
zött — Bartók Bélának vonószenekarra át ír t népdalfeldolgozásait is játszotta. Ké-
sőbb Budapesten, a Zeneakadiémián s a Nemzeti Zenedében tökéletesítette hang-
szertudását, ma jd a Néprajzi Múzeumban La j tha László beosztottja lett. 1933-ban 
indult rendszeres népzenekutató út ja ira . Első éveiben Kodály Zoltán, illetve Domo-
kos Pál Péter nyomait folytatva-szélesítve a ké t legkeletibb magyar népcsoportot, 
a bukovinai székelyeket és a moldvai csángókat kereste föl. Azután a Hortobágy 
és Somogyország falvaiban, Tiszacsegén és Törökkoppányban gyűjt , itt készíti elő a 
„Pátria"-hanglemezek anyagát, a n n a k népi előadóit. Ezeken a gramofonfelvételeken 
hallható — többek között — a „Bujdosik az árva madár", az „Elejbe, elejbe", a 
„Kisangvalom szeme-szája", a „Tambúr, Andandóri" és a „Rákóczi kocsmába". 
Egyéb, nem gramofonos gyűjtéséből válik közkinccsé az „Amott legel, amott legel", 
vagy a „Sza'.árd alatt, Szalárd alat t" . 

Gyűj tőmunkájával egyenértékű, ha ugyan nem jelentősebb népdalterjesztő te-
vékenysége. A harmincas évek óta alig volt közvetlen vagy közvetett Kodály-tanít-
vány, aki népszerűsítő kiadványt vagy énektankönyvet ne szerkesztett volna, i l letve 
ki énekkarával, diákjaival, táborozóival népdalokat n e énekeltetett volna. Balla 
Péter közülük is kiemelkedett bátor, megnyerő, természetes fellépésével, magával 
ragadó szuggesztív éneklésével és hegedülésével. Nagy tömegeket tudott á t fűteni a 
népdal melegével; szívesen kerül t a hatása a lá gyermek és felnőtt, falusi ember és 
iskolázott egyén. 

50 



A népdalnak, magának a népnek eredeti hangjá t , hangvételét idézte föl minden 
művi finomkodás, ferdítés nélkül, azaz: teljes művészi hitellel! Nem túlzás, ha 
azt állítom: Balla Péter „megelőzte korát", mer t előfutára lett az 1970 óta kibonta-
kozó ú j népzenei mozgalomnak. 

Bár nem volt személyes növendéke Kodálynak, mégis a Mesterhez és két taní t -
ványához — Ádám Jenőhöz, Bárdos Lajoshoz — hasonlóan ő is „egyik kezével 
megadta a császárnak, ami a császáré", a másikkal pedig „Istennek, ami az Istené". 
Ugyanis buzgó részt vállalt a népzene hatására megújult népénekmozgalomból, an-
naik református ágából. Egyik népének-kompozícióját a nép annyira magáénak 
érezte, maga énekeként fú j ta , hogy húsz évvel később szabályosan „felgyűjtötték' ' . 
(A Magyar Népzene Tára VI. kötet 387 j. 6. száma). 

Az ötvenes évek folyamán Csongrád, Somogy, Tolna és Nógrád megye öt falu-
jában voltam együtt Balla Péterrel . Tiszteletet és csodálatot keltő, felejthetetlen 
emléket őrzök ezekről a helyekről. A nép lányai-fiai áhítatos rajongással, a sötét 
idők bú já t -ba já t feledő dalra fakadó kedvvel viszonozták azt a szeretetet, vigaszta-
lást, derűs-tréfás hangulatteremtést, ami Péter Bátyánk szemeiből, szavaiból, moz-
dulataiból feléjük áradt. Egy hatodik helyszínen pedig boldogan emlékeztek vissza 
az ő 12—13 évvel korábbi ot t jár tára , a parasztbandába való beállására, a velük 
való együtt-zenélés természetes vállalására, közvetlen, barátságos emberi magatar-
tására. Ezekhez az algyői, törökkoppányi, lápafői, sárpilisi, rimóci és vízvári élmé-
nyekhez, emlékekhez foghatót százával, ezrével őriznek róla falun és városon, 
itthon élő és akár Amerikába kikerült magyarok. 

Éneklésében, hegedülésében a népzene testestül-lelkestül a maga igaz hangján 
szólalt meg. A népdalok „magaérlelte" fo rmá ja mellett azonban Balla Péter is 
megpróbálkozott a népdalnak igen egyszerű eszközökkel tör ténő feldolgozásával, 
tehát olyan kíséretmódokkal, amelyek a dallamok saját jellegéből, zenei énjükből 
fakadnak, de sem technikailag, sem szólamszövésben nem jelentenek nehézséget az 
előadóknak. Egy ilyen igen egyszerű vonós-„dudakvint"-kíséretét Jankovics Imre 
berzencei hosszifuruglás népművész dal lamjátéka alá, szerencsére rádiófelvétel is 
megörökítette. Nagy kár viszont, hogy magának Balla Péternek sziporkázóan ra-
gyogó hegedűjátékáról és sallangtalan énekléséről kevés hangfelvétel készült, ezek 
egy része is magántulajdon. Ezt a fá jó hiányt alig indokolja, hogy élete utolsó 
15—20 évében alattomos belső betegséggel és külső emberi értetlenséggel, sőt rossz-
indulattal viaskodva r i tkán léphetett nyilvánosság elé. 

