
KROÍIIKA 

Kanyar József köszöntése 
Az országos honismereti mozgalom népes tábora szeretettel és tisztelettel köszönti dr. Ka-

yar József állami díjas levéltárigazgatót, a Hazafias Népfront Országos Elnöksége tagját, 
lonismereti Bizottságának elnökét hetvenedik születésnapja alkalmából. A szeretet és tisz-
ílet méltán övezi a tudós történészt, a fáradhatatlan közéleti politikust, a nemes lokálpat-
iótát, Somogy nagy fiát, valamennyiünk példaképét. 

Mint maga vallotta: fél évszázada lépett be a honismereti mozgalom örökre fogva tartó 
ramkörébe, amikor 1934-ben részt vett a szárszói ifjúsági tábor munkájában. Ez az i f júkori 
lmény lobbantotta lángra fogékony szívét, értelmét, táplálja azóta is szülőföldje iránti oltha-
atlan szerelmét, és sarkallta Somogy történetének, népünk múltjának, sorskérdéseinek tüzetes 
anulmányozására, megismerésére. Ennek révén lett Dél-Dunántúl elhivatott kutatója, igy kap-
solódott, ezen keresztül tagolódott be a köztörténetbe, válhatott munkássága egyetemes em-
ieri értékké. Élete példázza: milyen meghatározó lehet minden korban egy induló, bontakozó 
zellemiségü fiatal számára a jó emberi közösség, ahol szorító vagy éppen felemelő gazdasági, 
ársadalmi, kulturális témákról hallhatnak, vitázhatnak, elmélkedhetnek avatott vezetők társa-
ágában. 

Nem tekinthető tehát véletlennek, hogy Kanyar József a történészeknek abba a csoport jába 
artozott, amelynek tagjai nem zárkóztak a tudomány fellegvárába. Tudásával minden jó ügy 
nellé odaszegődött, igy a legelsők között ismerte fel a helytörténetet hivatásos minőségükben 
nüvelő kevesek és a honismereti mozgalomban érdeklődéssel, odaadással tevékenykedő tíz-
;zrek együttműködésének értelmét, célját, és vette vállára a Hazafias Népfront honszeretö 
nozgalmának minden gondját , amikor szolgálatra készen bekapcsolódott a Honismereti Bi-
zottság munkájába megyei és országos szinten, felszólalt a mozgalomért, történeti tudatunk 
!rösítéséért, önismeretünk gyarapítását segítő kiadványokért közéleti fórumokon, többször 
s a Hazafias Népfront országos kongresszusain. 

Tette a dolgát megyéjében is, ahol példásan szervezett, összefogott a honismereti mozgalom: 
cözgyűjteményekkel, iskolákkal, társadalmi szervezetekkel, városi és községi tanácsokkal jó 
igyüttmüködésben születnek a nagyszerű, lelkesítő, országos követésre méltó eredmények, 
-ennen hirdette, hogy a nemzeti tudat, a szülőföld szeretete, a hon ismerete az ország szocia-
ista fejlődésének egyik legfontosabb lenditöje; hogy aki becsukja szemét a múlt előtt, az vak 
Tiarad a jelen és jövő számára is; hogy szocialista hazafiságunk ere je attól függ, milyen mé-
iyen gyökerezik az nemzeti múltunkban. Szót emelt a jobb történelemtanításért (értelmet és 
érzelmet egyaránt megragadó tankönyveket sürgetett , miközben ilyeneket készített is), emlék-
lelyeink megbecsüléséért, anyanyelvünk, kultúránk tisztaságáért, nemzeti himnuszunk alkot-
mányba iktatásáért, a regionális kutatóműhelyekért és még mennyi honismereti hatás- vagy 
íszmekörbe tartozó ügyért. Előremutató gondolataival, javaslataival a Honismeret olvasói e 
olyóirat hasábjain is gyakran találkozhatnak. 

Kanyar József 1916. április 29-én született a Somogy megyei Kaposújlakon. Középiskolai 
anulmányait Kaposvárott végezte, néptanítói oklevelet 1941-ben Nagykörösön, református 
elkészi oklevelet 1942-ben Budapesten, doktori diplomát pedig 1943-ban a Pécsi Tudomány-
;gyetem állam- és jogtudományi karán szerzett. 

A felszabadulás után a Nemzeti Parasztpárt titkára, a Pécsi Szabad Szó szerkesztője volt, 
és Baranya megye nemzetgyűlési képviselője. 1948-ban lett Somogy megye törvényhatóságá-
nak könyvtárosa, majd 1949-töl a megye főlevéltárnoka, illetve a megyei levéltár igazgatója. 

Kanyar József tudományos munkásságát a sokoldalúság és a nagy munkabírás jellemzi. 
Politikatörténeti munkássága során a megye múlt jának három korszakát rajzolta meg. A jelen-
tős hagyományokkal rendelkező Somogyban mindenekelőtt az önkényuralmi rendszer beren-
dezkedését vizsgálta: A megyei közgyűlés és bizottságai Somogyban (1860—1871). Tanulmá-
nyok a helyi önkormányzat köréből. Bp. 1960. A megye történetének másik nagy korszakából, 
a Tanácsköztársaság időszakából a két forradalom utáni állapotokat dolgozta fel: A hatalom 
átvétele és megszilárdulása az ellentorradalom első hónapjaiban Somogy megyében. Levél-
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tári Szemle 1965. A következő korszakos vál tozást 1944—1945 hozta. Ezt a korszakot öleli fel 
Somogy a felszabadulás hónapjaiban (1944—45) című müve, amely Kaposvárot t 1970-ben je-
lent meg. Ennek beveze tő jében fogla lkozot t — többek között — a függet lenségi f ron tba tar-
tozó pár tok, nép- és karha ta lmi szervek, a közigazgatási ha tóságok és az önkormányza t i tes-
tületek ú j jászervezésével . Megí r ta A szocialista munkásmozgalom kialakulása és tejlödése 
Somogyban 1918-ig című tanulmányát . 

Gazdaságtör ténet i ku ta tásában — a megye je l legének megfele lően — elsősorban az agrár -
népesség problémái fogla lkozta t ták: A XIX—XX. század fo rdu ló j ának a lapve tő ag rá rké rdése : 
Somogyi parasztság — somogyi nagybirtok (1901 —1910); A fö ldkérdés megoldásának össze-
hasonlí tó vizsgálata: Elsikkasztott földreform, megvalósult földosztás Somogyban; A for radal -
mi fö ldreform fo ly ta tásának részletes fe l tárása: Földosztó szervek és működésűk Somogy me-
gyében. 

Somogy agrá r tö r t éne tébö l irta kandidátus i disszer tációjá t 1972-ben, ez az Akadémia i Kiadó-
nál jelent meg 1980-ban. Címe: Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocia-
lista mezőgazdaságig (1920—1949). 

A mezőgazdaság témakörén túl az ipar tör ténet is fogla lkozta t ta . Erről szóló t anu lmánya a 
Tanácsköztársaság 50 éves jubi leuma kapcsán készült el és jelent meg: A Somogy megyei 
iparigazgatás és a szocializált ipari üzemek 1919-ben. 

A megye műve lődés tö r téne tének is több korszakát kutat ta . Az Adatok Somogy megye mű-
velődéstörténetéhez a XVII. század második leiében (1770—1789) című tanu lmányában a török 
alóli fe lszabadulás után megszervezendő megye kul turá l is indulásának egyik legfontosabb 
korszakát dolgozta fel. Ebbe a csopor tba tar tozó t anu lmányok sorában eml í tendők: Kaposvár 
mezőváros művelődéstörténete a kései feudalizmus idején: Az alsófoku népoktatás Somogyban 
(1770—1792); Középiskola és középfokú oktatás Dél-Dunántulon a XVIII—XIX. században, 
Népiskola Somogyban a 19. század első felében (1808—1848); Az 1858-as ,,iskolabevallások' 
Somogyban; Tankönyvek és pedagógiai kézikönyvek Dél-Dunántúl népiskoláiban 18—19. 
században; Kaposvár művelődésének kérdései a 18—20. században; A dél-balatoni fürdőkul-
túra kialakulásának történeti korszakai; stb. Utalni k ívánok még a levél tár i fo r rásoka t fel-
táró t evékenységére , de ez, meg az egyéb témák fe lsorolása már meghaladná egy köszöntő 
keretei t , hiszen Kanyar József munká inak b ib l iográf iá ja az 1940—1985 közötti időszakból 
mintegy 300 tétélt ismer, s közülük igen sok az i rodalmi, művészet i vona tkozású is: szellemi 
gazdagságra, nagy műve l t ségre valló. 

Egyik témacsopor tba sem so ro lha tó az 1967-ben Kaposvárot t megje len t Harminc nemzedék 
vallomása Somogyról c ímű kötet , mellyel — a megye egész tör téneté t á t fogva — a helytör-
ténészek, pedagógusok m u n k á j á t és az önművelés t k ívánta szolgálni. Levéltári szakmai tanul-
mányutakon járt és hungar ica ku ta tásoka t végzett Csehsz lovákiában, Ausztr iában, Nyugat -
és Kele t -Németországban, Jugosz láv iában , Angl iában, Finnországban, Belgiumban, a Szov-
je tunióban, Franciaországban és Indiában. Tapaszta la ta inak egy részét í rásban is megje len te t te . 

