
Népnyelvi táborok 

Az Örségben 
Az örségi (szalafői) népnyelvi gyűjtőtábor ötlete Végh József érdeme, aki Morvay Péterrel össze-

fogva az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők mozgalmának megszervezésével akkor indította 
meg a nép szellemi-tárgyi értékeinek megmentésére irányuló tevékenységet, amikor ezzel még nem 
arathatott egyértelmű sikert. Hogy az önkéntes gyűjtők mozgalma által rögzített nyelvi értékek jó 
része az ethnológiai adattárban hever feldolgozatlanul, annak az is az oka, hogy egyrészt nincs ele-
gendő szakember az óriási adathalmaz hasznosítására, másrészt a meglevőket más fontos feladatok 
kötik le, harmadrészt nincs olyan utánpótlás, amely a nyelvjárási-néprajzi gyűjtés aprómunkáját is ismer-
né. Mindezeket mérlegelve hirdette meg a Nyelvtudományi Intézet az egyetemekkel, főiskolákkal 
közösen a népnyelvi gyűjtőtábort két helyen az országban. A megvalósításhoz a KISZ Központi 
Bizottsága és a Hazafias Népfront, illetve a vendéglátó Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén megye tanácsa 
adott segítséget. 

A szalafői táborban 4 tanár (Balogh Lajos, Bp.; Lakatos Erika, Győr; Szabó József, Szeged; Vörös 
Ottó, Szombathely) irányításával 6 hallgató vett részt. Egy „táborhoz" ez kevésnek tűnik, de a munka 
jellege miatt ennél nagyobb létszám már csökkentette volna a hatékonyságot, vagy több irányítónak 
kellett volna jelentkezni. 

A programot egy hétre terveztük. Első napon előadást hallottak az élőnyelvi gyűjtés elméletéről és. 
gyakorlatáról Szabó Gézától, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetőjétől, valamint a szombathelyi 
nyelvjáráskutató tudományos diákkör munkájáról Molnár Zoltántól, a tanszék adjunktusától. A terep-
munkát Szalafőn kezdtük. A tábor működéséhez szükséges eszközöket (ágynemű, edények, kerék-
párok) a szombathelyi főiskola bocsátotta rendelkezésünkre. Az ebédet az őriszentpéteri termelőszö-
vetkezet konyhája szállította, a reggeliről és a vacsoráról magunk gondoskodtunk. A kerékpárral való 
közlekedés jó ötletnek bizonyult, mivel autóbusszal a ritka járatok miatt sokkal kevesebbet tudtunk 
volna végezni. Volt nap, amikor 40 km-t is megtettünk. A munka mellett megismerkedtünk az őr-
ségi emberekkel, megismertük a tájat és helytörténeti, néprajzi nevezetességeit. 

A munka során kérdőíves és szöveges gyűjtést végeztünk. Kérdőívként a mikrotáj-kutatásra ké-
szült anyagot használtuk. A tábor idején arra nem gondolhattunk, hogy a gyűjtött anyagot lejegyez-
zük és értékeljük. Csupán arra kerülhetett sor, hogy esténként megbeszéljük, leszűrjük a tapasztala-
tokat, a gyűjtésre vonatkozó tanulságokat. E tekintetben munkánknak az volt az eredménye, hogy az 
elkészült kérdőívet kísérletileg kipróbáltuk. 

összegezve megállapíthatjuk, hogy a kísérlet eredménnyel járt. A táborokat támogató szervezetek 
jó ügy érdekében hoztak áldozatot, örülnénk, ha a jövőben folytatása lehetne, esetleg az ország 
más tájain. Bár még az Örségben sem merítettünk ki minden lehetőséget, bizonyára Zala megye, a 
vendégszerető Göcsej vagy Hetés is szívesen látna egy hasonló tábort a Nyugat-Dunántúlon. 

Vörös Oltó 

A Bodrogközben 
A honismereti táborok sorában minden bizonnyal sajátos színfoltot jelent az a munka, amely 1985 

nyarán Zemplénben és Vasban egyetemisták és főiskolások részvételével a helyi nyelvjárás kutatásának 
jegyében folyt. Végh József kezdeményezése nyomán a Magyar Tudományos Akadémia magyar nyelvé-
szeti bizottsága, Nyelvtudományi Intézete, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának Egyetemi és Főiskolai Tanácsa, az érintett megyék népfront-
bizottsága és tanácsa felkarolta, anyagilag és szakmailag támogatta a vállalkozást. A cél — korábbi si-
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keres kezdeményezések, a Nyelvőr-pályázat, az országossá terebélyesedett helynév-gyűjtés folytatása-
ként — az volt, hogy adalékokat tárjon fel a szaktudomány számára, s a népnyelv iránti érdek-
lődés felkeltésével gyarapítsa a tudós teljesítmények mögött a derékhadat. A honismereti, nyelvjárás-
kutató tevékenységnek azonban — jól tudjuk — nem csupán tudományos haszna volt, legalább 
annyira fontosnak tartjuk nevelő hatását. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban a kiváló szakembernek, 
Végh Józsefnek a szavait: „Azt tapasztaltuk, hogy a honismereti munka, a munkásság és a paraszt-
ság életkörülményeinek vizsgálata jól fel tudja kelteni a fiatalokban a szülőföld, a szűkebb és tágabb 
környezet, az egész haza kérdései és gondjai iránti érdeklődést. Könnyen el lehet így jutni az igazi 
patriotizmustól az örök emberi eszmékhez, a népek közötti barátság és béke gondolatához, a dol-
gozó milliókkal való együttérzés felkeltéséhez." A támogató intézmények segitségével a Sárospataki Co-
menius Tanítóképző Főiskola által 1985. július 13. és 20. között megszervezett első bodrogközi nyelv-
járásgyűjtő tábor tapasztalatai ismételten igazolják ezt a meggyőződést. 

A tábor munkájában két egyetemista (Debrecenből és Szegedről), öt tanárképző főiskolai hallgató 
(Szombathelyről, Szegedről és Egerből), valamint nyolc tanítóképző főiskolás (Debrecenből, Jász-
berényből, Bajáról, Budapestről, Sárospatakról) vett részt. Programjuk Sárospatakon, az ősi — és a 
néphagyományok ápolásában is nagy múltra visszatekintő — diákvárosban felkészítő oktatással kezdő-
dött. Dr. Földy Ferenc főigazgató üdvözlő szavai után a Hazafias Népfront Országos Tanácsának 
osztályvezetője, Juhász Róbert adott útravalót, s rámutatott: meg kell ismerni a hazát és népét ahhoz, 
hogy igazán szerethessük. A KISZ Központi Bizottságának képviseletében Kocsis Marianna üdvözölte 
az önkéntes munkára jelentkezőket. Kifejezte reményét, hogy ez a tábor hagyományt teremthet, 
ami annál fontosabb lenne, mivel az egyetemisták és főiskolások körében viszonylag kevés hasonló 
vállalkozásra van példa. Nagy érdeklődés kísérte Üjszászy Kálmánnak, a sárospataki faluszeminárium 
kezdeményezőjének és vezetőjének szavait, aki azt vázolta fel, miként illeszkedik a nyelvjárási gyűjtő-
munka a hagyományőrzés pataki előzményeihez. Az előzményekről szólt Végh József forrásértékű 
előadása is: A táj- és népkutatástól a honismereti táborokig. Tanulságosak voltak Derne László szavai, 
aki a többiekhez kapcsolódva hangsúlyozta, hogy nem elindulni, hanem továbbindulni kell. Vissza kell 
térnünk a félbehagyott feladatokhoz, mert ha nem rögzítjük kellő időben a hagyományos népnyelvet, 
akkor az eltűnik a mai öregekkel. 

A terepmunkára való felkészülés során Derne László és Végh József szakmai irányítása mellett a gyűj-
tés igényei szerint gyakorlásra is sor került. Az előre elkészített hangtani, tőtani-alaktani, lexikai kérdő-
ívek adták ehhez az alapot. A részt vevő diákok alig rendelkeztek az efféle munkához szükséges előisme-
retekkel. A szegedi főiskolás, Gajdos Éva később így emlékezett vissza az indulásra: „A tábornyitó ün-
nepségen bizony eléggé szorongva, félve ültem, amikor megláttam a sok neves nyelvészt, tanárt. Kicsit 
féltem, hogy nagyon kevés a felkészültségem, másrészt viszont örültem, hiszen itt a legjobb alkalom, hogy 
elsajátítsam, amire még igen nagy szükségem lesz. Amitől legjobban féltem, az éppen a gyűjtés volt. Igaz, 
hogy megkaptuk a kellő eligazítást, de mégis különböző elméletben és gyakorlatban." 

A kiképző tanfolyamot ötnapos terepmunka követte. A bodrogközi Karcsát, Pácint és Karost jelöl-
tük ki gyűjtőhelyül, s a három fiú meg a tizenkét leány erre az időre vendégszerető falusi otthonokba 
költözött. Ennek megvolt az az előnye, hogy a kérdőíves tervszerű gyűjtés mellett, bő alkalom kínál-
kozott a passzív megfigyelésre, a spontán megnyilatkozások lejegyzésére. Az előre megbeszélt program 
szerint folyó gyűjtés közben megoldottuk a tanári konzultáció lehetőségét is. Nagy Géza, Károlyi 
Margit, Fodor Katalin volt segítségünkre ebben, de Végh József is vállalta a fáradságot, hogy Karcsán 
a gyűjtés közben figyelje meg és segítse a fiatalok munkáját. 

Az utolsó délutánt a munka számbavételével töltöttük. A teljesítmény nem egyenletes, de a kevésbé 
használható feldolgozásokat nem kell túl szigorúan megítélnünk. Reálisnak ítélhető a kiskunfélegyházi 
H. Tóth Tibor véleménye, aki a József Attila Tudományegyetem hallgatójaként a legtöbb alappal ren-
delkezett a gyűjtéshez. Többek közt ezt vetette papírra: „Úgy gondolom, hogy nagy eredmény az is, 
hogy jól éreztük magunkat, s a többiektől tudom, megszerették a gyűjtést a tábor tagjai, s megértet-
tek ennek fontosságát. Tulajdonképpen nagyon jól sikerült ez a tábor, különösen ha tekintetbe vesz-
szük úttörő jellegét is." A jövőre vonatkozó javaslatait így foglalta össze: „A többiek által javasolt 10 
napos időtartam szerintem is optimális lenne. A magánházakban való elhelyezést mint jó megoldást to-
vábbra is hagyományként kellene folytatni. Egy napot talán szükséges lenne helyi tipikus nyelvjárási 
szövegek hallgatásával és sematikus lejegyzésének bemutatásával eltölteni, hiszen a jövőben sem valószínű 
(s talán nem is kívánatos) a részt vevő gárda heterogenitásának megszűnése." 