Közvetlen és közvetett tanítványainak száma szerencsére ezrekben, tízezrekben 
mérhető. És ők nemcsak személyének emlékét őrzik szeretettel, tisztelettel és hű-
séggel, hanem tanítását: a népbe és néphagyományba vetett hitét is megőrzik, 
ápolják, folytat ják. 

Olsvai Imre 

Dr. Nagy Lajos 
(1926—1984) 

A ma még gyógyíthatatlan betegség mindössze 58 évet engedett megérni Nagy 
Lajosnak, mégis jelentős életművet alkotott. Kutatásai, tudományos eredményei 
sorában központi helyen szerepeltek színvonalas és alapos helytörténeti tanulmá-
nyai és módszertani szempontból úttörő forrásfeldolgozásai. 

Szülei szorgos dunapentelei középparasztok voltak, ám a nagy gazdasági világ-
válságban tönkrementek és Pesterzsébetre kellett költözniök. A felserdülő, élénk 
eszű gyermek a budapesti Lónyay utca Református Gimnáziumban kapta első 
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szellemi útravalóját . Érettségi után, 1944-ben a Pázmány Péter nevét viselő buda-
pesti egyetem jogi karán kezdte meg tanulmányait , de a háború néhány hónapon 
belül pontot tet t a jogi s túdiumok végére. A légószolgálatból és a szerencsésen rö-
vid hadifogságból hazatérve 1945 tavaszán már a bölcsészkarra iratkozott be, tör-
ténelmet, magyar irodalomtörténetet és művészettörténetet véve fel szaktárgyként. 
Gimnáziumi és egyetemi hallgatótársai emlékezetében a f iatal Nagy Lajos mint 
nem mindennapi tehetségű, széles érdeklődésű, tetterőtől duzzadó i f jú maradt meg. 
A tudományos kuta tómunka módszereit NÉKOSZ-os barátaival közösen saját í tot ta 
el: bekapcsolódott, az egyetem Településtörténeti Intézetének munká jába ; 1946-
tól 1948-ig dí j ta lan gyakornokként dolgozott itt, Kniezsa Is tván professzor tanít-
ványaként. Közben részt vet t a Szikra Könyvkiadónak az 1948—1949-es for rada-
lomra és szabadságharcra vonatkozó anyaggyűjtésében. 1947 őszén a „48-as Nép-
rajzi Bizottság" megbízott jaként folklórt gyűjtött Tolna megyében, közreműködött 
a Történettudományi Intézet reformkorszakbeli bibliográfiájának anyaggyűjtő mun-
kájában is. Mindössze 22 éves volt, amikor — 1948 decemberében — doktori szi-
gorlatot tett. 

A felettébb ígéretesen indult pálya azonban nem ívelődött töretlenül a nagy po-
litikai és társadalmi átalakulást kísérő torzulásokkal terhelt korszakban. 1949 júniu-
sától harmadfél éven át bizalmatlan légkörben próbált dolgozni a Hadtörténelmi 
Intézet levéltárában, feldolgozta a szülőfaluja, Dunapentele történetét és 1951. vé-
gén. az ú jonnan született Sztálinvárosban helytörténeti kiállítást rendezett. 1952 
januáriától 1954 márciusáig a Székesfehérvári Állami Levél tárban volt segédlevél-
táros. A napi feladatok mellett itt kezdett szűkebb szülőföldje, Fejér megye és 
kedves városa, Székesfehérvár múlt jával foglalkozni. Fejér megye történeti hely-
nevei című kéziratát a Magyar Tudományos Akadémia, A Fejér megyei jobbágy-
ság élete az úrbérrendezésig című tanulmányát pedig a megye tanácsa jutalmazta, 
ö „fedezte fel" és tet te közkinccsé Wathay Ferenc fehérvári alkapitány 1604-ben, 
konstantinápolyi rabsága idején írt és rajzol t csodaszép énekesikönyvét, amelyet 
három kiadáshoz is előkészített. Ezt követően a Pest és Nógrád megyék levéltári 
anyagát őrző Budapesti 2. sz. Állami Levéltárba helyezték, m a j d fél évvel később, 
1954. szeptemberétől a Budapesti 1. sz. Állami Levéltár munkatársa lett. A ké-
sőbbi Fővárosi Levéltárban töltött hét év során vált Budapest történetének avatott 
kutatójává. Művészettörténeti, irodalmi és térképészeti ismereteit egyaránt ki tűnően 
hasznosította Székesfehérvár, a Budai Vár, a Víziváros, Pest város és a Terézváros 
topográfiájáról írt munkáiban, valamint a régi budai Városháza építésének törté-
netéről írt dolgozataiban. Több tanulmányt szentelt a XVII—XVIII. századi társa-
dalomtörténet, így a budai polgárság, Pest város lakossága, a pest-budai rácok 
foglalkozási tagozódásának, vagyoni rétegeződésének a témáinak. 

A főváros történetét kuta tó munkásságának összegezései azok a monográfiák, 
amelyeket Budapest történetének 1686. és 1848. közötti időszakáról, valamint az 1944. 
március 19-től 1945. f eb ruá r 13-ig tartó vészterhes esztendőjéről írt. 