Doktori ér tekezését A népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való 
átmenet időszakában (1790—1868) címmel írta meg, és lett a tör ténelem tudomáf tyok doktora . 

Mint szerkesztő ha rmadik évt izede i r ány í t j a a Somogyi Almanach című sorozatot , melynek 
eddig 42 kötete jelent meg. Szerkeszti a Somogy megye múltjából című levéltári é v k ö n y v 
sorozatot , amelynek napja inkig 16 köte te látott napvi lágot . Szerkesztésében jelent meg Kapos-
vár-várostörténeti tanulmányok című kö te te 1975-ben. Szerkeszti a Szántódi Fűzetek sorozatát , 
a Somogy című kul turál is folyóira t Szülőföldünk rovatát , főszerkesz tő je a Somogyi Honismere-
ti Híradónak, szerkesztőbizot tsági t ag ja a Levéltári közleményeknek. 

Kiter jedt tudományszervező munká t végez. Elnöke a M a g y a r Levéltári Tanácsnak, a Dél-
Dunántúli Tör ténelmi Társula tnak, a Szántódi Tudományos Bizottságnak, két c ikluson keresz-
tül volt a le lnöke a Magya r Tör ténelmi Társula tnak , most igazgató tanácsának tagja . Hozzá-
ér tésére igényt tart a Magya r Agrá r tö r t éne t i Koordinációs Bizottság, az MTA Nemzetközi 
Várostör ténet i és M a g y a r Nemzeti Bizottsága, a Pécsi Akadémia i Bizottság, az Országos Mű-
velődéstör ténet i Bizottság, va lamint a Somogy megyei Tudományos és Koordinációs Bizottság. 

Társadalmi munkásságá t és e lköte lezet tségét is csak t isztségeinek fe lsorolásával érzékel-
he t jük . Tag ja a Hazafias Népf ron t Országos Tanácsának, továbbá Elnökségének, és ez utóbbi 
hatáskörében működő Honismere t i Bizottságnak elnöke. A HNF Somogy megyei Bizottságának 
és Elnökségének tagja, Helytör ténet i és Honismere t i Bizottságának elnöke. Kaposvár népf ron t -
bizot tságának, a Somogy megyei Tudósk lubnak , a KÓTA megyei szerveze tének és a Hazafias 
Népf ron t ke re tében megalakul t Szárszói Baráti Körnek ugyancsak elnöke; a Kaposvári Tanító-
képző címzetes főiskolai tanára. 

A legtöbb ember az ö korában már a nyuga lmat keresi , s még a tudós is — ha a lkotó képes-
sége te l jében van — a közéleti megbízásokat e lhár í tva , inkább a tudományt vál la l ja vagy élet-
müve összegzését végzi. Kanyar József nem ezt teszi! Nem vonul vissza, hanem fe lkérésre , 
hívó szóra az eddig ieknél is fe le lősebb poli t ikai , közösségi megbíza tásokat vállal, mer t tudá-
sára, tapaszta la tára szüksége van az országnak. De e r re kötelezi ö t Szárszó emléke, a szülőföld 
és népe bizalma, szere te te s b izonyára a honismere t i mozgalom ezernyi biztatása is. 

Szívből k ívánunk Kanyar Józse fnek további m u n k á j á h o z jó egészséget , nem fogya tkozó 
testi-lelki eröt, sok sikert , hosszú, derűs életet . 
Af. Töltési Imre 



Győr-Sopron megyei 
honismereti táborok 
Nemzetközi anyanyelvi tábor 

Másodízben rendezett Sopronban anyanyelvi tábort a szlovákiai, szlovéniai, burgenlandi és 
itthoni magyar a jkú középiskolás fiatalok számára a Hazafias Népfront Győr-Sopron Megyei 
Bizottsága és a TIT Megyei Szervezete. Mindenekelőtt azzal a szándékkal, hogy a fiatalok ma-
gyarságtudatát ébren tartsuk, vagy éppen közreműködjünk kialakításában. Rendkívül fontos 
teendő ez napjainkban és nemcsak a határainkon túl élő magyarok miatt. 

1985-ben is azzal a koncepcióval építettük fel a tábor programját, hogy a magyar múltból és 
jelenből olyan állomásokat villantsunk fel, amelyek meghatározóak voltak népünk életére, il-
letve ma szabályozzák tevékenységünket. A történelmi múlt jelentős eseményeit nem volt ne-
héz egymással kapcsolatot tartóan sem meghatározni, annál több fejtörést okozott viszont az 
alkalmazandó módszer, amellyel az egymástól igen eltérő ismeretanyaggal rendelkező résztve-
vők számára egyformán hatásos információkat adhatunk. Mindenekelőtt tehát érzelmi hatást 
igyekeztünk gyakorolni, amelynek természetesen elraktározható, maradandó ismeretanyaga is 
volt. Már a tábor megnyitásának helyszínével is ezt a célt szolgáltuk. Nagycenkre mentünk 
ugyanis, a legnagyobb magyar, Széchenyi István kastélyába, ahol Vadász Anna, megyei nép-
frontt i tkárunk meleg szavakkal adott kedvező alapot a kéthetes munkához. 

Dr. Környei Attila múzeumi kalauzolása már történelmi keresztmetszetet mutatott, Széchenyi 
sírjának megkoszorúzása, a magyar Himnusz közös éneklése pedig már beszéltette a csillogó 
szemeket. 

Ezt követően a következő főbb témákra épült a tábori program: Humanizmus és reneszánsz 
Magyarországon, Végvári harcok, Reformkor Magyarországon, A mai Magyarország. Ezeket 
egészítette ki a megyénk és a határmenti területek kulturális hagyományait , dalait fel táró és 
megismertető foglalkozássorozat, amelyet két megyénkbeli kiváló néprajzkutató: dr. Barsi Er-
nő és dr. Timaffy László tartott. 

Megkapó volt az az érdeklődés, amit ezek a f iatalok tanúsítottak, és kellemes meglepetés a 
szlovákiai fiatalok gazdag ismeretanyaga. Annál elgondolkodtatóbb viszont, hogy a magyaror-
szági diákok milyen kevés magyar népdalt ismernek. Ehhez kapcsolódtak azok a táncház-
programok is, amelyek a soproni Laj torja együttes táncosai jóvoltából váltak igen népszerűvé, 
illetve azok a kézműves foglalkozások (szövés, fonás, agyagozás), amelyeket Örsi András sop-
roni iparművész vezetett, s amelyek produktumai nagybecsű emlékei a résztvevőknek. Mind-
ezek mellett előadásokat és csoportos beszélgetéseket szerveztünk az anyanyelv magyarságtu-
datot erősítő szerepéről, mely témakört Z. Szabó László, a bujdosó nyelvemlékeinket bemutató 
érdekes előadása vezetett be. 

Természetesen nemcsak munkával teltek napjaink Sopronban. Kirándulásokat is szerveztünk. 
Budapesten a magyar koronázási jelvények előtt tisztelegtünk, s a Vár és az Országház törté-
nelmi atmoszférájú levegőjét szívtuk magunkba. Fertőszéplakon a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
a magyar népi kultúrába, a fertődi Esterházy-kastély a főúri életmódba engedett bepillantani. 
Esténként a témákhoz kapcsolódó filmeket néztünk meg, magyar népdalokat énekeltünk, illet-
ve diaképekkel szemléltetett előadásokat hallgattunk a szlovákiai és erdélyi magyar kultúráról 
Halász Péter és Z. Szőke Pál közvetítésével. Magyarországi tartózkodásunkat Juhász Róbert ér-
zelmekre és értelemre egyaránt ható előadása zárta, amely a mai Magyarország eredményeit 
mutatta fel nem elhallgatva gyengeségeinket, tennivalóinkat sem. 

Végezetül meg kell említenem az úgynevezett ,.Fehér könyvet", amely történelmi útikalauz-
ként — a résztvevők önálló kutatómunkáját is igényelve — hasznos segítője volt mindannyi-
unknak az egész tábor időtartama alatt. A benne szereplő feladatlapok dr. Bedécs Gyula mun-
káját dicsérik, aki nemcsak csoportvezetőként, hanem a tábor szervezőjeként is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Köszönet illeti továbbá Horváth Ibolya színművésznőt, Marosi Endre törté-
nészt és R. Szabó Lajos tanárt, írót, akik előadásaikkal, illetve csoportvezetői munkájukkal lel-
kesen segítették a tábor munkáját . 

Az anyanyelvi tábor magyarországi befejezése után Szlovákiába indultunk, ahol a Csallóköz 
történelmi emlékeivel, a tájjal ismerkedtünk, Pozsonyban pedig a Koronázási templomban és a 
Várban a történelem emlékeit faggattuk. 