A gyűjtött anyag — amely egy belső használatra szánt helyi kiadványban megjelenik — azt jelzi, 
hogy a Bodrogközben ma sokkal kevertebb a kiejtés, mint a nyelvatlasz gyűjtése idején, s ez na-
gyon természetes. Ugyanakkor szemléletesen megmutatkoznak az archaikusabb alakok még a mai kö-
zépkorúak beszédében is. 

Határozott meggyőződése mindannyiunknak, akik cselekvő részesei voltunk a műhelymunkának, 
hogy ezt a vállalkozást folytatni kell. Ha a Népfront, a KISZ és a megyei tanács az ügyet továbbra 
is támogatásra érdemesnek tartja, szeretnénk évente — a most bevált júliusi időpontban, de lehe-
tőleg tíznaposra bővítve — a Bodrogközben megszervezni a nyelvjárásgyűjtő tábort, más-más települé-
sekre helyezve át a munka súlypontját. Czinege Erzsébet debreceni diáklány közóhajt fogalmazott 
meg: „örülnék, ha ez a tábor jövőre is élne. A tábor tagjait 2-3 évente cserélném, de közben már 
felkészíteném a következő csoportot. Sok hasznos dolgot hallottam a felkészítő előadásokon, rengete-
get segítettek. Köszönöm, hogy én is az »alapító tagok« között lehettem. Boldog lennék, ha jövőre 
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újra találkozna ez a kis csapat." A bajai Szűcs Zoltán október végi levelében pedig erről számol be: 
„Ismételten köszönjük és büszkék vagyunk, hogy részt vehettünk ebben a csodálatos munkában. 
Örömmel jelentem, hogy Fekete tanár úr vezetésével Baján folytatjuk a gyűjtőmunkát, amihez az indí-
tást Sárospatakon kaptuk. Köszönjük." 

S mi, a szervezők is ezt tesszük: köszönjük a támogatást. Bízvást remélhetjük, hogy jó ügy szolgála-
tára fordítottuk. 

Kováts Dániel 

Szabó T. Attila 80 éves 
Aligha van a Honismeret olvasói között olyan, aki ne ismerné Szabó T. Attila nevét, munkássá-

gát, nyelvtudományi és néprajzi cikkeit, tanulmányait, könyveit. Különösen munkássága csúcsának 
is tekinthető nagy alkotása, az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak már eddig megjelent négy kötete 
hívta föl a figyelmet tevékenységére a szakembereken kívüli érdeklődő és értékelő nagyközönség 
körében. Természetesen a magyar nyelv múltja, jelene, a névtan és a néprajz szakirodalmának terü-
letén tájékozottabbak már hosszú évtizedek óta elismeréssel és lelkesedéssel adóztak Szabó T. Attila 
aktív kutatói és publikálói tevékenységének, most azonban, amikor 80. évét tölti, úgy illik, hogy 
megismerje, elismerje és tisztelve ünnepelje a népének nyelve, sorsa iránt fogékony, honismeret iránt 
érdeklődő magyarság teljes egésze. 

Szabó T. Attila 1906. január 12-én született Fehéregyházán. Iskolai tanulmányait Désen, Kolozsvá-
rott, Debrecenben és Edinburghben végezte. Elsősorban nyelvésznek vallja magát, de kitérőkkel és 
majdnem teljes egészében önképzéssel jutott el egyenletesen fölfelé ívelő pályája e szakaszára, mint 
egyik vallomásában olvashatjuk: „Irodalomtörténészként kezdtem a tudományos munkálkodást. A deb-
receni egyetemen benyújtott doktori értekezésem még irodalomtörténeti munka volt. A kéziratos énekes-
könyvekről állítottam össze egy, a megjelenés idejében úttörőnek számító bibliográfiát; irodalmi-
irodalomtörténeti érdeklődésem kései terméke a Haja-haja virágom című virágének-gyűjtemény." 

1925-től a kolozsvári levéltárban kezdett dolgozni, s lenyűgözte a régi birtokösszeírásokban rejlő 
töméntelen helynév, s azóta sem szakadt meg kapcsolata a nyelvtörténettel, névkutatással, a levél-
tári adatok leletmentő följegyezgetéseivel. Már 1933-ban fölismerte e tevékenység fontosságát, s elő-
adást tartott A helynévgyűjtés jelentősége és módszerei címmel, amelynek szövege hamarosan megjelent 
nyomtatásban is. E munkájában is összekapcsolta a múlt vizsgálatát az élő jelennel, a nyelvtörténeti ada-
tok gyűjtését a nyelvjárási tények fölsorolásával és egybevetésével. Első ilyen könyve (Dés helynevei. 
Kolozsvár, 1937.) nagyszerű példája a történeti folyamatosság bizonyításának, a múlt és a jelen szoros 
kapcsolata bemutatásának. Ugyanabban az évben jelent meg Nire}—Szásznyíres település-, népiség-, 
népesedés- és helynévtörténeti viszonyai a XIII—XX. században címmel, az adott korszak egyik 
legösszetettebb és legalaposabb tanulmánya. 1940-ben XVII—XIX. századi helyneveket közölt Gyergyó-
ból, 1942-ben pedig két kötetben a d u közre Kalotaszeg vidékének helyneveit, s külön vizsgálta a víz-
neveit. Tudománytörténeti munkája A magyar helynévkutatás a XIX. században (Kolozsvár, 1944.) máig 
a legteljesebb összegzés a múlt század tudósainak tevékenységéről. 

Ezekkel a könyveivel, de természetesen ezek mellett 1941-ben egyetemi tanárrá való kinevezésé-
vel együttjáró oktatói és irányítói munkásságával iskolát teremtett a modern magyar helynévkuta-
tásban, s utat egyengetett a nyomában föllépő erdélyi magyar helynévgyűjtóknek: Árvay Józsefnek, 
Gergely Bélának, Márton Gyulának, Janitsek Jenőnek, Tibád Leventének s másoknak; de hatással 
volt a mai határainkon belül működő magyar nyelvészek helynévkutató tevékenységére, így Benkő 
Loránd, Lőrincze Lajos, Imre Samu, Mikesy Sándor, Mező András korai munkásságára is, nem utolsó-
sorban pedig megalapozta a mai Magyarország és határainkon kívüli magyar nyelvterület helynév-
gyűjtésének kibontakozását, melynek eredményeként már több dunántúli megye, jó néhány fölvidéki 
és alföldi járás, sok jugoszláviai és szlovákiai település helynévanyaga jelent meg. 

Kutatásait azonban sohasem szorította korlátok közé. A szülőföld iránti olthatatlan szeretet indí-
totta el vizsgálódásait, és mindenkor a közvetlen földrajzi-társadalmi környezet jelenségei érdekel-
ték, ezért foglalkozott tudománytörténettel és tudománypolitikával, tárgyi néprajzzal és népköltészettel, 
irodalomtörténettel és kritikaírással, nyelvjáráskutatással és nyelvműveléssel, adatgyűjtéssel és etimoló-
giákkal, s mindezeken kívül még számtalan tudományággal. Mindegyik munkaterületét áthatotta a meg-
alapozott, tárgyi vagy történeti adatokra épülő következtetéslevonás, véleménynyilvánítás. Igen tanul-
ságos a honismerettel foglalkozók számára e téren tett vallomása: „. . . mindig arra törekedtem és arra 
törekszem, hogy a történeti és a jelenkori adatok mentől gazdagabb sorozatát egybehordva, maguk-
ból az adalékokból szinte önként kerekedjék ki a magyarázat, a megfejtés, és ne a feltett, kikövet-
keztetett nyelvi adatok ingoványából vezessen csuszamlós csapásokon át a bizonytalanságok kusza bozót-
jába az út ." 
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Mindig az új, ismeretlen anyag föltárását tartotta elsődlegesen elvégzendő föladatnak, s ennek követ-
kezményeként halmozódott föl az eddig nagyrészt kiadatlan Erdélyi Helynévtörténeti Adattár, valamint 
az immár negyedik kötetét is kezünkben tartható Erdélyi Szótörténeti Tár, amelynek az egymilliót 
jóval meghaladó adatanyaga nemcsak bámulatba ejti a jelenkort, hanem illő tiszteletet és megbecsülést 
kelt minden kutatással foglalkozó tudós és laikus emberben nyelvre, nemzetiségre, gondolkodásmódra 
való tekintet nélkül. Mint egy helyütt írja Szabó T. Attila (Anyanyelvünk életéből. 11—2) bátran 
és minden rosszérzés nélkül vállalja a néhányaktól nem éppen mindig kitüntető célzattal hírlelt „adat 
gyűjtő" és „adatközlő" minősítést, amely „csak konok elszántságot váltott és vált ki bennem: halad-
tam és haladok tovább a mások meg magam kezdette-törte csapáson a helyesnek vélt, távolin igézetes-
ígéretes cél felé." És a cél helyességéről, a hatalmas Tár megalkotásának jelentőségéről hadd álljon itt né-
hány idézet szakemberektől, íróktól, kritikusoktól, amelyekkel az első kötetek megjelenését fogadták, 
ünnepelték! Lőrincze Lajos többek között így méltatta a sorozatot: „. . . csodálatosan gazdag tárháza 
a magyar nyelv kincseinek, kifogyhatatlan, kimeríthetetlen bőségszaru mindazok számára, akik az 
erdélyi népek múltját kutatják, egykori életét akarják megismerni. Nem szótár, szótörténeti tár. De talán 
méginkább művelődéstörténeti kincstár." Gáli Ernő, a Korunk főszerkesztője ezeket írta: „Ha a 
nyelv általában az etnikai közösségek ismérvei közé tartozik, az anyanyelvben a nemzetiségi lét 
és művelődés fő értékét és garanciáját láthatjuk. Anyanyelvünk történetének feltárásával Szabó T. Attila 
a romániai magyarságnak, az egész ország művelődésének tett pótolhatatlan, nehezen felbecsülhető 
szolgálatot. És tette ezt nem csupán azzal, hogy a nyelvi múltat feltárta, hanem azáltal is, hogy ezzel 
a teljesítménnyel a jelen és a jövő építéséhez járult hozzá." (Igaz Szó 1975. 2. sz.) Szabó T. Attila 
így vall erről a munkájáról: „. . . évtizedeken át abban a hitben, abban a magától értetődő meggyőző-
désben éltem, hogy a nyelvtudomány és még legfeljebb egy néhány vele közelebbi-távolabbi kapcso-
latban levő tudományterület munkásai használatára szánt szótári munka életre segítésén dolgozom, de 
mikor végre hosszas vajúdás után a könyvkereskedésbe, onnan pedig az olvasók és a kötet méltatói-
nak kezébe került az I. kötet . . . elképesztett az a széles körű, a szakmai határokat áttörő érdeklődés, 
amelyet a kötet megjelenése váltott k i . . . " És valóban! Nincs a magyar társadalomtudománynak 
olyan területe, amely ne hasznosítaná a Tár adatait, ne lenne történeti megalapozásához elengedhe-
tetlen szüksége megállapításaira, följegyzéseire, megbízható tényeire. 