Úttörő munká t végzett a kvantitatív társadalomtörténet-írás meghonosítása te-
rén. így négy megyét — Baranya, Fejér, Moson, Tolna — dolgozott fel Az úrbé-
res birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában I. Dunántúl című 
kötetben. Alapító tagja volt a VE AB Kézmű vesipar-történeti munkabizottságnak, 
továbbá egyik szellemi irányítója a magyarországi „céhkataszter", kollektív mun-
kával végzett összeállításának, több nyelvű mesterségnév-szótárat szerkesztve a 
feldolgozáshoz. Ez a munka , valamint az élete utolsó hónapjaiban megjelent, 
Bácskai Verával közösen készített „Piacközpontok, piackörzetek és városok Ma-
gyarországon 1828-ben" című monográfia (amelynek főbb megállapításai a tízköte-
tes ú j Magyarország történetébe is bekerültek) a nagy tömegű adat rendszerezése 
és feldolgozása terén korszakalkotó teljesítménynek nevezhető, hiszen a számító-
gépek alkalmazását első ízben itt oldották meg sikeresen magyar társadalom- és 
gazdaságtörténet körében. 

1979-ben meg kellett válnia a Budapesti Történeti Múzeumtól, ahol 1961-től 
1973-ig az Üjkori Osztályon, majd 1973-tól az újonnan szervezett Várostörténeti 
Osztály vezetőjeként dolgozott. Már beteg emberként kerül t az Üj Magyar Köz-
ponti Levéltár Módszertani Osztályára. Korábbi, önmagát nem kímélő é le tmódja is 
hozzájárulhatott visszatérő, súlyos megbetegedéseihez. Nagy örömére és erkölcsi 
elégtételére szolgált, hogy négy éven át oktathat ta — tanítványai szeretetétől öve-
zetten — az újkori magyar történelmet a Szegedi József Attila Tudományegyete-
men. 1985-ben jelenik meg posztumusz könyve, a Bácskai Verával közösen össze-
állított Széchenyi István pesti tervei című levelezéskiadvány. 

Nagy Lajos halálával kiváló képességű történészt, kedves, szellemes, segítőkész, 
szeretetre méltó embert vesztettünk, aki nagyon sokunknak fog hiányozni. 
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Nagy Lajos helytörténeti műveinek válogatott bibliográfiája: Wathay Ferenc 
énekeskönyve. (Kiadásai: Is tván király Múzeum Közleményei A 1. sz. Szé-
kesfehérvár, 1955. uo. B 14. sz. Székesfehérvár, 1957. és I—II. k. (Szántó Tibor 
gondozásában hasonmás kiadással együtt), Budapest, 1976. — A Terézváros 
kialakulása: Tanulmányok Budapest Múlt jából (továbbiakban TBM) XI. 1956. 
97—126. old. — Mezőgazdaság Pesten a XVIII. században. TBM XII. 1957. 
133—196. old. — Rácok Budán és Pesten (1686—1763). TBM XIII . 1959. 57—101. 
old. — A Víziváros XVII. század végi topográfiája. TBM XVI. 1964. 181—249. 
old. — Buda polgársága a XVII. század végén. TBM XVII. 1966. 27—57. old. — 
A budai Vár topográfiája a XVII. század végén. TBM XVIII. 81—119. old. — 
Buda visszafoglalását ábrázoló Lotharingiai gobelinek kérdései. TBM XIX. 
1972. 113—139. old. — Pest város lakosságának foglalkozási tagolódása a 
XVIII. század végén. Történeti Statisztikai Közlemények 1968. 121—138. old. — 
Adatok a budai Városháza építésének történetéhez. Budapest Régiségei, XXII. 
1971. 351—364. old. — A Budapesti Nemzeti Bizottság működésének történeté-
hez (1945. j anuár 21—április 11.) Levéltári Közlemények 1961. 129—146. old. — 
A 100 éves Fővárosi Vízművek. Bp. 1968. 96 old. — Buda három ostroma, Bp. 
1969. 67 old. — A török uralomtól a szabadságharcig. (1541—1848). Pesterzsé-
bet, Soroksár, Bp. XX. kerületének múlt ja és jelene Bp. 1972. 45—61. old. — 
Palota 1541—1848-ig. Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből, Bp. 
1974. 61—95. old. — A török hódoltságtól az egységes Budapestig. Budapest 
helytörténeti kézikönyve, 1971. 39—48. old. — Budapest története a török kor-
ban (Fekete Lajos szövegének átdolgozása és kiegészítése, Budapest története 
II. k. Bp. 1973. 335—436. old.) — Budapest története a török kiűzésétől a már-
ciusi forradalomig. Budapest története III. k. Bp. 1975. 586 old. — Budapest 
története a német megszállástól a felszabadulásig, Bp. története V. k. Bp. 1978. 
— Budapest enciklopédia. Bp. 1970. (Címszavak: céhek 43—46., egyetemek, 
főiskolák 63—67., közigazgatás 137—141., manufaktúrák 164—169., nyomdák 
219—222., társadalmi mozgalmak 315—327.) — Adalékok a Fejér megyei 
jobbágyság történetéhez (1543—1768). Alba Regia 1. 1960. 77—98. old. — 
Pusztatemplomok Fejér megyében Alba Regia 6—7. 1985—1966. 173—179. old. 
— Adatok Fejér megye történeti-földrajzi névanyagához, Fejér megyei törté-
neti évkönyv. Székesfehérvár, 1972. 227—311. old. — Székesfehérvár késő kö-
zépkori topográfiája. Székesfehérvár évszázadai 2. Középkor. Székesfehérvár, 
1972. 199—214. old. — Dunapentele története. Fejér msgyei történeti évkönyv. 
Székesfehérvár, 1975. 43—122. old. — Az úrbéres birtokviszonyok Magyaror-
szágon Mária Terézia korában I. k.. Dunántúl Bp. 1970. (Baranya megye, 67— 
96., Fejér megye 98—114., Moson megye 248—264., Tolna megye 248—264.) — 
Kézművesipari mesterségnév-szótár. Veszprém, 1973. 65 old. (angol és német 
nyelven is. Bp. 1975.) — A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagá-
nak katasztere 1—2 k. Bp. 1975—1976. (szerkesztés Éri Istvánnal és Nagybákay 
Péterrel) — Fővárosunk ezer éve. Kiállítási vezető. Bp. 1968. (Lócsy Erzsébettel 
és Seenger Ervinnel) — Budapest száz éve. Kiállítási vezető. Bp. 1973. 9—23. 
old. — A Budapesti Történeti Múzeum újkori munkája és a „Budapest száz 
éve" kiállítás. Múzeumi Közlemények. 1972. 2—3. sz. 63—75. old. — Piackör-
zetek a XIX. század eleji Magyarországon. Ethnographia. 1978. 219—232. old. 
(Bácskai Verával) — Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 
1828-ban. Bp. 1984. 402 old. — Cegléd története (az 1711—1867. közötti és a 
Horthy-korszak). Studia Comitatensia. Szentendre, 1982. — Széchenyi István 
pesti tervei (Bácskai Verával). Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. (Meg-
jelenés alatt). 