Pozsonyból Bécsbe vezetett az utunk, ahol mindenekelőtt a bécsi Kunsthistorisches Múzeum 
kincseit tekintethettük meg. Köztük a nagyszentmiklósi aranykincseket és Bocskai István ko-
ronáját is. Bécs után Burgenland magyar vonatkozású történelmi és kulturális emlékeivel is-
merkedtünk, majd találkoztunk burgenlandi magyarokkal, s a magyar kultúra örökségét őrző, 
népi együttesekkel: citerazenekarral és néptánccsoporttal. 
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Mindent egybevetve ismét bizonyosságot szereztünk arról, hogy jó és nemes ügy szolgálatát 
vállaltuk, amikor hídverőkként, vagy a hid helyreállítóinak egyikeként, a Magyar Világszö-
vetsége, a TIT Országos Szervezete támogatását is élvezve, megszerveztük az anyanyelvi tábort 
a hagyományteremtés igényével. Mindezért köszönetet mondunk a nagymegyerei (Calovói) 
Csemadok Szervezetnek, Varga László elnöknek, a lendvai (Lendavai) Magyar Érdekközösség-
nek, dr. Hajós Ferenc elnöknek, Pozsanecz Mária elnökhelyettesnek, és a burgenlandi Magyar 
Kultúregyesületnek, Moór János elnöknek, Szeberényi Lajos tanárnak, a citeraegyüttes veze-
tőjének, dr. Varga Józsefnek, a bécsi Európa ház nyugalmazott igazgatójának, és dr. Galam-
bos Ferenc tanár plébánosnak, aki talán a legtöbbet tett az ausztriai programért. 

Szabó József 

A XVI. Országos Honismereti Diáktábor 
A táborozók „főhadiszállása" a festői szépségű Mosoni-Duna patján fekvő novákpusztai kas-

tély volt, ahonnan naponta indultak a kis csoportok — autóbusszal, kerékpárral , gyalogszerrel 
— a Szigetköz falvaiba, hogy megismerjék a tá j történetét, népi kultúráját , természeti értékeit . 
Gyűjtőterületünk az Alsó-Szigetköz hét falujára ter jedt ki. 

A tábor 80 lakóját a KISZ KB egyéni meghívással, a legkiválóbb honismereti szakkörök azon 
tagjai közül válogatta ki, akik sikeresen szerepeltek az Országos Diáknapok pályázatain. A 
diákok visszajelentkezési lapjain a személyi adatokon, a pályázati eredményeken kívül szere-
pelt az is, hogy melyik szakcsoport munkájában vennének részt szívesen. így — az egyéni igé-
nyek figyelembevételével — készültek el előzetesen a szakcsoportbeosztások. 

A gyűjtési tematika meghatározásakor — építve a megelőző táborok tapasztalataira, szem 
előtt tartva a gyűjtőterület sajátosságait — sikerült olyan kutatási tervet készíteni, amelyre 
alapozva akár egy monografikus gyűj tés is kezdhető volna. A hagyományos néprajzi témákon 
kívül helyet kaptak a társadalomnéprajzi, szociológiai, nyelvészeti, természettudományi vizs-
gálódások is. Éppen ezért célszerűnek mutatkozott, hogy az általános-tematikus kérdőívek 
használatán túlmenően, a szakcsoportvezetők történeti és gyűjtésmódszertani kérdésekről is 
elbeszélgessenek csoportjukkal. 

Timaííy László, Barsi Ernő, Alexay Zoltán és Németh Alajos előadásai (a Szigetköz hagyo~ 
mányairól, népzenéjéről, élővilágáról, illetve Kimle múltjáról), valamint az egész napos kirán-
dulás a helyismerettel nem rendelkező táborozók felkészítését szolgálták. Ezt a munkát segítet-
te az a speciális kézikönyvtár is, amelyet a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár bocsátott a tá-
bor rendelkezésére. Hasznos útmutatásokkal, térképekkel, iratanyagokkal segítették munkán-
kat a községek tanácsi és egyházi vezetői. 

A változatos szabadidős program szorosan kapcsolódott a tábor szakmai feladataihoz. Ennek 
megszervezését Káldy Mária, Kovács Judit (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre) és Vi-
rág Katalin (Győr-Sopron Megyei KISZ-bizottság) vállalta magára. A táncházon, fi lmvetíté-
sen, daltanuláson kívül a táborozók éjszakába nyúló kézműves foglalkozásokon ismerkedhet-
tek meg egy-egy kiveszőben levő kismesterség munkafogásaival. Kiss László ásványrárói mes-
ter segítségével megtanulhatták a kosárfonást, Pongor Margit a szövés, Sipos Anna a csuhéj-
pödrés, Hegedűs Csilla a nemezkészités, Német Alajos a fafaragás rejtelmeibe vezette be az ér-
deklődőket. Angyal Zsuzsa vezetésével megismerhették a mézeskalács-készítés titkait, a koron-
gozás fortélyait. Az alkotóműhelyek a tábor egész ideje alatt az érdeklődők rendelkezésére 
álltak. 

Maradandó élmény marad mindnyájunk számára az ásványrárói Rákász Vincéné „énekmon-
dása", és az a nap, amelyen a Gondár család vendégei lehettünk Hédervárott . Vállalkozó szel-
lemű lányok Rozika néni vezetésével már hajnalban tésztát dagasztottak, a fiúk a kemencét fű-
tötték. Délutánra elkészültek a fonatos kalácsok, a ropogós lángosok, és a böjti édesség: a csi-
ripszli is. Munka közben citerazenére folyt a tánc, az éneklés. Külön színfoltja volt a program-
nak a táborozók öntevékeny napja. Meglepetésünkre a tábor lakói „átvették a hatalmat", le-
váltották a tábor vezetőségét, és egész napos sportversenyt, jó hangulatú vetélkedőt szerveztek. 

A tábor életéről Ráduly Emil és Gáspár Mihály, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
munkatársai készítettek hatvanperces videofilmet. A szakcsoportok munkáját , a szabadidős te-
vékenységet több mint száz fényképfelvétel őrzi. A gyűjtött tárgyakból, illetve a kézműves 
foglalkozások termékeiből rögtönzött kiállítást is rendeztünk a kastély ebédlőjében. A mintegy 
300 tárgyon kívül, a fotó- és dokumentációs anyag a győri Xántus János Múzeum és a Szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyűj teményébe került, ahol a feldolgozó munka folytató-
dik. 

A szakcsoport munkája: 1. Vízi életmód. (Szakcsoportvezető: Cseri Miklós, Miskolc, Herman 
Ottó Múzeum.) Feldolgozták a lipóti, ásványrárói, dunaremetei halászat munkamenetéről, esz-
közeiről, hiedelmeiről gyűjtött anyagukat. Vizsgálták az aranyászok, pákászok munkáját. Több 
tucat tárgyat gyűjtöttek, s százötven oldalnyi adattári cédulát, illetve rajzot készítettek. 2. Egy 
falu — Hédervár — kézművesipara. (Molnártlé dr. Szolnoki Erzsébet, Győr, 401. sz. Ipari Szak-
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munkásképző Intézet.) A csoport a volt hédervári uradalom iparosainak életmódját , munka-
eszközeit, műhelyeit, illetve az ipartestületek tevékenységét vizsgálta. Fontos adatokat tárt fel 
az uradalmi, az önálló iparosok és a kontárok társadalmi helyzetéről, működési köréről, egy-
más közötti kapcsolatairól is. 3. Arak társadalma. (Örsi Julianna, Túrkeve, Finta Múzeum.) 
Vizsgálták Arak társadalmi tagozódását, a volt gazdák, iparosok, cselédek helyzetét, a falu-
közösségben betöltött szerepüket. Tanulmányozták a közösen végzett munkák szerepét, a jeles-
napi- és az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások rendszerét is. Munkájukhoz levéltári 
iratokat is felhasználtak. 4. Nyelvjárási jelenségek az Alsó-Szigetközben. (Dr. Ábrahám Imre, 
Pannonhalma, Altalános Iskola.) Négy témakörre bontva végezték vizsgálódásaikat. Teljes 
egészében feldolgozták Ásványráró földrajzi neveit. Tanulmányozták a falu ragadványneveit , 
jelentős mennyiségű állat- és növénynevet gyűjtöt tek; a megismert szólásokat és közmondáso-
kat rendszerezték. 5. Tárgyi néprajzi szakcsoport. (Kovács Judit, V. Bíró Ibolya, Szentendre, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum) A csoport tagjai a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
felépítendő ásványrárói házhoz gyűjtöttek berendezési tárgyakat , gazdasági eszközöket, textí-
liákat. Tárgygyűjtés szempontjából a csoport munkája volt a legeredményesebb. 6. Gyermek-
Játékok, népköltészet. (Kriston Vízi József, Kecskemét, Szórakaténusz Játékműhely és Múze-
um) Gyűjtőterületük Kimle volt, ahol több mint ötven játékleírást, több száz rajzot készítettek. 
Vizsgálták a legény- s leányélet szokásait, fontos adalékokat szolgáltatva ezzel a magyar és 
horvát népcsoport kul túrájának kölcsönhatásához. 7. Táj — élővilág — ember a Szigetközben. 
(Dr. Alexay Zoltán, Győr, Kazinczy Gimnázium.) Ember és környezetének egymásra hatását, az 
ebből fakadó életmódbeli sajátosságokat vizsgálták Kimle, Hédervár és Ásványráró térségé-
ben. Bejárták a terület egyik természeti ritkaságát, az Égerlápot; meghatározták az itt találha-
tó növényeket, állatfajokat. Megismerkedtek a hajdani aranyászok, pákászok, vadászok mun-
kájával, eszközeivel. 8. A népi földművelés szókincse szántástól—aratásig. (Szabó Sarolta, 
Nyíregyháza, Jósa András Múzeum.) A csoport Kimlén, Darnózselin és Halásziban kérdőíves 
gyűjtést végzett. A gabonatermesztés precízen felvett munkamenetén kívül érdekes hiedelem-
anyagot is gyűjtöttek. Külön kis csoport a ház körüli kertek etnobotanikai vizsgálatát is elvé-
gezte. 9. Kimle magyar—horvát—német egymásra ható hagyományai. (Németh Alajos, Kimle, 
Művelődési Ház, Horváth József, Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár.) Adatokat gyűjtöt-
tek az eredetileg együtt élő német és horvát közösség szokásairól, házassági kapcsolatairól, 
kulturális kölcsönhatásairól. Több népdalt és történeti mondát rögzítettek magnószalagra. Ku-
tatásuk kiterjedt az 1946-os kitelepítésnek — illetve lakosságcserének — a falu hagyományos 
kul túrájára gyakorolt hatására is. 10. Népi építészet. (Páll István, Nyíregyháza, Sóstói falumú-
zeum.) Mecsér, Hédervár, Kimle hagyományos népi építészetét dolgozták fel. Nemcsak házfel-
méréseket, hanem teljes telekrajzokat is készítettek. Vizsgálták az építés menetét, anyagait, 
technikáját. Külön figyelmet fordítottak a kerítésekre, a kapukra, a kutakra. Értékes leltárakat, 
rajzokat készítettek a házak berendezéséről. 