Annak elismerése mellett, hogy Szabó T. Attila munkásságának legkiemelkedőbb alkotása az Erdélyi 
Szótörténeti Tár, nem feledkezhetünk meg immár hat kötetre terjedő tanulmány-gyűjteményéről, amely-
nek mindegyik darabja sok magyar tudományszak gazdag tárháza. Az 1970-től évente megjelenő 
Anyanyelvünk életéből, A szó és az ember, Nyelv és múlt, majd a nagyobb kihagyással (1980-ban) kö-
vetkező Nép és nyelv, az 1981-ben megjelent Nyelv és Irodalom s végül az 1985-ben napvilágot látott 
Tallózás a múltban című könyvvel teljessé váló sorozat magyar nyelvtudós által még el nem ért termé-
kenységet mutat nemcsak terjedelmében, hanem tartalmában is. A III., V. és VI. kötetben lappangva 
húzódó bibliográfiák azonban még a kötetek gazdagságán is túlmutatnak, s csodálatra méltó munkás-
ságról tesznek tanúságot! Nemcsak a magyar filológia, hanem az egyetemes magyar tudomány számára 
szolgáltat számtalan fölbecsülhetetlen adatot, adalékot, de legtöbbször kérdésmegoldó és jól rendezett 
összefoglalást is ezekben a kötetekben vagy az irodalomjegyzékekben. 

Hihetetlen sokoldalúság és megdöbbentő termékenység jellemzi Szabó T. Attila életművét, önkén-
telenül fölmerül a kérdés, hogy kísérte-e megfelelő megbecsülés, anyagi és erkölcsi elismerés ezt a 
maga nemében és azon kívül is páratlan munkásságot. Az anyagiakról csak annyit, hogy saját költ-
ségén kell a Tár megjelentetéséhez szükséges előmunkálatokat elvégeztetni, mert ahogy nálunk is, 
Romániában is az a kiadói gyakorlat, hogy csak nyomdakész tudományos munkara kötnek szerződést, 
s akkor is csak részletekben fizetnek. A Magyar Tudományos Akadémia 1967-ben tiszteleti tagjává 
választotta Szabó T. Attilát. A Román Tudományos Akadémia T. Cipariu-díjjal jutalmazta. Tagja a 
Helsinki Finnugor Társaságnak és hamburgi Societas Uralo-Altaica-nak. A debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem díszdoktorává választotta. 1972-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság egyhangú 
szavazattal neki ítélte a kétévenként kiadható Révai Miklós-emlékérmet és jutalmat. 1986-ban pedig 
a Magyar Népköztársaság zászlórendjével tüntette ki a magyar kormány. 

Szabó T. Attila elsősorban mindig nyelvésznek vallotta magát, s ezt a sokak által érdektelennek, 
száraznak tartott tudományt a maga sokoldalúságával: részkörülmények, történeti vonatkozások, nép-
rajzi megfigyelések bemutatásával érdekessé, élvezetessé tudta tenni. Egyéni atmoszférájú, izgalmas ok-
nyomozó írásaival mutatott példát, teremtett módszert a honismereti kutatások számára is. Legnagyobb 
jelentősége pályájának, hogy tanítványok tucatjai vallották, vallják mesterüknek, tartják példaképüknek. 
Olvasóinak számát csak tízezrekben lehet mérni. Valamennyien lelkesen és hittel köszöntik 80. szü-
letésnapján, kívánva neki jó egészséget, további munkabírást, hogy az egyetemes magyar tudomány, 
azon belül pedig a honismereti kutatások számára, hasznára fejezze be megkezdett munkáit, s alkos-
son újakat minél nagyobb számban! 

Hajdú Mihály 
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Az „Ethnographia Pannonica" 
VII. konferenciája 

Az „Ethnographia Pannonica" rendezvényeit 1971-ben azzal a céllal hozták Ictrc, hogy a valami-
kori Nyugat-Dunántúl néprajzi hagyományait, az itt élő népek — osztrákok, szlovének, magyarok — 
kultúráját, ennek kialakulását, fejlődését, egybcfonódását együttesen tanulmányozzák, felderítsék és 
megörökítsék. A mai területi megosztottság nem lehet akadálya a közös múlt tanulmányozásának, és 
nagyon szép nemzetközi összefogás példája valósult meg az Ethnographia Pannonica létrehozásával, 
melynek eddigi tanácskozásait a szomszédos Burgenlandban, a szlovén területen és hazánkban tartot-
ták kétévenkénti váltakozással. 

Az 1985. évi hetedik, Velemben tartott rendezvény kiemelkedő eseménye volt dr. Gaál Károlynak, 
a bécsi egyetem professzorának előadása, aki a burgenlandi és hazai kutatásainak eredményéről tá-
jékoztatta hallgatóit, a megjelent szakembereket. Munkásságával nagy szolgálatot tett a burgenlandi 
magyarság ügyének, amikor ezen a területen kutatta a cselédség életét, hiszen a burgenlandi cseléd-
ség gyakorlatilag magyar anyanyelvű volt, és életkörülményei megegyeztek a hazai nagybirtoko-
kon élőkével. 

A cselédség életének kutatásához adott irányítást az előadó Kire marad a kisködmön? — Ada-
tok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához — című néprajzi kötete, mely 416 olda-
lon magyar és német nyelven jelent meg a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásában, és a 
velemi tanácskozáson részt vevők az elsők között vehették kezükbe ezt a jelentős munkát. Szabó László, 
Vas megye tanácsának elnökhelyettese mutatta be a könyvet és méltatta a két népet — az osztrá-
kot és a magyart — összekötő szerepét. 

Az első két napon tíz előadás hangzott el a majorok lakóinak és közösségének életéből, melye-
ket magyar és osztrák szakemberek tartottak saját gyűjtési területük és tapasztalatuk ismertetésével. 
A harmadik napon a tanácskozás résztvevőit Vas megyei körutazásra vitték, hogy a helyszínen is 
láthassák az uradalmak népe életkörülményeiben és a magyar mezőgazdaságban bekövetkezett válto-
zásokat. Ezenkívül két középkori műemlékünkkel is megismerkedhettek. Első állomásukon a Csep-
regi Állami Tangazdaság meggyespusztai egységét tekintették meg, ahol bemutatták, hogy a valamikori 
közös-konyhás, egyszobás lakásból hogyan készítettek komfortos kétszobás, fürdőszobás lakást bojlerral 
felszerelve és vízvezetékkel, villanyvilágítással ellátva. 

Meggyespusztáról az alig 1 km-re fekvő Tormásligetre (volt Tormáspusztára), a faluvá fejlődött 
valamikori uradalmi településre vezetett az útjuk. Itt egy volt cseléd családi házában nézhettek 
körül a hazai és külföldi néprajzosok, akik elismeréssel szóltak a két településen bekövetkezett előnyös 
változásokról. Az Állami Tangazdaság központjában Gyekiczki Vilmos, a tangazdaság igazgatója adott 
fogadást a körutazáson részt vevőknek. Közben ismertette a gazdaság létrejöttének körülményeit 
és fejlődését. 

Az eredményes cseprcgi bemutató és tapasztalatok után Vépre vezetett a konferencia tagjainak 
útja, ahol a nagyon szép környezetben fekvő Mezőgazdasági Gépészképző Szakmunkástanuló Intézet-
tel ismerkedhettek meg. Körülnéztek "az intézet múzeumában, melyben megőrizték a hagyományos mező-
gazdaság szerszámait, eszközeit. 

Vép után a Szombathelyhez közel fekvő műemlékhelyeket járták be. Először Csempeszkopácson a 
XIII. században épült román kori templomot tekintették meg, majd innen Jákra látogattak, ahol a 
magyar műemlékek páratlan alkotásában, a kora gótika pompás építészeti megoldásaiban gyönyör-
ködhettek. 

Ezzel a gazdag programmal fejeződött be a nemzetközi néprajzi tanácskozás és találkozó. A részt-
vevők nemcsak a magyar mezőgazdasági cselédek, béresek valamikori életkörülményeit ismerhették 
meg a jól felkészült kutatók előadásaiból, hanem a körutazás során személyesen is meggyőződhettek 
a cselédek sorsának, életének változásairól is. 

Az Ethnographia Pannonica legközelebbi rendezvényének lebonyolítását Székesfehérvár vállalta. 
Viszontlátásra 1987-ben! 

Szabó József 

Népzenei találkozó Kecskeméten 
Kecskemét, Kodály szülővárosa 1985-ben tizedik alkalommal rendezte meg az országos népzenei 

találkozót. A háromnapos találkozó három szinten zajlott. Nappal a szakembereké volt a szó, estén-
ként az Erdei Ferenc Művelődési Ház színháztermében a különböző országrészekből érkezett együtte-
sek dobogtatták a dobogót, utána pedig hajnalig állt a táncház, folyt a vigalom. 

Ifj. Bartók Bela édesapja életéről, gyűjtőútjairól beszélt. A nagy zenetudós szédítő tempóban dolgo-
zott. A Fából faragott királyfi bemutatóját követő napon már Arad környékén gyűjtött, erről az út-
járól 130 magyar és 56 román dallammal tért haza; egy-egy napon átlagosan 30 népdalt vett fel fonográf-
hengereire. Algériában 180 arab dallamot örökített meg, törökországi elöadóútját is gyűjtéssel kötötte 
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össze. 1919-ben román katonákat szállásoltak be hozzájuk, azokat is megénekeltette, csakúgy, mint az 
1938-ban Pestre, az Eucharisztikus Kongresszusra feljött moldvai csángó asszonyokat. Az amerikai 
zongorakoncerteket pedig mindig felhasználta a magyar és a szomszédos népek zenéjéről tartott előadá-
sokra. 