Pálmány Béla 

53 



Dr. Jámbor Kálmánné Zsámár Margit 
(1894-1984) 

Érzékeny veszteség érte a Kisalföld honismereti mozgalmát a rábaközi népmű-
vészet felélesztőjének, legfőbb tudójának és ter jesztőjének elhunytával. Rábaköz-
ből származó családjának, s Zalában élt, ezermester nagyapjának ügyessége teste-
sült meg benne, s nemzedékek ízlésének tudat alatti rugói rezdültek meg az 1928-
ban Győrbe költözött f iatal tanárnő lelkében, amikor rabul ej tet ték a rábaközi 
kézimunkák gyönyörű motívumai. Gyűjteni , rajzolni kezdte őket és mintá i t ki is 
hímezte. Így tűzte ki életcéljául a rábaközi népművészet felélesztését a csaknem 
százéves feledés homályából. Ennek érdekében nemcsak az iskolában nevelte tanít-
ványait a tiszta forrás szépségének szeretetére, hanem tanfolyamokat tartott , szak-
kört vezetett, kiállításokat rendezett, s így terjesztette t á junk gyönyörű népművé-
szetét. Munkájának jelentős támogatójára talált a Hazafias Népfrontban, a hon-
ismereti mozgalomban. Ennek keretében jelent meg Rábaközi hímzések című fő-
műve 1977-ben, a megyei tanács gondozásában, m a j d követte szép színes kötete, 
mintagyűjteménye a Minerva kiadásában. Nyugdíjas korában kidolgozta a csökkent 
látóképességűek számára a népi szövés technikáját , s módszerét szép faliszőnye-
gekkel bizonyította. 

Jámbor Kálmánné életműve olyan sokszínű, értékes, mint maga a népművészet. 
Szimbóluma lehet az őseink hitvilágában gyökerező rábaközi életfa. Ahogyan itt 
szívből, szeretetből fakad az élet és virágzó fává terebélyesedik, Margit néni élet-
műve is szívének szeretetéből, a magyar nép alkotó művészetének rajongásából 
fakadt , s így terebélyesedett sokszínűvé, gazdaggá. Tovább él közöttünk alkotásá-
ban, tanítványainak, lelkesen hímző asszonyainknak munkájában . 

Dr. Timaffy László 

A Kalevala Baráti Körről 
A kör 1984 októberében alakult meg Budapesten. Neve esetleg félreértésre adhat 

ckot. A Kalevala baráta i gyűltek itt össze? Az 1985-ös jubileumi év — az első 
Kalevala-kiadás 150. évfordulója — alkalmából alakítot ták meg, mintegy előkészü-
letképpen, a finn hősköltemény tisztelőinek szervezett csoportját? 

A közelgő jubileum valóban serkentőleg hatott a Kör alapítóira, de főleg olyan 
értelemben, hogy most már igazán ideje Budapesten is összetoborozni a finn nép 
és kultúra barátait, még mielőtt a tervezett ünnepségek megkezdődnének. Vidé-
ken már eddig is számos magyar—finn baráti kör működött, s furcsa lett volna 
úgy menni a Kalevala-év elébe, hogy épp az ország fővárosában ne legyen egyen-
rangú társuk, amely éppúgy felvállalja a két testvérnép közötti kapcsolatok ápo-
lásának, fejlesztésének feladatát, min t ők. A Hazafias Népfront Országos Tanacsa 
is úgy látta, hogy ez a kezdeményezés méltó a támogatásra, s felajánlotta, hcgv 
vállal ja az anyaszervezet szerepét. Így sikerült az első puhatolódzó tárgyaláséi 
után alig néhány héttel már meg is t a r tan i az alakuló közgyűlést, elfogadni a Kör 
működési szabályzatát és megválasztani — titkos szavazással — a Kör vezetőségét. 

A működési szabályzat kimondja: „A Kalevala Baráti Kör a népek barátságának 
szellemében ápolja, erősíti és fejleszti a magyar—finn társadalmi-művelődési kap-
csolatokat, amelyek egyrészt a két rokon nép közös örökségén, másrészt korunkbeli 
kölcsönös békés törekvésein alapulnak. Legfőbb feladatának a finn kul túra ma-
gyarországi népszerűsítését tekinti." 