Perger Gyula 

VI. Nemzetközi Diák Honismereti Tábor 
A Hazafias Népfront Győr-Sopron Megyei Bizottsága, a Tudományos Ismeretterjesztő Társu-

lat Megyei Szervezete és Töltéstava-Győrság Községi Tanácsának rendezésében 1985. június 
24-től 29-ig Győrságon, majd július 5-ig a Szlovákiai Nemzeti Front Nyugat-Szlovákiai Kerüle-
ti és Pozsony Környéki Járási Bizottságának vendégeként került sor erre a honismereti táborra. 

20 magyarországi és 20 szlovákiai középiskolás diák 6 csoportban dolgozott értő kezek veze-
tésével a Sokoróalja kis falucskában, Győrságon. A választás azért esett a falura, mert itt évek 
óta működik egy kiemelkedően jó munkát végző honismereti szakkör, amely a gyűjtőmunkán 
kívül helytörténeti feldolgozásokat is készít, s megyénkben elsőként fejezte be a falufényképe-
zési akciót. 

A tábori program is e r re alapult. A szakkör tagjaival együttesen pótoltuk a gyűjtési hiányo-
kat, egy csoport a tárgyak restaurálásával foglalkozott, s kiállítási rendbe kerültek a fényképe-
zési akció fotósorozatai is. 

A munkát megyebéli kirándulások oldották: megnéztük az ősi Pannonhalmát, Győr történel-
mi belvárosát, Sopront, Fertödöt és Kapuvárt. Belefért a programba egy hangulatos délután a 
Péri Sportrepülőtéren, s egy este a Győrsági Rádióállomáson is, ahol kis táborunk a nagyvilág-
gal került összeköttetésbe az éter hullámain. 

Szlovákiában a Bazinban lévő közgazdasági szakközépiskola adott otthont táborunknak, in-
nen indultunk a Kis-Kárpátok csodálatos tájain az ősi városokba, Pozsonyszentgyörgyre, Mo-
dorba, Stomfára. Természetesen Pozsonyra is jutott idö. 

Ez a tábor talán az eddigieknél is jobban sikerült. Nem kellett ugyanis tolmácsokkal dolgoz-
nunk, mert a 20 szlovákiai diák közül 5 a szenei Magyar Gimnázium tanulója volt, így minden 
csoportra jutott egy-egy magyarul tudó diák. Jó kapcsolat alakult ki mind a diákok, mind a tá-
borvezetőség, mind pedig a falu lakóival. A gyűjtő-feldolgozó munkán kívül esténként közö-
sen szórakoztunk, volt daltanulás, táncház, diszkó. Vendégül láttuk az Écsi Pávakört, dr. Ti-
maffy Lászlót, a Szigetköz tudományos kutatóját, a rádióállomás rádiósait. Mindnyájan szi-
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vünkbe zártuk a falu lakóit, de ez kölcsönös volt, mert többségük együtt tartott velünk az est 
órákban is. Sok diák itt ült elöször szekéren, a gazdaság kétkerekű bricskája naponta több for-
dulóval kocsikáztatta végig a diákokat a falu utcáin. 

A helyi iskola pedagógusaival is barátságot kötöttünk, szállásunk a Magyar Néphadseregtől 
s egy győri kollégiumtól szerzett berendezéssel az iskola tantermeiben volt. Szűkösen fértünk 
el ugyan, de naponta nyi tva állt előttünk a művelődési ház kedves népművelővel, s s a tanács-
elnökkel, Balogh Mihállyal — egyébként a honismereti szakkör vezetője — s a szakkör tagjai-
val. 

Szeptember 27-én a tábor magyar diákjaival találkozót szerveztünk a faluban, ahol értékel-
tük munkánkat, s megtárgyaltuk, ki milyen pályázattal készül a következő Kisfaludy-napokra 
s ehhez milyen segítséget kér. Többen választottak györsági témát a szellemi és tárgyi népraj? 
köréből. 

Végezetül e lmondhat juk, hogy ez a tábor is betöltötte hivatását, a tábor lakói egy kiteljese-
dettebb faluképpel, sok barátsággal gazdagodtak, s most már hazajárnak „Ságra". Szlovák ba-
rátainkkal, az ottani magyar diákokkal is élénk maradt a kapcsolat, leveleznek, s kölcsönösei: 
látogatják egymást. Ügy véljük, a jövőben is hasonló programokat szervezünk táborainkban 
Ígéretet kaptunk szlovákiai barátainktól, hogy következő táborainkban megtar t ják a most be-
vált gyakorlatot, azaz nem tolmácsok ú t j án érintkezünk, hanem felerészben magyar anyanyel-
vű diákok lesznek a táborozók. 

Jászberényi Ferencnt 

Egyetemi, főiskolai honismereti tábor a Tóközben 
1982 óta minden évben megrendezzük Győr-Sopron megyében az egyetemi, főiskolai honis 

mereti-néprajzi tábort. Létrejöttéhez a szerény anyagi támogatást a HNF országos és megye 
szerve, a KISZ Megyei Bizottsága és a Megyei Múzeumi Szervezet adta. A házigazda szerepé 
ezúttal a Bősárkányi Községi Tanács vállalta. 

Július 2—14. között 35 diák (Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron; Soproni Óvónőképző In 
tézet; Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr; Közlekedési és Távközlési Műszaki Fő 
iskola, Győr; Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem; Berzsenyi Dániel Tanárképző Főis 
kola, Szombathely) szállta meg a bősárkányi általános iskolát, és indult naponta gyűjtőútra c 
környező községekbe: Rábcakapiba, Tárnokrétibe, Cakóházára, Acsalagra, Maglócsára, Bar 
bacsra. A tábor célja —- hasonlóan az előbbiekéhez — a Tóköz táji, történeti jellegzetességei 
nek megismerése, a népélet tárgyi és szellemi hagyományainak gyűjtése, a falu társadalmi-gaz 
dasági viszonyaiban végbement változások rögzítése. 

Az első tóközi gyűj tö tábor 1939 júliusában a táj- és népkutató mozgalom keretében volt. A: 
előkészítés során a hallgatók megismerkedtek a tájegység irodalmával, az 1939-es tábor kuta 
tási eredményeivel, ezek alapján került sor a feladatok, a gyűjtési témakörök meghatározásá 
ra. A résztvevők szakmai képzettségének megfelelően alakított szakcsoportokban folyt a mun 
ka. A faipari egyetem hallgatói az említett községek népi építészeti emlékeinek felmérését, fo 
tózását végezték. A tanárképző főiskolások a jeles napok szokásait gyűjtötték. Barbacsi hímző 
asszonyokkal beszélgettek a tanítóképző főiskola diákjai, s a nagyon híres és szép fehérhimzéi 
munkafolyamatai mellett néhány különleges ételreceptet is sikerült lejegyezniük. Az agrártu 
dományi egyetem hallgatói a hagyományos paraszti gazdálkodás, az állattartás, és a ma is él< 
bősárkányi gyékényszövés hagyományai után kutattak. Régi gyermekjátékokat és a családi ün 
nepekhez kapcsolódó szokásokat gyűj töt ték az óvónőképzősök. A műszaki főiskolások a közsé 
gek iparosait, mesterembereit térképezték fel, fotókat készítettek a még ma is működő mühe 
lyekröl. Sikerült megszerezniük a múzeum számára egy 1929-ben alapított sajtkészitő műheh 
berendezését. 