Gaál Károly bécsi néprajzprofesszor arról számolt be, hogy a II. világháború óta 8 ezerrel csök-
kent a burgenlandi magyarok száma, s ezen az etnikumi szigeten ma már csak 5 ezren beszélnek ma-
gyarul. A népdalokat különösen az uradalmi cselédek őrizték meg. Л bérmunkásokkal dolgoztató 
majorokban a cseléd-anyának több ideje volt gyermekeivel foglalkozni, mint az örökké „szerző" 
paraszt anyának. 

Barsi Ernő a rohamosan fogyatkozó burgenlandi magyarság gazdag folklórjának mielőbbi meg-
mentésére hívta fel a figyelmet. A találkozó újvidéki vendége, M. Kmet, egy nemrég elhunyt muraközi 
gyűjtő munkásságát ismertette, aki 15 ezer népdalt jegyzett fel, közöttük sok olyat, amelyik a magyar 
népzene hatását mutatja. A pozsonyi Elschek házaspár egy-egy előadásban Bartók felvidéki gyűjtésé-
ről, munkásságának szlovákiai hatásáról szólott. 

Vikar László — Kodály megbízásából — tíz alkalommal végzett kutató-gyűjtőmunkát Bereczky Gá-
bor nyelvésszel együtt a Volga vidéki rokon népeink körében. Eddig ezer dallamot publikált (ere-
deti és angol nyelven), de ennek többszöröse van hangszalagon. 

Szokolay Sándor és Pertis Jenő a magyar zenei nyelv nyomait tárta fel a kortárs zenében és 
konkrétan saját műveiben. „Zenei gyökértelenedésünk — mondotta Szokolay — gyorsabb, mint köl-
tészetünké. Nemzeti létünket ne csak politikai értelemben használjuk, hanem leikületi, tartalmi ra-
gasztóerőként is." 

Nagy érdeklődés kísérte Kálmán Lajos előadását a nemrég örökre eltávozott nagy népdaltanító mes-
terről, Balla Péterről. Dallamról dallamra bizonyította a rokonságot a népdalok és Balla Péter lelki 
énekei között. 

Fodor András Bartók műveinek visszhangját mutatta ki a költészetünkben, Heltai Nándor a Kecs-
kemét környéki gyűjtésekről adott képet, Pribojszky Mátyás a citerán előadható művek körének széle-
sítését javasolta. 

Esténként a színpadon csaknem húsz együttes és ifjú népművész fergeteges bemutatója vonzotta 
a színházterembe a találkozó résztvevőit, Alföldy Boruss István szervezésében. Legszebb zenei szá-
maikat a Rádió sugározta a Magyar Népdal Hete keretében. 

Az ismétlődő kecskeméti találkozók jó alkalmat adnak a népzene művelői és művészeti vezetői 
közötti tapasztalatcserékre, az együttesek hasznos ismerkedésére. 

Néprajzi kutatások a szlovákiai Gömörben 
Az utóbbi években élénkülés tapasztalható a szlovákiai magyarság hosszú ideig meglehetősen elhanya-

golt kutatása terén. Jelzik ezt a megszaporodott néprajzi kiadványok, tanulmányok — a folklór érezhető 
túlsúlyával —, de az északi szomszédunktól érkezett kutatási beszámolók is az ottani magyar honismereti 
és néprajzi gyűjtőmunka fellendüléséről adnak számot. Ezeknek a gyűjtéseknek a sorába illeszkedik az a 
kutatási program, amelynek keretében a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke 
Ujváry Zoltán egyetemi tanár vezetésével, egyetemi hallgatók és más intézmények, múzeumok etnográfu-
sainak bevonásával 1982 óta rendszeres kollektív gyűjtőutakat szervez a történeti Gömör vármegye hatá-
rainkon kívül rekedt magyar lakosságú falvaiba. A gyűjtések egyhetes időtartamúak. Ezeknek a kutatótá-
boroknak a megszervezésében nagy segítséget nyújtanak a CSEMADOK központi, járási és helyi szervei, 
valamint a gyűjtések színhelyéül választott terület helyi közigazgatási vezetői. 

Az első ilyen jellegű kutatóútra 1982 augusztusában került sor, egy a volt Gömör megye nyugati részén 
fekvő földrajzi és néprajzi kistáj, a Nógrádba is átnyúló Medvcsalja falvaiba. A vizsgált községek Almágy 
(Gemersky Jablonec), Dobfenek (Dubno), Gömörpéterfalva (Petrovce), Egyházasbást (Nová Basta), 
Óbást (Stará Basta), Medveshidegkút (Studená), Tajti (Tahty) és Vecseklö (Veíeklov) voltak. A kutatott 
témák a résztvevők érdeklődési körei szerint oszlottak meg az anyagi és a szellemi kultúra ágaiban. 

1983 nyarán a Csermosnya patak völgyének hat települése, Barka (Bórka), Lucska (Lúcka), Kiskovács-
vágása (Kovácová), Dernő (Drnava), Hárskút (Lipovník) és Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka) 
került sorra. A résztvevők az előző évi kutatótáborhoz hasonlóan a debreceni Néprajzi Tanszék oktatói és 
hallgatói voltak, és a népszokások, a népköltészet, az erdőgazdálkodás, a földművelés, a rokonsági rend-
szer, a népi vallásosság, a búcsújárás, az interetnikus és etnokulturális kapcsolatok, a baromfitartás, a népi 
táplálkozás, a népi építkezés témakörében végeztek gyűjtést. 

A legutóbbi gyűjtőút 1985. augusztus 25. és 31. között a Sajó másik mellékfolyója, a Murány völgyébe 
vezetett. A Néprajzi Tanszék oktatóin és hallgatóin kívül a 12 résztvevő között volt a berettyóújfalui Bi-
hari Múzeum, a szolnoki Damjanich Múzeum, a nagykőrösi Arany János Múzeum, a Balmazújvárosi Mú-
zeum és a Néprajzi Kutatócsoport egy-egy munkatársa is. A gyűjtés 5 magyar községben, Licén (Licince), 
Gicén (Hucín), Mikolcsányban (Mikolcany) és Gömörnánáson (Gemersky Sad), valamint Mellétén (Meli-
ata) folyt. 
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A vidéken még századunk első felében is virágzott a csűrös gazdálkodás. A hagyományos földművelés 
mellett nagyobb jelentőségre tett szert az állattartás, valamint a környező erdők hasznosítása is. A megél-
hetéshez azonban mindez nem bizonyult elegendőnek, így a Murány-völgyi falvak lakosságának jó része 
arra kényszerült, hogy jövedelmét más módokon szerezze meg, illetőleg egészítse ki. így került előtérbe 
például Licén és Mellétén a fazekasság, amelyre az itt kitermelhető agyag jó lehetőségeket kínált. Mellé-
tén még ma is él az utolsó fazekas, de iparával időközben felhagyott. A megélhetést segítették elő a kis-
iparok is, amelyek között nagyobb hírnévre tett szert a XVIII. században virágzó gicei pipakészítés, va-
lamint az ugyancsak ezen a vidéken működő vashámorok és a jórészt a fazekassághoz és az erdőkből ki-
kerülő fa megmunkálásához kapcsolódó fuvarozás is. A Murány-völgyi fuvarosok áruikkal az Alföld távo-
li piacain is megjelentek, eladásra kínált edényeikért, faeszközeikért mezőgazdasági cikkeket, élelmiszert 
kaptak cserébe. Része volt ez az árucsere annak az egy évezred során kialakult munkamegosztásnak, 
amely a Kárpát-medencén belül az Alföld és a hegyvidéki peremterületek között zajlott. 

Jelenleg a Murány-völgyi falvak a magyar nyelvterület legészakibb vidékeinek egyikét alkotják. A helyi 
református lakosság arra utalva gyakran emlegeti, hogy észak felé haladva ez az utolsó hely, ahol magya-
rul mondják a Miatyánkot. A vallási megoszlás egyébként változatos: Lice döntő többségében római kato-
likus, Gice református, Mellétén az evangélikusok vannak többségben, de szórványok mindenütt akad-
nak. A lakosság tekintélyes része napjainkban a községek fölött húzódó nyelvhatáron túlra, a jolsvai (Jel-
sava) magnezitbányába jár dolgozni. Mellétéről pedig sokan Gömörhorkára (Gemerská Hórka) járnak át 
ipari munkára. Nem kedvezett a vidék népességmegtartó erejének a csaknem két évtizede ide tervezett 
duzzasztómű, amely építési tilalommal és kitelepítéssel járt együtt. Mindez az itteni magyarság újabb gene-
rációit elvándorlásra, a vegyes lakosságú városokban való letelepedésre készteti. 

A Murány-völgyi kutatótábor résztvevői gyűjtésük tapasztalatait, eredményeit csakúgy, mint a korábbi 
kollektív gyűjtéseket követően, tanulmánykötetben teszik majd közzé. Az első közös kutatás anyaga már 
sajtó alatt van, s az önálló résztanulmányok megjelenése rövid időn belül várható. Ami a további terveket 
illeti, az elkövetkező években a lehetőségek szerint hasonló kutatóutakra kerül majd sor Kelet-Szlovákia 
vidékeire is. 

Bartha Elek 
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Névadónk: 
Körösi Csorna Sándor 

Kamotsay István: 
Körösi Csorna Sándor, 1984. 

1978 őszén avatták fel — a Duna-parti lakótelepen — Dunakeszi város negyedik általános isko-
láját. A jelenlegi gyakorlat szerint vagy számmal jelölik, vagy az adott utca nevét viseli az új ok-
tatási intézmény. Iskolánk a megalakulástól a 4-es számot viselte. 

Tanuló—tanár egyaránt boldogan vette birtokába a szép, modern épületet. Az első hetek, hóna-
pok — a „rendszerépítés" gondjai mellett nem foglalkoztunk azzal a lehetőséggel, hogy iskolánknak 
névadót válasszunk. Elsődleges feladatunk ez időben a nevelés helyi rendszerének megtervezése, e 
rendszer alapjainak megteremtése, a helyes szokások alapozása volt. Alapvető pedagógiai felada-
taink ellátása mellett újszerű szerepet is vállaltunk. Tudtuk, hogy iskolánk egy több ezer lakásos 
lakótelepen, a város kulturális szempontból ellátatlan részén épült. Közművelődési programot dolgoz-
tunk ki. E programban képzőművészeti és ismeretterjesztő kiállítások, író—olvasó találkozók, koncer-
tek szervezése szerepel. Világos, nagy területű aulánk elismert kiállítóhellyé vált, egy-egy tárlat meg-
nyitása — már évek óta — városi ügy. 