Nem a Kalevala baráta inak köréről van tehát szó, pontosabban nem csak arról 
— hisz a Kalevalának ki ne volna közülünk barát ja? De barátai vagyunk ezen felül 
az egész finn népnek és kultúrának, s mintegy ennek szimbólumaképpen választot-
tuk a Kalevala nevét, mely a f inn hősköltemény hazai népszerűsége, mély hatása 
folytán (amelyhez az egész világon nincs fogható) a két nép egymásra találásának 
is kifejezője immár. 
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Ez némileg meg is különbözteti körünket a többi magyar—finn baráti körtől. 
Ennek van is valamelyes létjogosultsága. Nem törekszünk a r r a sem ma, sem a jö-
vőben, hogy ezeket a köröket szervezetileg magunkhoz kössülk, s még kevésbé a r -
ra, hogy magunk alá rendeljük. Mégsem mondhat juk azt, hogy ugyanolyan helyi szerve-
i d k é n t kívánunk működni, min t közülük bármelyik. Működési szabályzatunk k imondja : 
„A baráti kör tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, aki a baráti kör cél-
kitűzéseit elfogadja, és azok megvalósításában tevékenyen részt vesz." A tagság így 
nincs budapesti illetőséghez, még magyar állampolgársághoz sem kötve. Nincs elvi 
akadálya annak, hogy a város határain túl — elsősorban persze a nagybudapesti 
agglomerációban — a Körnek helyi csoportjai alakuljanak. Egyébként a fővároson 
belül is igény támadhat — főleg a peremkerületekben — helyi csoportok a lakí tá-
sára. De legalább ilyen fontos az, hogy a Kör — mint a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsa mellett, annak kere tében működő „leányszervezet" — országos hatás-
körű intézményekkel, szervezetekkel is könnyebben kapcsolatba léphet közös cél-
jaink érdekében, mint a helyi magyar—finn ibaráti körök. Hogy miről van szó, azt 
programunk világosan kifejti. Tevékenységünk két irányú: 1. Amit a magunk szer-
vezeti keretei között végezhetünk. 2. Amit a n n a k érdekében folytatunk, hogy a 
működési szabályzatunkban megszabott célokat más intézmények, szervezetek is 
segítsenek megvalósítani. 

A magunk keretében baráti esteket, nyelvtanfolyamokat, különféle munkacso-
portokat szervezünk, gyűj t jük és közzétesszük a tagságot és a szélesebb közönséget 
érdeklő információkat, kapcsolatot tar tunk a tömegtájékoztatással, a vidéken m ű -
ködő magyar—finn baráti körökkel stb. De mindezen felül bizonyos ösztönző sze-
repet is igyekszünk vállalni. Idézem programunk erre vonatkozó részét: 

„Anyaszervezetünk a Hazafias Népfront keretében: 1. Részt k ívánunk venni a 
háromévenkénti magyar—finn barátsági hét szervezésében. 2. Szűkebb körű, de 
hosszabb ta r ta lmú — mintegy háromhetes — cserelátogatásokat szándékszunk 
szervezni a közbenső két-két évben a helsinki Finn—Magyar Társasággal (Suomi— 
Unkari Seura) karöltve. 3. Tájékoztató körleveleket akarunk kiadni (beszámolók, 
hírek, felhívások, tervezett — nemcsak sa já t — f inn programok, utazási tanács-
adó, kapható könyvek, hanglemezek jegyzéke stb.). 

A Művelődési Minisztériumnak és a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek a követ-
kezőket szeretnénk javasolni és segítségünket felajánlani: 1. Magyar—finn bará t -
sági klubdélutánok, esték rendezése az iskolákban, KISZ-szervezetekben, elsősor-
ban a Kalevala napján (febr. 28.), vagy közvetlenül előtte-utána. 2. Magyar—finn 
diáklevelezés. 3. Magyar—finn társadalmi diákcsere-akció (függetlenül az állami 
ösztöndíjas cserétől), kölcsönös nyaralás családoknál. 4. Magyar—finn barátsági 
táborok, szintén kölcsönösségi alapon. 5. Finn témájú országos pályázatok, vetél-
kedők. 6. Iskolai f inn különórák. 

.4 könyvkiadókkal és terjesztőkkel szót szeretnénk érteni: 1. A hazai könyvpiac-
ról hiányzó f inn művek — elsősorban szakmai munkák — megjelentetésének lehe-
tőségéről. 2. A raktáron lévő f inn és finn vonatkozású irodalom feltárásáról, nyil-
vántartásáról, propagálásáról. 3. Arról, hogy a két évnél régebbi kiadású könyve-
ket körünk tagjai folyamatosan féláron kaphassák meg. 

Irodalmi színpadokkal, művelődési házakkal, az Országos Rendező Irodával, a 
TIT-tel f inn műsorok programba állításáról k ívánunk konzultálni. Valamelyik bu-
dapesti művelődési ház — vagy más intézmény — keretében f inn énekkart és 
tánccsoportot is szeretnénk szervezni. 

A kereskedelem illetékeseinél el kívánjuk érni: 1. Nyíljék egy f inn butik, for in-
tért kapható f inn árukkal. 2. Tar tsanak évente f inn vásárt az egyik nagy áruház-
ban, divat- és egyéb bemutatókkal." 

Mindez nem látszik elérhetetlennek. Programunk is hangsúlyozza azonban: 
„Kettőn áll a vásár. Másokat a Baráti Kör csak ösztönözhet, de vagy elfogadják 
kezdeményezéseinket, vagy nem." Bízunk benne, hogy elfogadják. Ez viszont a vi-
déki magyar—íirun baráti körök számára lis meghozza majd a maga hasznát, hiszen 
természetes, hogy nem akarunk semmiféle előnyt csak a s a j á t tagja ink javára el-
érni. 