A két hét eredményeként összegyűlt írásos és hangszalagos anyag a múzeum adattárába ke 
rült, a csaknem száz muzeális értékű tárgy pedig a Csornai Helytörténeti Gyűjteményt gazda 
gitotta. A gyűjtőmunka mellet előadások, kirándulások is szerepeltek a programban. Felejthe 
tetlen élmény volt a bősárkányi kenyérsütés Mari néninél: a kovászolástól a sütésig mindéi 
munkafolyamatban részt vettek a táborlakók. A friss kenyérhez halászlé főtt bográcsban acsa 
lagi recept szerint. A hallgatók megtanultak cukorba, vágott dióba mártogatott kürtöskalácsot 
csiripiszlit sütni. 

Köszönet illeti a községek lakóit és vezetőit a kedves fogadtatásért, a sok segítségért. A 
idős emberek befogadták a fiatalokat, örömmel adták át emlékeiket. A tábor előkészítésében é 
a gyűjtőmunka irányításában részt vet tek: dr. Faragó Sándor, a Rábaközi Múzeum nyugalma 
zott igazgatója, Pamlényi Klára, a Rábaközi Múzeum igazgatója, Szalontay Judit , a Csorna 
Helytörténeti Gyűj temény vezetője, Perger Gyula, a Xántus János Múzeum néprajzosa. 

Jövőre — ha a szükséges anyagi támogatás nem marad el — szeretnénk, ha az ország több 
felsőoktatási intézményéből is részt vehetnének az érdeklődő hallgatók táborunkban, igy széle 
sithetnénk a gyűjtési témák körét. 

Imre Móri 
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Fél évszázados jubileumára 
készül Patak 

Az első magyar népfőiskola 1936-ban kezdte meg működését Patakon. Az 50. évforduló 
méltó megünneplésének előkészítése jegyében tar tot tak kétnapos találkozót a volt pataki nép-
főiskolások és barátaik, nosztalgikus visszaemlékezések helyett példamutatóan a jelen felada-
tait, teendőit keresve. A konferencia gazdag programja három pólus körül kristályosodott ki: 
Csurka István és Makovecz Imre előadása, valamint a Siómente Népfőiskola modellje állott 
az érdeklődés középpontjában. 

Csurka István az egészséges társadalmat fenyegető veszélyekre, elsősorban a nihilizmus ká-
ros hatásaira hivta fel a figyelmet. A tbc-t leküzdöttük — mondotta —, ú j morbus hungaricus-
ként a közöny jelentkezik, a kételkedés, mely szerint bevallhatatlan a múlt, bizonytalan a je-
len, kérdőjeles a jövő. E bénító nézetek ellen fel kell lépni, bátor, a cinizmust visszaszorító 
cselekvéssel. A zárt etnikumú parasztság hagyományőrző kultúrája múlóban van, helyette ú j 
kultúrát kell adnunk a falunak, támogatva az önszerveződést. Az utazó, nemegyszer önkizsák-
mányoló csaknem egymillió kétlaki, kultúra alatti létbe szorul, felemelésük alapvető feladat. 

Az információ áramlásában ú j feudalizmus kialakulása fenyeget, ennek felszámolása nélkü-
lözhetetlen a közéleti korrekciókhoz. Ma jó a légkör a nagy kérdések felvetéséhez, de vajon 
kihasználjuk-e eléggé ezt a lehetőséget, vállaljuk-e a cselekvés kockázatát, és elsősorban saját 
magunkban, családunkban gátat emelünk-e a nihilizmus terjedésének? Ha nem, kiköp bennün-
ket a jövő, kiköp Európa is. 

Makovecz Imre — egyik legnagyobb élő építőművészünk — a romló falukép elleni harc 
lehetőségeire mutatott rá. Stílust kell kapjon az életünk az elcsökevényesedéssel, stilustalanság-
gal szemben. A külső kép rendbehozása körzeti központok létrehozásában valósul meg, ez tör-
ténik például Patakon és Zalaszentlászlón. Az építész nem csupán a középületek esztétikus 
összhangjára ügyel, ö például havonta egy-egy napot tölt mindkét helyen, és minden hozzá-
forduló építkezőnek segít; ezt a módszert kellene általánossá tenni. Tervezőasztal mellett nem 
lehet falu- vagy városképet tervezni. Ha a lakosság magáénak vallja az ügyet, kis pénzből is 
lehet szépet, gyorsan megvalósítani: Zalaszentlászlón két hónap alatt építették meg az iskolát. 

Minthogy Patakon is vizsgálják ú j népfőiskola indításának a lehetőségét, a találkozó részt-
vevői szinte szenvedélyesen firtatták, miképpen sikerül — immár negyedik éve — közösségbe 
toborozni Siófok körzetében a művelődni akarókat. A Siómen/étől jött vendégek elmondották, 
hogy három fokozat alakult náluk ki: egy hónapos laza előkészítő (előadások), aztán két hóna-
pos rendszeres hétvégi sorozat, végül kilencnapos bentlakásos népfőiskola. Kitűzött céljuk a 
kultúra újraelosztása, a népi és helyi identitástudat helyreállítása. Ezt személyiségfejlesztéssel 
érik el: ki-ki i smer je fel adottságait, szerepét a helyi társadalomban. Az esetjátékok során hol 
„népfront-értekezletet", hol „tanácsülést" tartottak, hol „helyi mozgalmat" szerveztek. Mind-
emögött anyagi és erkölcsi támogatással, helyiség és étkeztetés nyújtásával ott állt a termelő-
szövetkezet, felismerve, hogy képzett és áldozatkész tsz-tagok, külső támogatók biztosítékot 
jelenthetnek a szövetkezet későbbi fejlődésében. Siófokon és környékén a mozgalom átvette a 
tanácsoktól a művelődési feladatokat; az országban már tíz helyen valósulnak meg a helyi 
reformok. Az ú j népfőiskola olyan szellemi közösséggé kovácsolja a résztvevőket, amely a 
további években-évtizdekben az eredményes összemüködésben hozza meg gyümölcsét. 

A múlt—jelen—jövő együttes vállalásának szép eredménye volt, amikor a résztvevők virá-
got helyeztek el a pataki mozgalom két veterán professzorának, Szabó Zoltánnak és Koncz 
Sándornak, továbbá Cs. Szabó László írónak a s í r jára . Emlékezetes marad a nagy beszélgetés 
Újszászy Kálmánnak, az egykori „Szeretetfalva" ma már kilencedik évtizedét taposó hajdani 
vezetőjének öreg diófája alatt, a hevenyészett lócákon. A találkozó tanúsága egyértelmű: a 
múltat csak a szerveződő jövő teheti elevenné, a jövő pedig csak akkor tud organikusan épít-
kezni, ha biztos alapokat talál a múltban. 

Havasné Bede Piroska 

Hagyományőrző népművészek 
és táncegyüttesek találkozója 
A kialakult sokéves gyakorlatnak megfelelően a Gödöllői Művelődési Központban az 1985. 

évben is — lévén páratlan év — megrendezték a Hagyományőrző Népművészek és Táncegyüt-
tesek Országos Találkozóját, immár 9. alkalommal. A kétnapos eseménysorozat gazdag prog-
ramot ígért. Első napon két kiállítás is színesítette az együttesek szakmai bemutatóját: Barcza 
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Zsoltnak az V. Galgamenti Népművészeti Találkozón készített színes fotóit tekinthettük meg, 
Forrai Sándor pedig, a II. Magyar Rovásírás kiállítása cimmel mutatott be értékes anyagot. 