Az iskola alapvető feladatán túl vállalt közművelődési funkció színvonalas ellátásával az intézmény 
Dunakeszi város kulturális életének fontos tényezője lett. A megalakulást követő néhány év elmúltá-
val felvetődött a kérdés: milyen módon erősíthetnénk tanulóinkban az iskolához kötődés érzését. 
(Az otthonosság és hovatartozás érzésével kapcsolatban iskolánk falain kívül is tapasztaltunk gondo-
kat. Lakótelepünkön kevés a zöld terület. Látjuk és megéljük, hogy az ország különböző részeiből 
ideköltöző emberek nem érzik magukénak a települést, de még közvetlen lakókörnyezetüket sem.) 
Tantestületünk minden tagja tudja, hogy a hazához, a nagyobb közösséghez csak a kisebb közössé-
gekhez való kötődésen keresztül lehet eljutni. A felvetett kérdéshez tehát szükségszerűen jutottunk 
el. Ezen felül tantestületünk nagyszerű pedagógiai lehetőséget látott abban, hogy tanulóinkkal megismer-
tesse egy kiemelkedő alkotó életét, példájának ápolásával hozzájáruljon pozitív érzelmek erősítéséhez, 
a példakép ápolását bekapcsolja az iskolában zajló személyiségfejlesztő folyamatba. Mivel a település 
múltjában nem ismerünk olyan jeles személyiséget, aki a legkritikusabb — pedagógiai — szempont-
ból megfelelne az intézmény névadójának, 1983-ban felmérést készítettünk tanulóink között: kit sze-
retnének névadójuknak választani. Testnevelés tagozatos csoportjainkból sokan Hajós Alfrédra, Ha-
lassy Olivérre adták szavazataikat, mások — épp az iskolagaléria kapcsán — Munkácsy Mihályra, 
Szinyei Merse Pálra gondoltak. A kérdés továbbra is kérdés maradt. Tantestületünk tovább foly-
tatta az előkészítő munkát. Az úttörőcsapat egyik raja Körösi Csorna Sándor nevét viselte, ö k a raj-
névadót javasolták az iskola névadójának is. 

1984-ben iskolánk benevezett a budapesti Akácvirág úti Általános Iskola által meghirdetett Körösi 
Csorna Sándor bicentenáriumi emlékversenybe. Tanulóink lázas buzgalommal kutatták a székely-
magyar tudós életét. Munkájuk nyomán tablók, albumok születtek. A tömeges házi versenyen első 
helyezést szerzett csapat az országos elődöntön 5. helyezést ért el. Felkészülésüket a különböző 
szintű versenyekre általános figyelem követte. A versenyek kapcsán azt tapasztalhattuk, hogy Körösi 
Csorna Sándor fordulatokban, kalandos eseményekben gazdag élete, csillapíthatatlan tudásvágya, ki-
tartása, akaratereje megragadta tanulóink képzeletét. A gyerekek csoportosan látogatták a Körösi 
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Csorna Sándor életével kapcsolatos kiállításokat: az Iparművészeti Múzeumban a Lámaista művészet cí-
műt, a Néprajzi Múzeumban, az Akadémia aulájában rendezett emlékkiállításokat. Csoportjaink elju-
tottak Érdre, ahol a Magyar Földrajzi Gyűjtemény anyagában találkoztak Körösi Csorna Sándor em-
lékével. A szenvedélyes érdeklődés, amellyel gyerekeink könyvtárban, tárlatokon járták be Körösi 
Csorna Sándor útját, eldöntötte az addig nyitva maradt kérdést: legyen a nagy utazó iskolánk név-
adója! Kérésünkre felügyeleti szerveinktől pozitív válasz érkezett, s 1984. szeptember 28-án benső-
séges iskolai ünnepélyen vehettük át a névhasználatot engedélyező oklevelet. 

Feladatunk ma: táplálni és ébren tartani a gyerekek természetes kíváncsiságát, kutató szenvedélyét a 
nagy tudós élete, tettei iránt. Ez az útja annak, hogy a pozitív példa személyiségfejlesztő erővé vál-
jék. E munkában élen jár Körösi Csorna Sándor Baráti Körünk, amelyet a budapesti Körösi Csorna 
Társaság kollektív tagjává választott. Iskolánkban jeles Csoma-kutatók jártak, s tartottak előadást, 
így dr. Szilágyi Ferenc, dr. Tejék József, dr. Estéli József, Magyari Lajos gyönyörű poémáját Bartha 
Levente székelyudvarhelyi előadóművész szavalta el tanulóinknak. A gyerekek egy része részt vett a 
Pilisbe szervezett emléktúrán, amelynek végcéljánál megkoszorúzták a tudós emlékművét. Testüle-
tünk fontosnak tartja, hogy a Csoma-kultusz ápolása külsőségekben is megjelenjen. Aulánkban felállí-
tottuk Kamotsay István szobrászművész müvét, Körösi Csorna Sándor mellszobrát. Emlékérmet és em-
lékplakettet alapítottunk. Iskolajelvényünkön és elismerő oklevelünkön Schoefft Ágoston Csorna-
portréja látható. Reméljük, hogy rövidesen újabb jelentős alkotással gazdagodik iskolánk: felavat-
hatjuk Szervátiusz Tibor Körösi Csorna Sándort ábrázoló domborművét az épület előterében. 

A Körösi Csoma-kultusz ápolásának célja, hogy a székely-magyar tudós alakjában a hazához való 
kötődés, a közösségért tenni akaró ember példáját felmutassuk. Reméljük — az idő igazolja majd —, 
hogy eredménnyel tesszük ezt. 

K. A. 

A jászjákóhalmi honismeret szakkör 
Szomorú eseménnyel jelentkezett utoljára a jászjákóhalmi „Horváth Péter" honismereti szakkör, Vá-

radi Zoltán szakkörvezető tagunk haláláról tudósítottunk, ö volt a szakkör megalapítója, az állandó 
helytörténeti kiállítás létrehozója, két évtizeden át vezetője. 

Az 1963-ban alakult szakkör utóbbi néhány éve igen mozgalmas volt, különösen az 1983-as év, 
amikor sor került a helytörténeti gyűjtemény szakszerű leltározására, mely Hortiné Bathó Edit muzeoló-
gus vezetésével történt. Hatalmas munka volt a több száz tárgy leírása, annál is inkább, mert azok 
nem mindig pontos adatokkal kerültek a gyűjteménybe. Az így előkészített anyagot tisztítottuk, ren-
deztük, az értéktelen, tönkrement anyagot selejteztük. 

Ugyanennek az évnek nagy eseménye volt a szakkör megalakulásának 20. évfordulója, melyet a II. 
Horváth Péter nappal ünnepeltünk meg. A községgel és a honismereti mozgalommal kapcsolatos 
előadók neves szakemberek voltak. Én, «mint a Zoltán bácsi utódjaként megválasztott szakkörvezető 
Horváth Péter életét mutattam' be, aki a Jászkunság első történetírója, szakkörünk és egyik utcánk 
névadója volt. Farkas Ferenc a jászberényi Tanítóképző Főiskola tanára a földrajzinév-kutatásról be-
szélt. A honfoglalás emlékeiről dr. Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum osztályvezetője tartott 
előadást, őt Tóth Gábor, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának munkatársa követte, aki a hely-
történetirás országos eredményeiről beszélt. Ezután Horváth István munkásfestő — aki egyébként szak-
körünk tagja — kamarakiállitását tekinthették meg a résztvevők, majd oklevelek, kitüntetések átadására 
került sor. A levezető elnök dr. Kerékgyártó István, a művelődési ház igazgatója volt. Egyperces 
néma felállással emlékeztünk meg Váradi Zoltánról, aki az ünnepi program közben halt meg kór-
házi ágyán. 

Az 1984-es esztendő ismét nagy feladatokat hozott számunkra, a leltár után úgy nézett ki a két 
helyiség és a raktár, mint egy csatatér. Első feladatunk volt az erősen salétromos belső tér újramal-
terozása. Ezt a fiatalabb szakköri tagok, főleg férfiak végezték, a nők feladata volt a takarítás. 
A Községi Tanács adta az anyagot és egy szakembert, a többi társadalmi munkában történt. Ezután 
jött az új állandó kiállítás megrendezése, egyik teremben a néprajzi anyag bemutatása, a másikban 
pedig a község történetének tablókon való feldolgozása. 

Időközben megváltozott a tagság összetétele is, a honismereti fakultáció bevezetésével megszűnt az 
általános iskolai szakkör, így néhány honismeret iránt érdeklődő iskolás ismét tagjaink között dol-
gozik. Taglétszámunk 41 fő. 

A sok nem várt feladat miatt a megyei honismereti pályázatokon való szereplésünk visszaesett, így 
most feladatunk, hogy újra elérjük régebbi sikereinket. Máris készülünk a népi táplálkozás — kü-
lönösen a kenyérsütés és disznóölés — anyagának összegyűjtésére az 1986-os pályázatra. Tapasztalat-
cseréinket sem hagytuk abba, Jászkisérrel, mint szintén nagy múltú szakkörrel évente találkozunk, 
de meglátogattuk az abonyi és az ózdi szakköröket is. Évente egy alkalommal kétnapos kirándulás-
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ra indulunk, az utóbbi években a szatmári, győr-soproni, békési tájakkal ismerkedtünk, most a Mecsek és 
Somogy környéke szerepel terveinkben. Egynapos kirándulásokon a közeli műemlékeket, szakkörö-
ket látogatjuk meg. 

Annak ellenére, hogy a leltározási és átrendezési munkák miatt hosszabb ideig zárva tartottunk, 
nőtt a látogatók száma, a betévedt helyi látogatókon kívül szervezetten jönnek az általános iskola, 
az óvoda tanulói, gyermekei, de mint TKM bélyegzőhelyet más vidékekről is felkeresnek. Vasárnap 
és ünnepnapokon a szakkör tagjai 2—5 óra között ügyeletet tartanak, de bármely időpontban szívesen 
az érdeklődők rendelkezésére állunk, különösen, ha előre értesültünk érkezésükről. A kiállítás láto-
gatóinak száma az 1966-os megnyitás óta meghaladta a 13 ezret. 

Szakköri foglalkozásainkon a szellemi anyag gyűjtésén kívül gyakran előadókat is hívunk, több al-
kalommal ismerkedtünk más országok életével, néprajzával is; vendégünk volt többek között Jaka-
bos Ödön, az azóta meghalt romániai magyar Körösi Csorna kutató, de színes előadást tartott dr. Juan 
Carlos Crespo, a jászberényi kórház főorvosa, hazájáról, Bolíviáról. 

