
déglö, különösen ha könnyebb ismertetésül egy gólya csecsemővel a csőrében állíttatnák fel az 
épület te te jére" . ,,Ámde mindezen okok és tulajdonságok dacára is hosszabb vita után Papp Sán-
dor indítványára HULLAM-nak kereszteltetett el a balatoni új vendéglő." 

Hogy a Hullám milyen jó helyen épült, mi sem bizonyítja jobban, hogy alig telik el egy év, 
máris épül mellé az új hotel, a későbbi Balaton. A két szálloda, a szigetfürdő és körülöttük a 
szépen gondozott park szerves egység. (így vélekedik erről dr. Ormos Imre is Kerttervezés 
című könyvében.) 

Schwarcz Armin a Keszthelyi Hírlap 1894. szeptember 16-i számában így ír a keszthelyi partról: 
,,A parti terület egy része már is csinosan van parkozva, a Hullám hotel pedig testi szükségesek-
kel látja el a vendégeket. A Hullám teraszáról a tóra a legfenségesebb kilátás nyílik. Ez oly point 
de vue, a miről az egész tavon sehol sem találunk; balról a szélesvállú zalai hegylánczok, végén 
Badacsonynyal, nyomulnak a tó vízére, jobbról a végtelen somogyi lapály, a melyen át a távol-
ban kéklő baranyai hegyek vetnek gátat látásunknak. Keszthely kedves hely, a hova manapság 
már nagyszámú fürdővendég tódul." 

„Annyi vigasság és jó kedv színtere", a keszthelyi Hullám Szálló 1912 nyarán leégett. Dr. Csák 
Árpád az építkezés hiányosságaira hár í t ja a felelősséget: „Most derült csak ki előttünk, hogy mily 
kezdetleges, mily primitív módon építették ezt a szerencsétlen szállodát!" Korábban a helyi tűz-
oltóság ezen az épületen gyakorlatozott . Minden nehézség nélkül sikerült megmenteni a Hullámot 
a „tüznélküli tüzveszedelemtöl". De most, amikor igazán bizonyítani kellett volna „egységes, terv-
szerű mentőakció helyett csak tehetetlen lótás-futást láttunk." Az oltás tehát nem sikerült, az egész 
tető elhamvadt. Az új Hullám azonban hamarosan új jáépül t . Talán még szebb lett, mint korábban. 

Évtizedeken keresztül adott otthont a város fontos kulturális rendezvényeinek. Az 1921 -es nagy-
szabású Helikon ünnepség keretén belül július 2-án itt volt a díszebéd, amelyen részt vett Horthy 
Miklós is. Megfordultak itt az 1932-es Balatoni irótalálkozó résztvevői. Többször volt hang-
verseny a Hullám nagytermében. Ifjúsági találkozók, nemzetiségi fesztiválok, egyetemi gólya-
bálok és lehetne még sorolni tovább a rendezvények sokaságát, amelyeknek otthont adott a 
keszthelyi Hullám. 

Mégis a fürdővendégek ellátása, szórakoztatása mellett talán legfontosabb feladata volt, hogy 
fogadta a hajóval Keszthelyre érkező turistákat, üdülőket. Ez hiányzik ma a legjobban. 

Amikor a múlt század végén az épülő vendéglő neve még nem volt eldöntve, az egyik pályázó 
a következőt írta: „Legyen azonban bármi nevű az ú j vendéglőnk, nekem Keszthely érdekében az 
a vágyam, hogy arra a névre rá ne szolgáljon, hogy: paprikás, vagy borsos". Reméljük, hogy 
„Keszthely érdekében" ezt ma is figyelembe fogják venni. 

Tar Ferenc 

A Magyar Észjárás 
Az 1985. évi könyvnapon ú j kiadásban jelent meg Karácsony Sándornak, a debreceni 
egyetem egykori nagynevű professzorának A magyar észjárás című könyve, melynek első 
kiadása 1939-ben az Exodus kiadónál látott napvilágot. A Magvető most a Magyar Hír-
mondó sorozatban, Lendvai L. Ferenc utószavával és jegyzeteivel bocsátotta a mai olvasó-
közönség rendelkezésére ezt a ma is időszerű, gondolatinditó könyvet. Célszerűnek lát-
szik, ha most nem recenziót írunk a műről, hanem magát a szerzőt ismertetjük, törekvéseit 
és tevékenységét, mintegy előkészítésnek a könyv elolvasásához. 