A találkozóra tizenhat hagyományőrző együttes, valamint a népművészet mesterei és iljú 
mesterei jöttek össze. A két gálaműsoron kivül sor került baráti találkozóra és — a közönség-
gel megteremtődött kapcsolat érdekében — utcai szereplésekre is. Ez utóbbiakat a Szabadság 
téren, a Stromfeld és a Mosolygó lakótelepen rendezték meg, roppant gyér számú nézőközön-
ség előtt. Az elmúlt években megrendezett találkozók és a hagyományőrző folklór együttesek 
működéséről szerzett külföldi tapasztalatok alapján szükséges, hogy néhány, gondolkodásra 
késztető észrevételt tegyünk. Ezeknek a találkozóknak haszna és ér téke — megítélésünk sze-
rint — nemcsak abból áll, hogy a megjelent együttesek egymásnak dobogón mutatják be nép-
művészeti képességeiket. Sokkal inkább szükséges ezekhez a műsorokhoz, olyan együttérzö 
közönséget nevelni-teremteni, akikkel közösen élhetik át a népművészet örömszerző, közösség-
teremtő erejét. Bartók írja egyhelyütt a népművészetről: „esztétikai örömet szerezhet mind-
azoknak, akikben még van érzék — a vadvirágok szépsége iránt." Hiszem: ez az érzék még 
nem halt ki mindenkiből — csak szunnyad. Az együttesek java alkalmas arra, hogy ezt a 
szunnyadó érzést felébressze és a népművészet szépségeit terjessze. A gödöllői találkozókon 
azonban — ez utóbbin különösen — alig van közönség. Az együttesek önmaguknak játszanak. 
Vajon nem lenne célszerű — még akkor is, ha a város kiválóan alkalmas szálláshellyel és mű-
velődési házzal rendelkezik — változtatni a találkozó helyszínén és időről időre másik kis-
városban otthont adni a találkozóknak? Ily módon is megkeresve a népművészet szépségére 
fogékony rétegeket. Mert van ilyen réteg. Meglehet: ez gonddal, fáradsággal, ötletekkel jár. 
De megéri. A mozgalom megújulása függ tőle. Ugy véljük, ha a zselízi, gombaszögi találkozók-
ra tízezrek mozdulnak, talán nálunk is lehet olyan hagyományőrző seregszemléket szervezni, 
ahová néhány száz aktív néző összegyűlik. A másik: túlzás lenne azt állítani, hogy a népitánc 
és zene művelése kizárólag az i f júság joga, de az a szélsőség sem tartható, hogy hetven-nyolc-
van éves népművészeket késztetünk színpadi táncra. A népművészet idős mestereinek tapasz-
talatára, és megtisztelő jelenlétükre feltétlenül szükség van a hagyományőrző találkozókon. 
De az a vélekedés erősen vitatható, hogy hasznos közreműködésük csupán dobogós előadás 
formájában nyilvánulhat meg. 

Európában és a tengeren túl is megújulását éli a folklór. Tömegeket nyer meg varázsával. 
Sokan felismerték: nemcsak a nemzeti érzés és a népi kultúra kifejezésére, továbbélésére 
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alkalmas, de hatalmas pedagógiai erő is rejl ik benne. Az if júság egyik nevelő eszköze. Mert 
egykor a népművészet olyan rendtartó életkeret volt — és azzá válhat a jövőben is — mely a 
születéstől a halálig irányt mutatott. Olyan szellemiség, mely egészséges eszméket és erkölcsi 
elveket sugároz magából. Ezért kell elégedetlennek lennünk mindaddig, míg a hagyományőrző 
népművészeti mozgalom nem válik a jelenleginél szélesebb tömegmozgalommá. Nem annyira a 
müvelök, mint az aktív nézők, résztvevők, a szellemiséget befogadók számát lenne jó növelni. 

Hajdú D. Dénes 

Erkel ünnepség Budakeszin 

IPék Lajos 
felvételei) 

A budakeszi Erkel-ház a XIX. század 
végén. (Levélnehezéknek használt ka-
vicsra lestett olajkép) 

Az Erkel család hajdani nyaralójánál elhelyezett márványtábla nemcsak azt adja tudtul, 
hogy gyakran pihent itt a Himnusz zeneszerzője, hanem emléke marad az összefogással végzett 
honismereti munkának is. Az idősebb budakeszi lakosok emlékezete tartotta fenn a legendát, 
mely szerint itteni nyaralójukban hunyt el, s helyben lett eltemetve az Erkel család egyik 
tagja. Síremléke a régi temető felszámolásánál elpusztult. Hallott erről gyerekkorában Balogh 
Géza helyi lakos is, aki gyulai üdülése alkalmával megismerkedett D. Nagy András helytörté-
nésszel, Erkel-kutatóval, és szó esett a budakeszi emlékekről is. 

Az első segítség a budakeszi plébánostól érkezett: hosszas munkával másodmagával meg-
kereste a bejegyzést a halotti anyagkönyvekből. Tisztázódott, hogy Erkel Ferenc legidősebb 
— Gyula nevű — fia unokatestvérét vette feleségül, Erkel Rózát, akit itt temettek el 1888-ban. 
Születési helyéül Vörösberényt jelölték meg. A következő adatokat az ottani plébános szolgál-
tatta. 

Közben sikerült felkutatni az elhunyt leszármazottait, közöttük két unokát is. Egyikük a 
Budán élő Ováry Rózsa sok becses anyaggal, dokumentummal segítette a további munkát. 
Megőrizte a házról készült, kavicson lévő festményt, az 1883-ban készült adás-vételi szerző-
dést, nagy- és dédszüleinek személyes tárgyait , fényképeit. 

Az Erkel család a múlt század közepétől gyakran nyaralt Budakeszin. A faluszéli, erdő mel-
letti nyaraló vásárlása után a szívbeteg Erkel Róza az év jelentős részét töltötte itt. A nyaraló-
ház a volt Felsőkereszt utca 71. számot viselte, amelyet a későbbi tulajdonosok kibővítettek. 
Ma az épület az Erkel Ferenc utca 14. sz. alatt található. 

Ilyen előzmények után született a gondolat: az évforduló alkalmával jó lenne megjelölni az 
épületet és ünnepségen megemlékezni a nemzeti opera megteremtőjéről és családjáról. Az ötle-
tet a közelmúltban alakult Szépítő Egyesület karolta fel, segítettek az épület azonosításában, 
összehangolt munkájuk eredményeként — és költségükön — felavatták az emléktáblát. Ezt 
követően több száz fös ünneplő közönség — fáklyás menetben az Erkel Ferenc Művelődési 
Központba vonult, ahol bensőséges ünnepséget tartottak. A műsorban a zenei program mellett 
D. Nagy András helytörténész tartott megemlékezést. A rendezvényt kiállítás egészítette ki. 
Az ünnepségen az Erkel család 16 leszármazottja vett részt, közülük sokan itt találkoztak elő-
ször. Az eseményt a Magyar Rádió rögzítette és a Televízió Híradója is tudósítást adott. A 
kiállítás dokumentumanyagának nagy részét a család az Egyesületnek adományozta, annak 
reményében, hogy hamarosan állandó helytörténeti gyűj temény keretében bemutathatják. A 
gyűj temény elhelyezése céljából az Egyesület a helyi tanácstól a használaton kivüli ún. „Ba-
golyvár" épületét igényelte meg. 
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Az első közös munka hamar összekovácsolta az éppen megszületett Budakeszi Szépítő Egye-
sület önzetlen kollektíváját , közelebb hozta Gyulát és Budakeszit, az Erkel rokonokat, emléke-
zetes élményt nyúj to t t a résztvevőknek. Az Erkel-emlékek feltárása szolgáljon példaként 
mindazon magányos helytörténeti kutatóknak, akiknek a gyakorlatban még nem sikerült a 
közösség segítségével munkájuk eredményét közkinccsé tenni. Az Egyesület helytörténeti-
honismereti csoportja — Herein Gyula vezetésével — tovább folytat ja munkáját és reméljük, 
hogy kezük nyomán, segítségükkel ú jabb fejezeteket ismerhetünk meg településünk múltjából. 

Dr. Szalóki Gyula 

Régésztábor Pilisszentléleken 
Széles körű társadalmi összefogás tette lehetővé, hogy 1985 nyarán feltáró és állagmegóvó 

munkálatok kezdődjenek a pilisszentléleki pálos kolostor romjainál . A munka támogatói a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsa és Komárom Megyei Bizottsága, Esztergom város Tanácsa, 
Pilisszentlélek falu egyházközsége és nem utolsósorban a Balassa Bálint Múzeum voltak. 

Az ásatáson Komárom megyei középiskolai tanulók, a szentendrei Móricz Zsigmond gimná-
zium, az esztergomi Petőfi Sportkör tagjai vettek részt, az állagmegóvást főként Pilisszentlélek 
kőművesei végezték szakszerű irányítás mellett. Egyetlen magyar alapítású szerzetesrendünk 
korai, a XIII. század második felében királyi vadászkastélyból átépített kolostorának romjai-
nál dolgoztunk. 

Az Esztergom és Pécs környékén szétszórtan élő remetéket 1250-ben a később szentté avatott 
Özséb esztergomi kanonok szervezte renddé, ugyanebben az évben megalapította a Szent Ke-
reszt tiszteletére szentelt első kolostort, amelyet az ú jabb kutatás a jelenlegi Klastrompuszta 
(Kesztölc község határa) romjaival azonosított. E kolostor volt a rend központja az 1300-as 
évek elejéig, amikor az újonnan felépült Budaszentlörinc vált a főkolostorrá. A rend remete 
Szent Pál nevét vet te fel, első elöljárója maga a rendalapító volt. A pápa a pálos rendet a XIV. 
században ismerte el, addigra Magyarországon már számos kolostor működött. Még ugyan-
ebben az évszázadban a rend nemzetközi szervezetté is vált. 

A Szent Lélek tiszteletére szentelt kolostor történetéről viszonylag keveset tudunk. Az bizo-
nyos, hogy a Szent Kereszt kolostoi szerzetesei népesítették be, s több oklevél tanúsága szerint 
királyaink kedvelt tartózkodási helye volt. A kolostor a törökkör alatt pusztulhatott el. 