Már az elmúlt években is napirenden volt az épület külső felújításának szükségessége, mivel a külső 
kép nem mutatja a belső tanaimat. A most induló ötéves tervben talán megoldódik problémánk, 
mert ígéretet kaptunk, hogy a jelenlegi öregek Napközt Otthona lesz új otthonunk, melynek állaga 
és belső beosztása sokkal elónyösebb lenne számunkra. Értékes tárgyaink — a honfoglalás kori le-
letek, a ritkaságszámba menő félegyházi madonna —, melyek többek között a szakemberek figyel-
mét is felkeltették, megérdemlik a nagyobb gondosságot. 

Igyekszünk kapcsolatainkat minél szorosabbra fűzni a szakmai intézményekkel, a jászberényi és a 
szolnoki múzeummal, hogy segítségükkei érhessünk el újabb eredményeket az előttünk álló átköltözés 
és az 1988-ra esedékes negyedszázados évfordulónk méltó megünneplésére. 

Fodor István Ferenc 

Szeder Fábián 
emléktáblája 
Csábon 

1784. június 24-én született a Hont megyei Csáb (ma: (Üebovce) községben Szeder Fábián tudóe tanár, 
néprajzi író és nyelvjáráskutató. A magyar etnográfia egyik úttörőjéről van szó, aki elsőként írt népisme-
reti tanulmányt földijeiről, a palócokról. Dolgozata, mely 1819-ben jelent meg A' Palóczok címmel a Tu-
dományos Gyűjteményben, néprajztudományunk első nagyobb táji-csoport tanulmánya volt, s a „szakirá-
nyú magyar néprajzi érdeklődés egyik elindítója lett." Ezen kívül Szeder Fábián híven támogatta a re-
formkor törekvéseit, népszerűsítette kora magyar irodalmát, amelyből szemelvénygyűjteményt állított ösz-
sze; Uránia címmel szépirodalmi folyóiratot indított stb. De ott volt az Akadémia életre hívói között, s 
küzdött a magyar nyelv megújításáért is. 

Szeder Fábián emléke — annak ellenére, hogy munkálkodásával a haza javát szolgálta, a nemes eszmé-
ket támogatta — az idők folyamán csaknem elfelejtődött. Hont megye monográfiájából még a neve is ki-
maradt, s nem foglalkozott munkásságával a megye történetét oly buzgón kutató Gyürky Antal sem. Hiá-
ba érdeklődtem felőle néhány éve szülőfalujában, Csáb községben, szinte semmit sem tudtak róla, még azt 
sem, hogy a falu szülötte volt. 
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Születésének bicentenáriumán is fukarkodtunk a Szeder Fábián szellemét idéző és méltató írásokkal. A 
magyarországi sajtóban is alig-alig emlékezett meg róla valaki. A Magyar Nemzet 1984/145. száma Hajdú 
D. Dénestől közölt egy hosszabb írást. A szerző ebben Szeder Fábián születési idejét tisztázta, s a tudós 
legfőbb érdemeit méltatta. Fájlalva konstatálta, hogy szülőfalujában „Nevét és emlékét semmi nem őrzi." 
Pedig — hangsúlyozta — „megérdemli, hogy személyisége és munkásságának szelleme ne merüljön fele-
désbe. Főképpen azon a tájon, ahol született, annál a népcsoportnál, melynek sajátos jegyeit elsők közt fe-
dezte fel, írta le, kellene, hogy elevenen éljen, megmaradjon nemes eszmékért hevülő példája: a palócság 
között." 

Annak idején az Irodalmi Szemlében közölt tanulmányomban (Szeder Fábiánról és földijeiről, a paló-
cokról, I. Sz. 1984/5.) magam is hasonló gondolatokat feszegettem. Cikkemben egyebek közt az alábbia-
kat írtam: „ . . . hagyományaink első kutatója — aki mindig is büszke volt nyelvére és népére, aki a tá-
volban is nagy tisztelettel beszélt őseiről — megérdemelné, hogy ismerjék őt. Arról már nem is beszélek, 
hogy egy emléktáblával is tiszteleghetnénk szelleme előtt." 

Azt, hogy Szeder Fábián pontosan meddig élt Csábon, milyen kapcsolata volt falubelijeivel, ma már ne-
héz lenne kiderítenünk. Egy azonban biztos: köztük nevelkedett, ott tanulta meg az ízes palóc beszédet, 
amit később se tagadott meg. Mindezt egyébként a palócokról szóló tanulmányaiba szőtt vallomásaival is 
bizonyíthatjuk. „Nem tartom fölöslegesnek ezen hazánkfiairól, kik közt születtem és beszélni tanultam, és 
a' kikről a Tudományos Gyűjteményben kétszer értekeztem, még egyszer szót tenni" — írta 1835-ben. 
Értekezések a' Palóczokról c. munkájának második szakaszában, ahol a palóc dialektussal foglalkozik, a 
következőket olvashatjuk: „A' mi engem illet, csekély tehetségem szerint ezen czélra ügyelvén, szívesen 
kinyilatkoztatom tapasztalásaimat, és a' Palócz Magyaroknak, a' kik közt születtem és nevelkedtem, és a' 
kik iránt távollétemben is szüntelen való figyelemmel voltam, nyelveket, és azután szokásaikat híven áb-
rázolom." 

A gyermek Szeder Fábián tizenhárom éves korában esztergomi diák volt. Ekkor még erősen kísértette 
őt a palóc „szóejtés", amire egyik tanára, Révai is felfigyelt. Talán neki köszönheti, hogy a palóc nyelv-
járással, melyben „sok elrejtett kincse volt" anyanyelvünknek, később tudományosan is foglalkozni kez-
dett. 1835-ben a Tudományos Gyűjteményben harmadszor is megjelent palóc-értekezésének „Bevezetés"-
ében így emlékezett erre vissza: „1797-ben ama nagy Révai volt 5-dik scholabeli Tanítóm, ö a deák 
nyelv mellett a' magyart is mód nélkül sürgette, és velünk iskolánkon kívül magyarul beszélt. Én minden 
igyekezetem mellett nem lehettem még akkor képes egészen elnyomnom a' Palócz szóejtést, a' miért is a' 
tudós figyelemmel tartott, s le is írt sok szavat, és szóejtést utánam, és gyakorta intett, hogy becsben tart 
sam a' Palócz magyarságot; mert sok elrejtett kincs van benne anyai nyelvünkből." 

Gondolom hát, a fenti idézetek még inkább indokolják, hogy Szeder Fábiánra büszkék legyenek a 
„hunytyi magyarok", a „jó palócok". Hogy őrizzék neves szülöttük emlékét, hogy megismerjék értekezé-
seinek legalább rájuk vonatkozó részeit. Hisz mindez önismeretet, a saját múltban való jobb eligazodást is 
jelent. 

Ma már örömmel nyugtázhatjuk, hogy az 1984-ben megjelent Szeder Fábiánnal kapcsolatos írásokkal 
egy időben, s azóta is történt egy s más a palóc tudós szellemi örökségének felfedezése, megismerése és 
emlékének ápolása terén a szülőföldön. 1984-ben, a II. Madách Imre Irodalmi és Kulturális Napok járási 
rendezvénysorozat keretében e sorok írójának kezdeményezésére a csábi CSEMADOK emlékestet tartott 
Szeder Fábián tiszteletére. A hallgatóság többek közt megismerkedett a palóckutatás eddigi eredményeivel 
s a falu szülöttének fő művével, A' Palóczokról szóló értekezéssel. 

1985-ben a Nagykürtösi járás lapja, a Haladás közölt folytatásos írást a Palócföld szülöttéről, Szeder 
Fábiánról. (Haladás, 1985/31—37. szám.) Gondolom, azóta járásszerte elevenebbül él a tudós kutató szel-
lemi öröksége. 

És végre elkészült Szeder Fábián csábi emléktáblája is, hogy emlékeztessen a falu nagy fiára, ösztönöz-
zön a szülőföldhöz s az anyanyelvhez való hűségre. Az emléktábla felállítását a falu egykori lelkésze, Do-
bos Péter szorgalmazta, s ő is avatta fel 1985. október 20-án. A római katolikus templom külső falán, a 
főbejárat jobb oldalán elhelyezett kétnyelvű márvány emléktábla szövege a fényképen látható. 

Dr. Csáky Károly 
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Im memóriám 

Sándor 

Dömötör Sándorban a szervezett honismereti mozgalom megalapítóját, elindítóját gyászoljuk. Az elvi, 
szervezeti alapokat ö rakta le, és a mozgalom megszervezése is az Ö nevéhez fűződik. Még akkor is áll 
ez a meghatározás, ha ebben nagyszerű segítőtársak működtek közre. Elsősorban Szántó Imre egyetemi 
tanár és Tóth László, a Hazafias Népfront munkatársa. Az előbbi tudományos, szakmai felkészültségével, 
utóbbi a népfront tömegmozgalmi erejével támogatta Dömötör Sándor és a Népművelési Intézet honisme-
reti szakkörök szervezésére, felkarolására irányuló törekvéseit. A további közreműködők nevét azért nem 
sorolom, mert bármilyen összeállítás csak hiányos lehet. Akik ebben a korai időszakban segítették a hon-
ismereti mozgalmat, azoknak nevét a Hazafias Népfront által 1961-től a honismereti szakkörvezetők tájé-
koztatására kiadott és Dömötör Sándor által szerkesztett Honismeret című füzetek, illetve ennek 1974-
ben megjelentetett repertóriuma tartalmazza. 

Dömötör Sándor megjelenése a közművelődésben és ennek sajátos területén, a honismeretben nem vá-
ratlanul történt. Mondhatnám: egész életével erre készült, családi körülményei, neveltetése, pályája, tuda-
tos törekvése erre tették alkalmassá. 

Már az 1943-as szárszói konferencián elmondott Hagyományaink élete című előadásában jelen vannak 
a szakköri honismereti mozgalomban később megvalósított eszméi, gondolatai: ,, . . . A magyar néprajz 
feladata tehát a magyar népi közösségben keletkezett és hagyományozott módon továbbfejlesztett műve-
lődési javaknak összegyűjtése . . . " És a befejező mondatok: „Műveltségünk akkor lesz igazán magyar, ha 
önmagunkból indulunk ki és nem futunk számunkra érthetetlen értékek dicsősége és számunkra hamis 
irányt jelölő fénysugarai után. A magyar életnek szüksége van arra, hogy hagyományaink életét pontosan 
megismerje, hogy a pusztuló, veszendőbe menő kincseket . . . megmentse, hogy idegen formákkal telített 
életét lelke mélyéről jövő indítékok segítségével tudatosítsa. A magyar életnek szüksége van a magyar 
néprajz tudományára és annak ápolására . . . szüksége van öntudata nevelésére és növelésére! Szüksége 
van önmagára!" 