Egy fél évszázaddal ezelőtt, a harmincas években hazánk történelmének igen válságos idejét 
éltük. Egyrészt a germán terjeszkedés útjába esvén, magyar nemzeti létünk forgott kockán, más-
részt polgári demokratikus fej lődésünk is elrekedt a külső és belső körülmények folytán. A szo-
cializmus építése meg egyenesen a föld alá szorult. 

Természetesen akadtak azért a magyar társadalmi, tudományos, irodalmi és művészeti életben 
olyan haladó személyiségek, akik nemcsak rámutattak a mind veszedelmesebbé váló helyzetben a 
bajok forrásaira, hanem irányt is mutattak, merre és hogyan találhatjuk meg nemzeti öntudatunk 
(identitásunk) megvalósításának lehetőségeit. Szekfü Gyulát, Erdei Ferencet, Györffy Istvánt és 
Veres Pétert kell például említenünk, akik a tudomány és a politika vonalán ébresztgették a nem-
zetet aléltságából, továbbá Németh Lászlót, Szabó Dezsőt, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, akik 
az irodalom és a művészet vonalán költögették társadalmunk lelkiismeretét. 

Ebbe a névsorba illeszkedik Karácsony Sándor neve is, aki mint a régi professzorok, valósá-
gos polihisztorként tudta áttekinteni a szellemi élet minden megnyilvánulását, egyben azonban 
szinte prófétai hívatottsággal vetet te bele magát főként az ifjúság mozgalmi életébe, majd a felsza-
badulás után a szabad művelődés országos szervezésébe. 

Karácsony Sándor a Hajdú megyei Földesen született, jómódú gazdálkodócsaládban. Gimná-
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ziumi tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte, végig színjeles eredménnyel. 
Németországi és svájci tanulmányai során megismerkedett a legmodernebb nyelvészeti és peda-
gógiai irányokkal, majd a budapesti egyetemen tanári diplomát szerzett. 1919-ben részt vett az ún. 
kommün tanügyi reformjának előkészítésében, majd Budapesten középiskolai tanárként működött , 
végül Debrecenben az egyetem pedagógiaprofesszora lett. 

Gimnazista diákjainak közösségét Csúcsai Front néven szokták akkoriban nevezni, mert az egy-
kori vöröskatonák helytállására nevel te őket. Nevezetes osztályából csak három nevet emiitünk 
meg, akik tőle kapták az indítást: Mátrai Lászlót, a filozófust, Bóka Lászlót, az irodalomtörténészt 
és Lükő Gábort, a néprajz tudósát. Szerkesztette Az Erő című diákfolyóiratot, ennek olvasótábo-
rából országos tudósítógárdát szervezett, mely a középiskolák diákjainak gondjairól látta el hírek-
kel a szerkesztőt, aki aztán diákkonferenciákon tisztázta, illetve segített tisztázni a felmerült kérdé-
seket. Bekapcsolódott kora népszerű ifjúsági mozgalmába, a cserkészetbe is. A budapesti Keresz-
tyén If júsági Egyesület 1. számú cserkészcsapatában vállalt tiszti munkát. Ebben az egyesületben 
és cserkészcsapatban lakatosinasok, diákgyerekek, kereskedősegédek, orvostanhallgatók és tanár-
jelöltek demokráciája alakította ki azt a közösségi szellemet, mely társadalmi összefogásra nevelt . 
Karácsony Sándor egyébként nem volt különösebb híve ennek az angol eredetű, főként a nyugat i 
világban népszerű ifjúsági mozgalomnak, mert idegennek tartotta a mi magyar észjárású serdü-
lőink számára, de kísérletképpen vállalta azért, hogy a benne rejlő és itt is hasznosítható peda-
gógiai módszereket kiszitálja belőle, és a jövőben kialakítandó megfelelő keretekben haszno-
sítsa. 

Budapesti tanítványai a külváros gyerekeiből, iparosok, kiskereskedők, kistisztviselők, munká-
sok fiaiból rekrutálódtak. Hogy ezek a „srácok" megismerjék a vidék magyar valóságát, levitte 
őket nyaralni a falujába, Földesre, ezzel alkalmat teremtett az aszfalton nevelkedett városi gyere-
keknek, hogy megismerjék népünk falusi zömének életformáját , megértsék gondjait , vállalják vele 
a közösséget. 