Legfőbb elvünk egyébként is a közjó szolgálata. Vezérlő eszménket a Kalevala 
43. énekére utalva fogalmaztuk meg, i lyenformán: szerezzük meg északról, f inn 
testvéreink földjéről a szampó minél több szilánkját , és tegyük vele gazdagabbá, 
boldogabbá a .magunk népét. A Kalevala szóban forgó szakasza ugyanis arról szól, 
hogyan termékenyítették meg a szampó szilánkjai , a tarkatetős csodamalom töre-
dékei „Szuomi szépséges földjét , Kar ja la kedves vidékét." Bennünk az a remény-
ség él, hogy még Magyarország szépséges földjét , a Tisza-Duna tájának kedves 
vidékét is megtermékenyíthetik. Magyarán — hisz nem szégyen ez — szeretnénk 
eltanulni északi rokonainktól, ami t csak érdemes és amit csak lehet, s közkinccsé 
tenni idehaza. 
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A nyelvészetben, a néprajzban, az építészetben, az iparművészetben és a kul túra 
még néhány területén az ottani eredmények közvetítése m á r régen folyik, nem 
csekély haszonnal. Hála az államlközi kulturális egyezmény alapján szervezett, 
meglehetősen széles körű ösztöndíjas-cserének, a közös t émák egyre bővülnek — 
már a f inn börtönviszonyoknak is akad t magyar tanulmányozójuk. A volt és leen-
dő ösztöndíjasok tapasztalatai és a Finnországgal egyéb úton-módon ismerős más 
szakemberekéi — ma különösen fontosak lehetnek néhány kulcsterületén a hazai 
fejlődésnek. A formatervezés, városrendezés, lakáskultúra, az aktív pihenés kul tú-
rája , az idegen nyelvek oktatása, helyi autonómiák működése, öregek gondozása, 
gyermek- és családvédelem, a kisebbségi jogok intézményes biztosítása mind olyan 
téma — sok egyébről nem is szólva —, amelyben körünk megalakulandó munka-
csoportjaira elmélyült kutató- és elszánt közvetítő munka vár, a k á r ket ten-hárman, 
akár nyolcan-tízen, akár még többen határozzák el, hogy felvállal ják a tá jékoz-
tatás fontos feladatát. 

Körünk egész működésére áll: nem kivonulni akarunk, nem gittegyletesdit j á t -
szani, nem amúgy is meglévő f innbará t érzelmeinket tar tani csak puhán-fr issen 
azzal, hogy össze-összedugjuk a fe jünket (ahogy Nemecsekék tartották puhán a 
szorgalmasan rágott gittet). Sokkal inkább beépülni szeretnénk, — sóként és ko-
vászként — a hazai társadalom intézményrendszerébe. Amikor Finnországra vet-
jük vigyázó szemünket, akkor is főleg magunkat , a sa já t sorsunkat, tennivalóin-
kat k ívánjuk tisztábban látni, hazánkat és népünket szolgálni. S ezáltal — bármi-
lyen nagy szó ez — az egész emberiséget is, amelynek szembenálló táborai között 
a mi népeinket — a magyar t és a f innt — összekötő barátság is fontos híd lehet, 
az általános közeledés záloga. 

Varga Domokos 

Sályi napok, 1984 
Először kerül t sor a sályi napok rendezésére abban az esztendőben, amelyben 

a falu felszabadulásának 40. évfordulójára emlékezett. Aki csak 1944. november 
19-e előtt lá t ta ezt a bükkal ja i falut, m a r á sem ismerne, olyan hatalmasat fej lő-
dött. De ezen a jeles évfordulón nemcsak az elért eredményeket igyekezett számba 
venni a község, hanem soha nem tapasztalt összefogással, lázas építőmunkával ké-
szült még jobbá tenni jövőjét. Csak ezen a nyáron egymillió forint értékű társa-
dalmi munkáva l hozta tető alá egyidejűleg gyönyörűen res taurál t kastély-iskolája 
mellé a 280 iskolás gyermek eredményes tanulásához szükséges új , négy tantermes, 
két szertáras, tornatermes iskolaépületét, melyhez a helyi termelőszövetkezet is 
hatalmas anyagi támogatást adott. De er re az alkalomra elkészült az ú j egészség-
ház is. Lesz öregek napközi otthona, olvasótermes könyvtár, s még sok minden, 
ami a falu számára nélkülözhetetlen. Hasonló lelkesedéssel és összefogással folyt a 
munka a társközségben: Borsodgeszten is, ahol ugyancsak társadalmi munkával ké-
szült el a ravatalozó. 