Ezek a mondatok nemcsak a náci német fenyegetés közepette voltak időszerűek, hanem ma is megszív-
lelendők. 

Ez a hitvallás ölt gyakorlati formát, amikor Dömötör Sándor a Népművelési Intézetben honismereti 
főelőadóként hozzáfoghat a honismeret változatokban gazdag területén önkéntesen tevékenykedő hely-
történeti, néprajzi gyűjtők, nyelvjáráskutatók, krónikaírók, népművészek és egyéb hagyományápolók szak-
körökbe való szervezéséhez. Az addigi tapasztalatokat összegezve, 1960 áprilisában a Népművelési Tájé-
koztatóban, majd bizonyos átdolgozással 1961-ben — most már a Hazafias Népfront által kiadott Honis-
meret című füzet első számában — megjelenteti az Irányelvek a honismereti szakkörök munkájához címet 
viselő alapvető útmutatást. 

Az Irányelvek a honismereti szakköröknek három vonatkozásban adott útmutatást. Az I. Elvi kérdé-
sek című fejezet meghatározta, hogy mely szakkörök tartoznak a honismeret fogalomkörébe, és hogy a 
honismereti szakköri tevékenység a szocialista hazafiságra nevelés egyik formája. A Honismereti szakkö-
rök feladatai című II. fejezet részletezte, hogy a fenntartó szervek, a működési területek, a személyi össze-
tételek és egyéb adottságok miatt milyen különbözőek lehetnek a honismereti szakkörök, és meghatározta 
a honismereti szakköröket jellemző összetett művelődési tevékenységeket. A III. fejezet a honismereti 
szakkörök szervezeti kérdéseivel foglalkozott: a működési szabályzattal, vezetőségválasztással, a közgyű-
lés jogkörével, munkatervkészítéssel, a megyei népművelési tanácsadók szerepével stb. 

Az irányelvek kimunkálásával és közreadásával megtörtént az alapok lerakása, de a mozgalom gondo-
zásában, kibontásában még sok volt a tennivaló. Dömötör Sándor 1960. július 26-tól 30-ig a Népművelési 
Intézet keretében megszervezte a honismereti szakkörvezetők első tanfolyamát és ez az ö irányításával 
évenként folytatódott. A tanfolyamok tematikájának kidolgozásában, összeállításában mindvégig megha-
tározó szerepet vállalt. Előadásaiban egész életének tapasztalatát igyekezett átadni. A honismereti szak-
körvezetők és a mozgalom irányítóinak rendszeres találkoztatásával lehetővé vált a honismereti tevékeny-
ség szakmai kézben tartása, a Honismeret című periodika pedig alkalmas volt a mozgalom összefogására, 
a legjobb tapasztalatok közreadására. 

Dömötör 
(1908-1986) 

63 



Érdemes áttekinteni azt a küzdelmes utat, amelyen Dömötör Sándor a honismerethez eljutott, és az 
életművet is 1986. január 15-én bekövetkezett haláláig. 

1908. február 25-én Budapesten született. Apja fegyvermester az 1. honvéd huszárezrednél, és az Üllői 
úti laktanyában (ma pénzverde) laktak. így gyermekkorában megismerte a kézművesmesterséget és a hu-
szárok életét. 1915-ben Kispestre költöztek, ahol az első világháború, a Tanácsköztársaság, majd az ellen-
forradalmi rendszer időszakában érett ifjúvá. Apját a Vörös Hadseregben viselt agitátori szerepéért bör-
tönbe zárták, és a családnak sokáig éreznie kellett a megtorlást. Elemi iskolába Dunaszentgyörgyön és 
Kispesten járt, középiskolát Budapesten, a Lónyay utcai gimnáziumban kezdte, a 7., 8. osztályt a kispesti 
Deák Ferenc Reálgimnáziumban végezte. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Ka-
rán szerzett nyelvészeti, irodalmi és filológiai képzettséget, majd 1930-ban a szegedi egyetemen etnográ-
fiából sikeres doktori s z i g o r l a t o t tett. 

A Dunaszentgyörgyön megismert paraszti élet és a protestáns néphagyomány sajátos módon összeolvadt 
Dömötör Sándornál a külvárosi társadalmi valóságból és az iskolai tanulásból származó élményekkel. 
Ezek magyarázzák tudományos érdeklődését, társadalmi, politikai elkötelezettségét. Bár nem volt kiemel-
kedő tanuló, a művelődés megszervezése terén korán kitűnt a Soli deo Gloria református diákmozgalom-
ban, s az egyetemen. 

Katonai szolgálata után szellemi szükségmunkás lett a fővárosnál, majd a Székesfővárosi Alkalmazottak 
Segélyalapja véglegesítette balatonkenesei üdülőtelepén pénztárosként, s lett 1936-ban igazgatóhelyettes 
1945 áprilisáig. A kenesei üdülő hírneve ebben az időben nőtt meg. Erről az üdülőről ina Németh László 
Családias falanszter című elmélkedését és ebben Dömötör Sándort Györffy István tanítványaként emlí-
tette. 

A második világháború végén hadifogságba esett. Hazatérése után 1949. január 1-től a szombathelyi 
múzeum igazgatója lett. Rendbe hozták a romos épületet és a múzeum nagyszerű gyűjteményeit. A múze-
umhoz csatolta a romkertet, kiállítások egész sorát rendezte. Mint különböző bizottságok elnöke és tagja, 
részt vett a város közéletében. Megalapította a sárvári és a vasvári járási múzeumokat, átrendezte a kő-
szegi múzeumot, megindította a múzeumbarátok körét, megyei gyűjtőhálózatot, népművelési bemutatókat, 
tanfolyamokat szervezett és vezetett. 

1957 októberében a Népművészeti Intézet néprajzi osztályvezető-helyetteseként Budapesten vállalt ál-
lást. A következő évben az intézetet átszervezték, és Dömötör Sándor a honismereti mozgalommal foglal-
kozó főelőadóként dolgozott 1969. december 31-ig, nyugdíjazásáig. 

Életművének értékelését tudományos és ismeretterjesztő munkásságának áttekintése teszi lehetővé. 
Egyetemi éveiben kezdett el foglalkozni a társadalom számkivetettjeivel: a betyárokkal, cigányokkal és 
boszorkányokkal. Balatonkenesei működése során indította meg a Képek Balatonkenese múltjáról és je-
lenéről című füzetsorozatot. Néhány folklórtanulmány mellett csaknem száz ismeretterjesztő cikk jelzi 
ezen alkotói korszakának főbb vonásait. A népi írókkal (Kodoiányi János, Németh László, Veres Péter) 
való személyes barátságának köszönhető, hogy a balatonkenesei községi művelődés kiszélesedett. 1943-
ban a szárszói konferencián tartott előadásával és két mesekönyvével (Hetedhét országon túl; Kedvet vi-
rá gőzt at о magyar népmesék) széles közönséghez szólt. 

Az ötvenes évek első felében — a múzeumi évek alatt — rendszeresen jelentek meg néprajzi, művelő-
déstörténeti jellegű cikkei a Vas Népében. Néprajzi kutatása gazdagodott: nemcsak foklórral, hanem tár-
gyi néprajzzal is foglalkozhatott. A kultúra és életmód kutatását jelzi több munkája is: Simasági tsz-pa-
rasztok, Arató szerszámok Nyugat-Magyarországon, A takarás kérdéséhez. 

Dömötör Sándor fontos elméleti kérdéseket tisztázott. Molnár Erikkel vitázva rámutatott arra, hogy a 
nemzet ismérvei közül nem lehet kiiktatni a közös lelki alkatot. Véleménye az volt, hogy a közös lelki al-
katot az etnikai csoportok tagjaiban az együttesen végzett munka, a termelés alakítja ki a történelem fo-
lyamán. Így jutott el elméleti kutatásában a hagyomány kérdéséhez és fogalmához, és jutott közelebb a 
hagyomány mozgásának megértéséhez. 

Becslés szerint mintegy 600 publikációja jelent meg. Ezek közül 172 a tudományos közlés, 225 az isme-
retterjesztő és hírlapi cikk. Kéziratban van: Mezőgazdasági termelőeszközök és termelő módok alapfor-
máinak élete Nyugat-Dunántúl gazdálkodásában című akadémiai pályaműve. A betyárok 1848-as szerepe 
a néphagyományban című tanulmánya, Alpári Gyula életéről, valamint Az agrárszocialista mozgalmakról 
írt összefoglaló műve. 

Nyugdíjas éveiben közzétette áttekintő tanulmányát a népi táplálkozás köréből, kiegészítette korábbi 
kutatásait Angyal Bandiról, Zöld Marciról és Rózsa Sándorról, továbbá fontos irodalomtörténeti tanulmá-
nyokat tett közzé Jókai Mórról, Eötvös Józsefről. Halála előtt két évvel látott napvilágot Berze Nagy Já-
nos életéről szóló monográfiája (Hevestől Baranyáig. Pécs, 1983.). 

A Magyar Néprajzi Társaság, majd a TIT 1979-ben tiszteletbeli tagjának választotta. Élete során több 
kitüntetést kapott. Munkásságáról megemlékezik a Magyar Néprajzi Lexikon, a Magyar Irodalmi Lexi-
kon és Gulyás Pál: Magyar írók élete és művei című könyve. 

A mai fiatalok személyesen már nem ismerik Dömötör Sándort, mert hallásának megromlása miatt a 
közszerepléstől korán vissza kellett vonulnia. Régi munkatársai azonban tudják, hogy nélküle a honisme-
reti mozgalom nem fejlődhetett volna arra a szintre,- ahol most tart. Mozgósító hatása, befolyása egyénisé-
géből fakadt: hitt a nép hatalmas erejében. Induláskor a honismereti mozgalmat szellemi hajdúcsapatnak 
nevezte, és a kétkedőknek mosolyogva mondta: ,,A nép olyan erős, hogy Isten sem tudja elpusztítani." 

A honismereti mozgalom nem felejti érdemeit, és Dömötör Sándorban azt a hivatott mozgalmi vezetőt 
tiszteli, aki világra segítette, eszméivel halála után is táplálja. 