1928—1933 között már folyt itt ásatás, amely nagy vonalakban tisztázta az épületek alapraj-
zát. 1985 nyarán hármas feladatot kellett megoldanunk: a tereprendezést, az ásatást, és az 
állagmegóvást. Különösen az első csoport fiataljaira várt nehéz feladat: megtisztították az épü-
letek maradványait a fáktól, bozóttól, szeméttől, összegyűjtötték a széjjelhullott köveket, el-
tüntették az időközbeni szakszerűtlen „ásatások" gödreit. 

Az ásatás két területen indult meg: egyrészt a templomot és a kolostort övező keritőfal déli 
részén egy kettős erődítet t gyalogkaput tártunk fel, másrészt a templom ,,hajó"-jában végez-
tünk feltárást. Itt egy mellékoltárt találtunk, kibontottunk két bejáratot, megtaláltuk a hajó 
középkori téglapadlóját és részben a szentélyét is. Leleteink főként már megbolygatott földből 
kerültek elő: gótikus könyvveretek, II. Lajos ezüst dénárjai , vas tolózár, lándzsacsúcs, freskó-
darabok, késő gótikus bordatöredékek stb. 

Az állagmegóvás legfontosabb feladata a végképp pusztulásnak indult, illetve az általunk fel-
tárt falszakaszok megerősítése volt. így elsősorban a templom hajójának falait, a diadalív és a 
bejáratok megmaradt sarkait és a mellékoltárt igyekeztünk megvédeni, illetve a középkori tég-
lapadlóra hordtunk fel védő földréteget. Ennek a fontos feladatnak — a „téliesítésnek" — a 
legnagyobb része az utolsó csoportra hárul. 

Ez évi tevékenységünk lezárásaképpen októberben a végleges tereprendezési munkák után 
felavattuk a helyére ismét visszakerült emléktáblát. Erre az eseményre meghívtuk mindazokat, 
akik támogatták ezt az ügyet, amely — úgy véljük — helyesen illeszkedik bele abba az egyre 
szélesedő mozgalomba, amely történelmi múltunk emlékeinek megmentését, őrzését, megóvá-
sát segíti. Bízunk benne, hogy ez az év kezdete volt egy több évig tartó munkának, hiszen a 
nagy kiterjedésű romterületnek csak viszonylag kis részét sikerült rendbe tennünk. 

Lázár Sarolta 

Párkanytöredék palmettadísze Szödröl (Hornyák László rajza) 
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A Kárpátokon kívül rekedt magyarokról 
Gunda Béla előadása 

A moldvai csángómagyarok eredetéről tartott előadást Gunda Béla professzor 1985 decem-
berében, a Magyar Nyelvtudományi Társaság ülésén. 

A témával foglalkozó elődök nyomán, elsősorban Domokos Pál Péter által ébren tartott prob-
lémafelvetésre, illetőleg Lükö Gábor alapvető kutatásaira, valamint az ö eredményeit tovább-
építő Mikecs László tanulmányaira, s főleg Fodor István legújabban feltárt honfoglaláskori sír-
leleteire' hivatkozva kifejtette, hogy szerinte a moldvai magyaroknak a moldvai székelység-
től nyelvjárásban és kulturális hagyományban egyaránt elkülönülő, legarchaikusabb vonásokat 
mutató csángó népcsoport ja a honfoglalást megelőző időben a Kárpátokon kívül rekedt ma-
gyarság maradványa. 

A gondolatébresztő előadáshoz hozzászóló történész, nyelvész és etnográfus szakemberek 
(Barabás Jenő, Benda Kálmán, Benkö Loránd, Katona Imre és mások) elismerték ugyan az ún. 
moldvai csángókat a magyarság legrégibb hagyományait őrző, kora középkori letelepedésü, 
a románságot Moldvában megelőző, legarchaikusabb vonásokat felmutató népcsoport jának, de 
kételyeiket fejezték ki atekintetben, hogy az ú jabb honfoglaláskori régészeti leletek alapján a 
végső szót ki lehetne mondani letelepedésük közelebbi időpontjának meghatározása kérdésé-
ben. Egyetértettek azonban abban: nemzeti tudományosságunk nagy mulasztása, hogy évtize-
dek óta nem vizsgálta alaposabban és szervezettebben ezt a témát, amely pedig csak az érde-
kelt tudományágak: a nyelvészet, a néprajz és a történettudomány összefogásával tisztázható 
megnyugtatóan. Noha a csontok — ahogyan az egyik felszólaló megállapította —• önmagukban 
nem szólalnak meg, a többi érdekelt tudományág eredményeivel összevetve a régészeti leletek 
is szóra bírhatók. 

Gunda Béla felvetése tehát igen hasznos volt. Újból ráirányította a figyelmet erre a magyar 
népcsoportra, amelynek eredetéről mostanában külföldön teljesen tudománytalan nézetek is 
napvilágot látnak. A kutatást nagy léptekkel vinné előre, ha hozzáférhetővé válna a már régen 
elkészült, de mindmáig kiadatlan moldvai magyar nyelvatlasz. Az összehasonlító vizsgálatok-
hoz bizonyos lehetőséget kínál az 1940-es évek közepén néhány Baranya megyei faluba tele-
pült, viszonylag kis lélekszámú moldvai magyar néptöredék.2 

M. P. 

Látogató Moldvából 
Gunda Béla előadásával csaknem egyidöben mutatta be a televízió Moldován Domokos Ha 

megyek látomásba című filmjét.1 Ez, a szerző korábbi — egy hazai ,,halottlátó"-t bemutató 
filmjével ellentétben — nem szalasztotta el a témában rejlő (majd azt irtam, rejtező) néprajzi 
lehetőségeket: egy valódi halottlátót állított elénk a Baranyában élő földijeit meglátogató 
moldvai csángó Jánó Ilona személyében. 

A film különlegességében is vonzó egyéniségű hőse nemcsak a középkori elemeket őrző, a 
köznyelven beszélő ember számára időnként nehezen ér thető „ómagyar" moldvai nyelvet 
szólaltatta meg, hanem felidézte annak a — töredékeiben még ma is élő — ősi gondolkodás-
módnak és életformának, samanisztikus képzetkörnek elemeit is, amelyet az utóbbi évtizedek 
néprajzi kutatásaiból ismerhettünk meg alaposabban.2 

A filmből — didaktikus magyarázgatás nélkül — meggyőző bemutatását kapjuk annak, hogy 
a hagyományban megmaradt közösségekben népi hitvilágunk évezredes samanisztikus hagyo-
mányai fennmaradásában az apáról fiúra (méginkább nagyanyáról unokára) öröklődő ösi kép-

'Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Bp. 1941. — Lükö Gábor: Havaselve és 
Moldva népei a X—XII. században. Ethnographia, 1935. 105. old. — Uő: A moldvai 
csángók. Bp. 1936. — Mikecs László: Csángók. Bp. 1941. — Uő: A moldvai katolikusok 
1646—1647. évi összeírása. Kolozsvár, 1944. — Fodor István: Zur Problematik der 
Ankunst der Ungarn im Kárpátenbecken und ihren Vorlaufenden Berichtung. Interak-
ción der Mitteleuropeischen Slaven und anderen Etnikum im VI—X. Jahrhunder t . Nitra, 
1984. 97—104. old. — Uő: Cserépüstjeink származása. Arch. Ért'. 1975. — Uő: A honfog-
lalás régészeti nézőpontból. Forrás, 1985. 3. sz. 66—70. old. 
2Hajdü D. Dénes: A moldvai csángómagyarok dél-dunántúli letelepedése. Honismeret. 
1985. 6. sz. 36. old. 

'Vö. Filmkultúra, 1985. U. sz. 
2Vö. Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága (Körösi Csorna Kiskönyvtár) Bp., 
1978. (A táltos révülése 95—108. oldal). 
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zetek mellett fontos szerep jut némely túlérzékeny lelkületű személyiségnek. A hagyomá-
nyos életformát tartó népi közösség érzékeny idegzetű — nemegyszer rendkívüli ember-
ismerettel is rendelkező — személyekre ruházza a táltos-hiedelemkör jellemző elemeit: a tál-
tosok, tudósok, halottlátók, javasok emberfelett inek érzett tulajdonságait. Így kerülnek halott-
látó stb. hírébe megfelelő adottságú egyéniségek, s közülük némelyek — minthogy maguk is 
ebben a hagyomány világban nőttek fel — jóhiszeműen vállalják is ezt a szerepet, szűkebb 
vagy tágabb körben továbbéltetik az ősi hagyományt. Őszintének érezzük a film hősének val-
lomását, amikor arról beszél, hogy amikor „megy látomásba", az ő lelke is elröppen egy másik 
világba, akárcsak a hajdani sámánoké, táltosoké. Ahogyan Arany János ismerte a Szalonta 
környéki néphagyományból: 

De azért nem hal meg, csak olyaténképpen, 
Mint miko): az ember elrejtezik mélyen 
És mikor leiébred, bizonyos időre, 
Csodálatos dolgot hallani lelőle. 