A harmincas években divatba jött az ún. tehetségkutatás vagy tehetségmentés, azaz: kiemelni 
a parasztság tengeréből a legtehetségesebb gyermekeket, iskoláztatni, egyetemre juttatni őket, 
és új , friss értelmiséggel gazdagítani az elközömbösödött, eszmények nélkül tengődő értelmisé-
get. Elsősorban a nagy hírű régi kollégiumok vállalták ezt a nemes feladatot. Karácsony Sándor 
azonban már jóval hamarabb, az 1920-as évek elején végzett ilyesféle, de országosan nem rek-
lámozott tehetségkutató munkát. Rászánt egy nyarat, és összetoborzott falujában vagy három tu-
cat 12-14 éves elemista gyereket, majd néhány bará t ja segítségével megtanította őket az akkori 
gimnázium első osztályának anyagára, ősszel állami vizsgabizottság szállt ki Földesre és a suttyó 
gyerekek kivétel nélkül eredményesen levizsgáztak, söt szép osztályzatokat értek el. Ez volt az 
első hazai tehetségkutatás. 

1942-töl a debreceni egyetem professzoraként a pedagógiai tanszék vezetője lett, és zsúfolt 
tanteremben, néha az auditorium maximumban oktatta tanárjelölt jeit . Egyben folytatta tudomá-
nyos munkásságát is, 10 hatalmas kötetben foglalta össze pedagógiai gondolatait. Egymás után 
jelentek meg társaslélektani alapon egybeállított tanításainak hatalmas kötetei A neveléstudo-
mány társaslélektani alapjai összefoglaló címmel. 

1945 után teljes szívvel vállalta az ú j Magyarországot, melynek előkészítésében ő is részt vett . 
A nevezetes szárszói konferenciának egyik előadója volt, mint a Györffy Kollégium pártfogó testü-
letének tagja. Professzori munkája mellett társadalmi munkában az Országos Szabad Művelődési 
Tanács elnökeként járta az országot, szervezte a szabad művelődés újszerű mozgalmát, hirdet-
ve, hogy a népet nem művelni kell, hanem módot kell neki teremteni arra, hogy a maga igényei 
szerint maga vegye kézbe művelődésének ügyét, az állam pedig csak támogassa a jó kezdemé-
nyeket. Az ő idejében, pl. 1947-ben, 47 népfőiskola működött az országban; népi szervek, egye-
sületek, szövetkezetek, intézmények szervezésében 17 ezer tanfolyam terjesztette az ismerete-
ket, sorra alakultak meg az ún. művelődési otthonok, melyeket az állam tartott fenn, de bennük 
a fentebb felsorolt szervek tették lehetővé tagjaik művelődését. 

CJj Szántás címmel havonként megjelenő folyóiratot adatot ki az OSZMT-vel, melyben ér tékes 
anyagot kaptak munkájukhoz azok a munkatársak, akik a szabad művelődés ügyét a terepen gon-
dozták. Az elsők között volt azok között, akik a szomszéd népekkel való megbékélést gyakorla-
tilag kezdeményezték. Az ö szorgalmazására rendezték meg Debrecenben a magyar—román ba-
rátság hetét, még 1946-ban. Gyönyörűen kivirágzott tevékenységét törte le 1949-ben a közis-
mert politikai változás. A szabad művelődés mozgalmát megszüntették, megszüntették az Orszá-
gos Szabad Művelődési Tanácsot is. Karácsony Sándort pedig nyugállományba kényszerítették, 
söt később nyugdíját is megvonták. 1952. február 23-án meg is halt. A temetésén tengernyi nép 
szorongott a ravatala körül, és Bereczki Albert püspök, a demokrácia államtitkára búcsúztatta. 

Harminc évig óvatos, félelmes hallgatás feledtette nevét és műveit. Rehabilitációja 1977 táján 
kezdődött Lendvai L. Ferenc egyetemi tanár cikkeivel, melyek a Világosságban jelentek meg. 
Üjabban a Confessio mellett a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, a Filozófia Szemle segí-
tett áttörni a szűklátókörűség homályát. S most íme, megjelent és ú j kiadásban az olvasóközön-
ség kezébe kerülhetett Karácsony Sándor tízkötetes társaslélektani müvének első, még 1939-ben 
megjelent kötete, A Magyar Észjárás. 

Dr. Szathmáry Lajos 
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