Az emlékezés, a párat lan ütemű építőmunka mellett úgy is ünnepelt a falu, hogy 
számba vet te régmúlt ja értékeit. Felkutatta történelmi értékeit, néphagyománya 
kincseit. Mindezt a sályi napok keretében muta t t a be, összekapcsolva azt a fa luban 
élt, hat neves ember emléktáblá jának avatásával. Mert bár félreesik ez a falu 
a főútvonaltól, mégis sok mindennel dicsekedhet. Valaha it t tartot tak pihenőt hon-
foglaló őseink Árpád fejedelemmel. Volt a fa lunak kuruc vezére: Négyesi Szepessy 
Pál. És csak úgy vonzotta magához ez a természeti szépségekben oly gazdag hely 
az írókat, festőket. Ám szülötteiből is bocsátott útra népér t élő, közjóért munkál-
kodó híres embereket. A kastély-iskola au lá j ában most már emléktáblák hirdetik, 
hogy it t született Terhes Sámuel költő, kinek dalűá vált versei t a jkára vette a re-
formkor Magyarországa, valamint Balla Károly színművész, író, a magyar táncok 
lelkes művelője, lejegyzője, ki Debrecen első lapját alapította és szerkesztette. Itt 
élt és alkotott Eötvös József reformpolitikus, író, a magyar realista regény megte-
remtője, általános és kötelező népoktatási törvényünk alkotója. Itt jár t iskolába 
Az én fa lum, s az Egri csillagok írója: Gárdonyi Géza, itt töltötte gyermekéveit 
Szederkényi Anna regényírónő. Az ünnepségre érkezők szépen rendezett kiállítá-
sokon is lá that ták Sály irodalmi emlékeit, a száz éve született nagy néprajztudós-
nak, Györffy Istvánnak fél évszázada Sályban készített fényképeit. Gyönyörköd-
hettek a fa lu asszonyainak szőtteseiben, hímzéseiben, a férf iak faragásaiban, s 
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s jól szerkesztett tablókon is lá that ták a felszabadulás óta elért sályi eredménye-
ket. Az ünnepségen is kitűnt, hogy milyen összefogás van a községvezetés, a párt-
és a népfrontszervezet, a termelőszövetkezet vezetősége, meg a közművelődés irá-
nyítói között. 

Az ünnepségsorozatot 1984. november 19-én 14 órakor a kastély-iskola aulájában 
Fekete Jánosné tanácselnök nyitotta meg, majd Mihály István, a termelőszövetke-
zet pár t t i tkára ava t ta fel a hat emléktáblát . Ezután szép műsor következett. Terhes 
Sámuel versei, dalai szólaltak meg az iskola tanulóinak és a sályi pávakörnek tol-
mácsolásában. Először hangzott el Sályban Liszt Ferencnek Eötvös József című 
zongoradarabja, Deli Krisztina zongoraművésznő előadásában. A kuruc szabadság-
harcok szellemét idézte Reményi Ede Rákóczi-indulója Barsi Ernő zengő hegedű-
játékában. Utána dr. Szabadfalvi József megyei múzeumigazgató előadása hozta 
közel a hallgatókhoz az egykori Sályban is gyűjtő nagy néprajztudósnak, Györffy 
Is tvánnak alakját. Ezt követte dr. Kováts Dánielnek, a HNF megyei honismereti 
munkabizottsága elnökének a honismereti munka jelentőségéről tartot t előadása. A 
tudományos előadások után Barsi Ernő ismertette a kiállításokat, £ megnyitójukat 
különösen ünnepélyessé tette Deli Krisztina Liszt: Venezia e Napoli című zongo-
radarab jának megkapó líraisággal és káprázatos technikával való tolmácsolásával. 

A délutáni műsort ünnepi est követte, amelynek keretében Makó József, a 
mezőkövesdi pártbizottság titkára emlékezett meg Sály 40 év előtti felszabadulá-
sáról történelmi hiteleséggel, lebilincselő közvetlenséggel. Azután átvették a szót a 
néphagycmányokat ápoló együttesek. A sályi pávakör a falu legrégibb népzenei 
hagyományainak, s Tompa Mihály kottás dalgyűjteménye darabjainak megszólal-
tatásával, a messzi t á j ró l jött, de a sályiakkal szoros barát i kapcsolatot tartó szent-
gáli pávakör pedig a Dunántúl legszebb népdalaival köszöntötte az ünneplő Sályt. 
A termet zsúfolásig megtöltő közönség gyönyörködhetett az általános iskola tánc-
csoportjában, versmondóinak sályi verseket idéző szavalataiban. Aztán Hegyi Imre, 
a HNF megyei alelnöke szólt a falu népéhez, meleg szavakkal méltatva a hagyo-
mányok ápolásában elért eredményeit. Üde színfolt volt a borsodgeszti pávakör 
ízes, t réfás fonójelenete, s felejthetetlen élményt jelentett befejezésként a három 
pávakör együttes előadásában felhangzó sályi és szentgáli népdalcsokor. Nem csoda 
ha ezt a hatalmas kórust a még nagyobb együttesnek: az egész közönségnek s a 
pávakörnek éneke követte. Az ünnepi estről a miskolci rádió hangfelvételt is 
készített. 

Az est után a Bükkal ja Tsz elnöke, dr. Nagy János adott fogadást a szövetkezet 
ebédlőjében. Másnap délelőtt a művelődési házban Fülöp Gyulának, az iskola nyu-
galmazott igazgatójának festményeiből rendezett kiállítást nyitotta meg Fegyveres 
Ealázs vb-titkár, amit Nagy Lászlónak, a városi pártbizottság munkatársának tár-
latvezetése követett. Délután pedig Kiss László igazgató nyitotta meg a Hangszer 
a sályi iskolások kezében címmel hirdetet t hangversenyt, amelyen első ízben adtak 
számot tudásukról a sályi iskola hangszert tanuló növendékei, megszólaltatva 
zongorán, hegedűn, furulyán népdalokat, népdalfeldogozásokat. Weiner, Bartók, Jár -
dányi, Farkas Ferenc, Bach, Mozart, Schumann és Kabalevszkij műveit . A hang-
versenyt az általános iskola énekkarának hangulatos sályi népdalcsokra zárta, 
Ilonczay József né vezetésével. 

A szép kezdeményezést Sályban hagyománnyá kívánják tenni, s kétévente meg fog-
ják rendezni a sályi napokat. 