Mindemellett a néphit közelebbi ismerői alighanem több, a honfoglalás előtti időkbe vissza-
röppentö elemet vártak e filmtől. Archaikumai ugyanis az említetteken kívül szinte mind kora 
középkori ihletésűnek látszanak, azaz nem pogány, hanem keresztény gondolatkörbe tartoz-
nak. Mivel magyarázható ez? Részben bizonyára azzal a mély gyökerű, eleven katolicizmus-
sal, amely az idegen környezetben a moldvai magyarság különállásának egyik meghatározója. 
De nem kevésbé azzal, hogy a film rendezője, aki egyúttal a forgatókönyvet is irta, nem hasz-
nálta fel az ismert bukovinai székely származású mesemondónak és kiváló néprajzi gyűjtőnek 
éppen a film főszereplőjétől származó, samanisztikus vonásokat gazdagabban tartalmazó, ko-
rábbi moldvai néprajzi gyűj tésé t . ' 

Minthogy az eredeti helyszínen nem lehetett a filmet elkészíteni, jó megoldás volt a fő-
szereplő rokonlátogatását felhasználni a film itthoni forgatására, s elvinni őt egy magyaror-
szági búcsújáró helyre (bár be lehetett volna vágni néhány jelenetet a híres csiksomlyói bú-
csún készült megkapó dokumentumfelvételböl, amely itthon is rendelkezésre áll). Lükö Gábor 
jóvoltából láthatunk a filmben néhány szép, régi, Moldvában készült fényképet. 

Mindent összevéve, a film mint művészi alkotás és mint egy távoli magyar népsziget archai-
kus kultúrájáról szóló híradás egyaránt értékes. A film kedvező összhatásában jelentős része 
van a kiváló operatőri munkának, amelyről az említett helyen publikált forgatókönyv meg-
kapó illusztrációi is tanúskodnak. 

M. P. 

Ünnepi szakköri megemlékezés Debrecenben 
Debrecenben 34. éve működik a l l . Rákóczi Ferenc nevét viselő honismereti szakkör. A név-

adó tiszteletének emlékére a debreceni Újker t i Altalános Művelődési Központ Üttörőházának 
Delta Mozijában került sor II. Rákóczi Ferenc halálának 250. évfordulójáról való megemléke-
zésre. 

Az ünnepi szakköri foglalkozást dr. Tar Károlyné közművelődési igazgató nyitotta meg. A 
megnyitó után került sor dr. Köpeczi Béla szakkörhöz irt levelének felolvasására. A Rákóczi-
kutató művelődésügyi miniszter sorai arra adnak választ: miért példakép II. Rákóczi Ferenc. 
Mivel a levél tartalma közérdekű, s a szakkör mellett az i f júságot is érintő és érdeklő, érdemes 
belőle idézni: „II. Rákóczi Ferenc a meggyőződése mellett haláláig kitartó ember példája. Ezt 
a meggyőződést kiküzdte magának. Nem rebellisnek indult, a tapasztalat győzte meg arról, 
hogy magára kell vállalnia a függetlenség ügyét. Ebben nagy szerepe volt az erkölcsi, érzelmi 
felháborodásnak, amelyet afölött érzett, hogy elnyomják a népet, a nemességet, önmagát is. 

A fejedelem a kor legműveltebb magyar ja volt, aki jól ismerte az európai kultúrát. Az or-
szág sorsának jobbrafordulását egyszerre várta a belső küzdelemtől és a nemzetközi helyzet 
kedvező alakulásától. A bukás nem a lehetőségek ki nem használásával, hanem a kedvezőtlen 
körülményekkel magyarázható. II. Rákóczi Ferenc a magyar és az egyetemes történeti, politi-
kai, vallásos irodalomnak is egyik jeles képviselője, aki ismerte kora legmodernebb eszme-
irányzatait, s ezen az alapon alakította ki sajátos szemléletét. Európaiság és magyarság nála 
magas színvonalon ötvöződik." 

Ezután a szakkörvezetö arról beszélt, hogy milyen körülmények között vette fel a szakkör 
30 éve a II. Rákóczi Ferenc nevét, s mit tett és tesz azóta is a Rákóczi-hagyományok ápolá-
sáért. 

Szöőr Judit egyetemi hallgató, a szakkör volt elnöke, a Vay Adám Múzeum által kiírt és orszá-
gos di ja t nyert, Debrecen és a kuruc szabadságharc cimű pályázatából olvasott fel részletet. Lévai 
Csaba egyetemi hallgató, a szakkör volt vezetőségi tagja, franciaországi tanulmányútja alapján 
készült dolgozatából mutatott be részletet II. Rákóczi Ferenc Franciaországban cimmel. 

3Kóka Rozália: A lészpedi szent leány. Tiszatáj, 1982. 8. sz. 
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Élményszerű volt dr. Somlyai József tudományos kutató megemlékezése, amelyet arról irt a 
szakkörnek, hogy mint kisdiák szemtanúként látta 1906-ban Kassán Rákóczi és társai hamvai-
nak hazahozatalát. Verdes Éva ifjúsági vezető és sárospataki Rákóczi-kiállításról, Lente Mag-
dolna if júsági vezető pedig a szakkör vajai kirándulásáról és a Vay Adám Múzeumról számolt 
be. Az ünnepi szakköri foglalkozást a Debreceni Népi Együttes KISZ tánccsoportja és Varga 
György tárogató számai tették színessé. 

Hazánkban mély gyökere van a Rákóczi-hagyományápolásnak, s nem teljes adatok szerint 
1859 utca és tér, 364 úttörőcsapat, 17 középiskola, 99 termelőszövetkezet, valamint a debreceni 
II. Rákóczi Ferenc Honismereti Szakkör viseli a fejedelem nevét és ápolja névadójának emlé-
két, hagyományait . 

Dr. Szamosujvári Sándor 

A gyönki német tájház 
A régi bútorok illata fogadja a látogatót, aki átlépi a Tolna megyei Gyönk német tájházának 

küszöbét. Szíves kísérőnk — Lackner Aladár evangélikus lelkész — mindennek megálmodója 
és létrehozója, a hivatalos nyitva tartás előtt is örömmel kalauzolt végig. 

— Egyre több az érdeklődő, egyének és csoportok, a német olvasótábor diákjai. Most van-
nak készülőben a kétnyelvű propagandaanyagok, valamint egy bővebb ismertető a Tájak— 
Korok—Múzeumok sorozatban. Az ismeretlenség vagy inkább a félig-ismertség csak látszóla-
gos, mert a hazai német nyelvű sajtóban már többször jelent meg cikk rólunk. Tudomásom van 
arról, hogy a nyugat-német turisták hivatalos programjában is szerepel a tájházunk látogatása. 

— Ügy tudom, hogy ez a gyűjtemény a sajátjai 
— Tizenöt éve, hogy fejemet adtam a gyűj tésre! S ahogy egyre jobban gyarapodtam, úgy 

fokozódott a vágy bennem, hogy mielőbb rögzíthessem azt az állapotot, ahogy eleink a kitele-
pítés előtt éltek ezen a vidéken! A bemutatott anyag tizenegy falu — Belecska, Keszöhidegkút, 
Szárazd, Murga, Kalaznó, Felsönána, Kéty, Kistormás, Udvari, Varsád és Gyönk — lakóitól 
került hozzám! Az ősök az 1720-as években települtek erre a vidékre. 

A legrégibb tárgy egy 1799-ben készített gereben. Az egyik utolsó szerzemény pedig egy női 
öltözet, Mekényesen viselték — s már Ausztriából került haza. 

— Vajon a ház . . .? 
— Az épület a községé! Találkozott az egyéni elképzelés és az igény — s ebből lett a tájház! 

Eredeti parasztházról van szó, amely a múlt század hatvanas éveiben épúlt, majd e század leg-
elején megújí tották. A lakói a közelmúltban kihaltak, s ekkor vette meg a tanács. A felújítás 
és a rendbetétel után 1983. október 3-án nyitotta meg kapuit a nagyközség előtt. 

— Kérem, mutassa be néhány szóval, mi látható itt? 
— Az épület első szobája volt a ,,jó szoba", utcára néző ablakokkal. Benne ágyak, ruhás-

ládák, és a sarokpad, szépen leterített asztallal, raj ta a házi képes biblia. A konyha a család-
élet szintere, s csak étkezésre szolgált. A főzést és egyéb piszkosabb munkát a „füstöskonyhá-
ban" végezték. Érdekes a tűzhely! Rendszerint úgy építették, hogy szobát is melegítsen! 

Bezáródnak az ablakokat védő zsaluk, lakat kerül az ajtóra. Kifelé menet olyan érzésem tá-
madt, mintha a háziak néznének utánam, mert annyira élethű, emberközeli minden! 

Konrád László 

Az Ausztriából hazakerült me-
kényesi ünnepi női viseletet 
mutatja Lackner Aladár lelkész A gyönki tájház udvari része (Konrád Zsolt lelvételei) 