B. E. 
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Balassi Bálint nyomában 

Kettős évforduló kapcsán emlékezett meg a szülőföld népe 1984-ben Balassi 
Bálintról. A magyar szerelmi költészet megteremtője 430 éve, 1554. október 20-án 
született Zólyomban és 390 éve, hogy 1594. május 30-án Esztergomban meghalt . 

A CSEMADOK nagykürtösi járási bizottsága mellett működő irodalmi és nyelvi 
szakbizottság kezdeményezésére kerül t sor a megemlékezésre, mely két részből 
állott. Az első a Haladás című magyar nyelvű járási heti lap hasábjain folyt kilenc 
héten keresztül, irodalmi rej tvény formájában, Rímképlet címmel. Miközben a 
résztvevők ismerkedhettek költőnk kalandos életével és a magyar irodalomban ú j 
korszakot nyitó költészetével, fordulónként egy-egy kérdésre kellett megfelelniük a 
versenyzőknek. Az irodalmi rejtvény nagy népszerűségnek örvendett az alapisko-
lások és a felnőttek körében egyaránt . A nyertesek illő díjakban, részesültek: 
Balassi Bálint összes műveinek kötetét és az István, a király rockopera hanglemez-
felvételét kapták jutalmul — a lukanényei művelődési otthon anyagi támogatá-
sával. 

A Balassiról való megemlékezés irodalmi-honismereti kiránduláson folytatódott. 
A kezdetben gyér érdeklődés idővel olyannyira megváltozott, hogy a végén túlje-
lentkezéstől tartottak a szervezők. Az önköltségen megvalósult utazásra november 
derekán került sor, melyen zömmel a CSEMADOK helyi szervezetek tagjai, az 
ipolyvarbói és a csábi alapiskola tanulói vettek részt. A résztvevők sokszorosított 
túravezetőt is kaptak, amelyet e sorok írója szerkesztett. Mivel a kirándulást egy-
naposra tervezték, időhiány mia t t nem fért a programba a nagykürtösi járásban 
fekvő kékkői vár felkeresése. Mégsem nélkülözték az utazók a Kékkő várához 
kapcsolódó tudnivalókat. Az irodalmi-honismereti barangolás utasai között ugyanis 
három vendég volt: Marosi Endre történész, az ELTE Tanárképző Főiskolájának 
tanára, Havas Judit előadóművész és Budai Ilona népdalénekes. Marosi Endre 
tudományosan megszerkesztett előadásában követte nyomon költőnk életútját , ele-
mezte irodalmi muniká&ságát. Beszélt a váraikhoz, emlékhelyekhez fűződő esemé-
nyekről, melyek Balassi életében jelentős szerepet játszottak. Vázolta a kor poli-
tikai, társadalmi viszonyait, a XVI. századi irodalom helyzetét, beszélt a Balassiak 
és a törökök, valamint Balassi és a Habsburg-ház viszonyáról, a költő szerelmi 
költészetéről, lefestette a végvárak és a végvári vitézek életét, az ostromot, végül 
Balassi bujdosásáról, haláláról, a szülőföld iránti szeretétéről szólt. Egy-egy téma-
kör közben hallhatták a résztvevők Balassi Bálint kapcsolódó költeményét, a kor-
társak, többek között Rirnay János verseit, prózáját, idézeteket levelekből, jelenté-
sekből, a Balassiról megnyilatkozó költők alkotásait is Havas Judit tolmácsolásá-
ban. Az egységeket pedig Budai Ilona zárta le, aki a témához illő s azt érzelmileg 
aláfestő népdalt énekelt. A rendhagyó előadásokra részben az autóbuszban, rész-
ben pedig a különböző emlékhelyeken került sor. Divény és Végles voltak az út 
első állomásai, majd következtek a Balassi család várai , Zólyom, a költő szülőhe-
lye, Zólyomradvány, illetve .ma már Besztercebánya, ahol 1874-ben az ún. Rad-
vánszky-kódexben Balassi Bálint szerelmes verseire bukkantak, és végül Hibbe, a 
Magas-Tátra alatt meghúzódó bányásztelepülés, amelynek katolikus templomában 
nyugszik a költő teste. 

Amilyen felemelő volt az előadások hangulata, olyan lehangoló lá tványt nyújtott 
pl. a divényi vár, amelynek égbe meredő rcmjai sej tet ik csupán egykori szépségét, 
egyébként benőtte a gaz. Kár érte! Még sajnálatosabb, hogy Zólyomban, a költő 
várában semmi sem emlékezteti az odalátogatót a r ra , hogy ott született a XVI. 
század legnagyobb magyar költője. Pedig a vár amúgvis múzeum, a Szlovák Nem-
zeti Galéria gyönyörű kiállítása látható benne. Annál inkább illő lenne, ha a költő 
szülőszobáját — amelyben most a múzeumigazgató székel — Balassi-emlékszobává 
rendeznék be, vagy legalább egy emléktáblával jelölnék meg a helyet. 

A „Honismerettel — honszeretethez!" jelszó jegyében megvalósult Balassi-túra 
egyik gyakorlati e redménye éppen abban «rejlik, hogy a rendkívüli élményt nyúj-
tó, felejthetetlen emlékeken kívül a résztvevőket cselekvésre, nemes célokért küz-
deni akarásra ösztönözte. Megszületett ugyanis az az elhatározás, szorgalmazni fog-
ják a CSEMADOK járási bizottságán keresztül, hogy a kékkői és a zólyomi vár 
fa lára emléktábla kerüljön, amely méltó kifejezője lehetne az utókor tiszteletének 
és megbecsülésének Balassi Bálint i ránt . 

Z. Urbán Aladár 
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