Töltési Imre 
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Nóvák József 
(1910-1986) 

1910. február 13-án Nyírmadán született hatgyermekes gyógyszerészcsaládban. Később Hajdúhadházán 
éltek, ott végezte elemi iskoláit, majd az egri cisztercita gimnázium kollégiumába került. Érettségi után a 
debreceni egyetem orvostudományi karára iratkozott be, ahonnan három és fél év elvégzése után a bölcsé-
szeti karra ment át. Elvégezte a régész szakot (római régészet), majd a tanárképzőt latin—történelem sza-
kon. Diplomája megszerzése után egy évig a debreceni egyetem könyvtárában dolgozott díjtalan gyakor-
nokként. 1941-ben kinevezték a kolozsvári egyetemre tanársegédnek, 1942-ben lett adjunktus a régészeti 
tanszéken. Több ásatást vezetett, ezekről tanulmányai jelentek meg. 1944-ben a Nemzeti Múzeum anya-
gát hozta Budapestre, s itt is maradt. 1946-ban a szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum igazgatójául ne-
vezték ki, s emellett Tolna megye szabadművelődési felügyelője. 1952-től a dombóvári Apáczai Csere Já-
nos Tanítóképző tanára és megyei történelem-szakfelügyelő. A tanítás mellett kedves költőjének, Hora-
tiusnak verseit fordította. A fordítás 1957-ben könyv alakban megjelent. 1958-tól a Népművelési Intézet 
munkatársa, innen ment 1980 végén nyugdíjba. 

Sokat publikált. Doktori értekezését a várjobbágyság intézményéről írta. Kolozsvári éveiben Erdély 
történetével foglalkozó tanulmányai jelentek meg. Szekszárdon és Dombóvárott is a megye, a helység 
múltja foglalkoztatta, de már ez idő alatt is gyűjtötte az adatokat, ismereteket a Tanácsköztársaságról, kü-
lönös tekintettel annak művelődéspolitikájára. Erről szóló könyve 1985 októberében a Tankönyvkiadónál, 
jegyzet formájában jelent meg. 

A Népművelési Intézetben fő témája és munkaterülete a művelődés- és népműveléstörténet volt, de 
alapjában járult hozzá a népművelőképzés kialakításához, megteremtéséhez is. Ennek révén kapcsolódott 
be a Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának munkájába, s volt haláláig a honismereti képzés, to-
vábbképzés felelős irányítója. 

Élete során mintegy tucatnyi jegyzetet, csaknem száz cikket, tanulmányt és szinte megszámlálhatatlan 
előadást írt, illetve tartott. 

1957-ben az elsők között kapta meg a Szocialista Kultúráért kitüntetést, majd ezt követően két alka-
lommal. 1962-ben a Munka Érdemérem, 1973-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1980-ban a Mun-
ka Érdemrend arany fokozata kitüntetésben részesült. Társadalmi tevékenységét több alkalommal ismer-
ték el oklevelekkel, emlékplakettel, legutóbb a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Emléklapjával. 

Dr. Nóvák József 1986. február 10-én, életének 76. évében hunyt el. Áldott emlékezetű halottjától a 
gyászoló család, a Népművelési Intézet, a Művelődési Minisztérium és a Hazafias Népfront Honismereti 
Bizottsága 1986. március 14-én, a Népművelési Intézetben megtartott emlék gyászülésen búcsúzott. 

Nóvák József halk szavú ember volt, hangja mégis messze hallatszott, mozgósító erejű volt. Törékeny 
teste, de erős lelke súlyos terheket hordozott. Nem lett orvos, mégis: szelíd, nyugtató szavával, bölcs ta-
nácsaival gyógyítani tudott. Egyik tisztelője írta róla, hogy indulatosnak sosem látta. Én, bizony, több-
ször is találkoztam a felháborodott Nóvák Józseffel, de csak becsülni tudtam érte. Úgy vélem: aki hara-
gudni nem tud, az szeretni sem képes. Igaz: csúnya, trágár szó ilyenkor sem hagyta el száját. De mind-
annyiszor indulatosan ítélte el az emberi tunyaságot, hanyagságot, mulasztást, valahányszor ezekkel mun-
kája közben, a honismereti mozgalom építése során találkozott. 

S ha már az építés szót leírtam, hadd jelenthessem ki, hogy Nóvák Józsefet az utókor nem csak mint 
kiváló népművelőt, pedagógust fogja emlegetni, hanem a honismereti mozgalom nagy építőjeként is szá-
mon fogja tartani, mert ezen a területen is óriási munkát végzett, teljesítménye felbecsülhetetlen értékű. 

Ismeretes, hogy a Népművelési Intézet és a Hazafias Népfront 1960-tól kezdődő termékeny együttmű-
ködésével szerveződött országossá a szakköri jellegű honismereti tevékenység, és ért el rövid idő alatt fi-
gyelemre méltó eredményeket. A Hazafias Népfront 1968-ban megtartott IV. kongresszusán már olyan 
erővel merült fel a hazaszeretet és az igaz hazafiság erősítésének társadalmi, politikai kívánalma, hogy a 
kongresszusi állásfoglalás a honismereti tevékenység bővítését és magasabb szintre való emelését mondotta 
ki. E feladat megvalósítására alakult meg a Hazafias Népfront Országos Elnöksége mellett még ugyan-
ebben az évben a Honismereti Bizottság, amely — alapozva a szakköri honismereti mozgalom korábbi 
eredményeire, tapasztalataira, de céljait, tevékenységi körét jóval túlhaladva — most már a nemzeti tudat 
erősítésére, a szocialista hazafiság és nemzetköziség fogalmi tisztázására és köztudatba vitelére, a helyis-
meret-helytörténet tudatosabb művelésére, a kulturális hagyományok elmélyültebb ápolására, az évfordu-
lók méltó előkészítésére, az átgondoltabb természet- és műemlékvédelemre dolgozott ki munkatervet az 
Országos Elnökség jóváhagyásával. 1970-ben az I. Országos Honismereti Konferencia már tisztázta a 
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mozgalom eszmei alapjait, meghatározta, kialakította munkaterületeit, feladat- és munkakörét, szervezet 
kereteit, és beilleszkedett a Hazafias Népfront közművelődési, tömegpolitikai munkájába, az ország kul 
turális életének pezsdítésébe. 1972-ben az Országos Népművelési Tanács kebelében működő Országo 
Helytörténeti Bizottság beolvadásával létrejött az egységes honismereti mozgalom. A Hazafias Népfron 
által összefogott mozgalom a magyar közművelődés jelentős tényezőjévé vált. 

Itt és ekkor, a honismereti mozgalomnak ebben a felfelé ívelő, kiteljesedő szakaszában adta a sors ne 
künk Nóvák Józsefet, ekkor bontakozhatott ki igazában hatalmas műveltsége, rátermettsége, peda 
gógiai, népművelői felkészültsége. Neki köszönhető, hogy korábban a Népművelési Intézet és a népfron 
által közösen szervezett 30—40 fős képző, továbbképző tanfolyamok 1973-tól honismereti akadémiákk; 
fejlődtek, amelyeken már nem csak szakkörvezetők, honismereti szakreferensek, hanem országos szerve 
zetek, intézmények, mozgalmak, megyei közgyűjtemények képviselői ismerhették meg a honismereti moz 
galom időszerű akcióit, feladatait, száznál többen vitathattak meg elvi kérdéseket. Nem csoda, ha Ortu 
tay Gyula, a Honismereti Bizottság akkori elnöke, egy alkalqmmal — látva a fejlődést — az egybegyűl 
teket a mozgalom vezérkarának nevezte. 

Az akadémiákon megtárgyalandó témák összeállításában, az előadók és hallgatók kiválasztásában, i 
program szervezett lebonyolításában Nóvák Józsefnek meghatározó szerepe volt. Számon tartotta azoka 
a fővárosi és vidéki aktivistákat, kulcsembereket, akiknek ott kellett lenniök a kiválasztott témák megtár 
gyalásánál, és harcolt is értük, hogy ott lehessenek. 

Az Ö vállán nyugodott teljes egészében a leendő honismereti szakkörvezetők központi képzésének 
szakmai elismertetésüknek ügye. Lankadatlanul szervezte a tanító- és tanárképző főiskolák honismeret 
szakkollégiumait, előadásaival is támogatta a területi tanfolyamok, tanácskozások munkáját. 

Nóvák József egy jelentésében így fogalmazott: „Nincs nagyobb öröm, mint látni: milyenek lesznek i 
holnap népművelői, a honismeret utánunk jövő munkásai. Lehet rájuk építeni, de az építésbe nagy, tuda 
tos munkát kell fektetni, hogy — Szántó Kovács János hasonlatával élve — a földbe dugott dióból a: 
utódoknak: fiainknak, unokáinknak gazdagon termő, még terebélyesebb fa nőjön a magasba." Ezek a: 
egyszerű szavak, megállapítások Nóvák József egész életcélját, törekvését summázzák. Ő, a tudatos neve 
lő, a fáradhatatlan építő boldog ember volt, mert megérhette, hogy az általa földbe dugott dióból a hon 
ismereti mozgalom fája erős gyökeret eresszen, magasra növekedjék, gazdagon teremjen. Sok ezerre teheti 
tanítványainak száma, akik szerte az országban hintik a magot, és példáját követve teszik dolgukat. 

Nóvák József szerette a fiatal pályatársakat, a pedagógusjelölteket, a leendő népművelőket. Mindéi 
szekcióülésről, tudományos diákköri találkozóról, főiskolai vetélkedőről, honismereti tanfolyamról azzal i 
boldogító hittel tért meg, hogy nem hiába fáradozunk, a hallgatók és előadók egyaránt megérdemlik a ve 
lük való törődést. S mennyire tudott örülni egy-egy jól megírt, érett, példás apparátussal elkészített dolgo 
zatnak, a pedagógusjelöltek elvi, elméleti felkészültségének, vitázó, lényeglátó magatartásuknak. Gyönyör 
ködött jó előadókészségükben, találékonyságukban, a szemléltetésben való ügyességükben, áldozatkészsé 
gükben. 

Nóvák József élete maga is áldozatos volt. Hogy milyen, annak érzékeltetésére egyetlen példát ragadol 
ki. 1980 februárjában Szombathelyre kellett utaznunk a III. Országos Honismereti Konferenciára és a 
ezt követő honismereti akadémia előkészítésére. A vonaton láttam meg, hogy véres a szeme. Baleset érte 
de nem ment orvoshoz, mert akkor nem vehetett volna részt az előkészítő tárgyalásokon. Természetesen 
a népfront megyei titkárságáról a szemészeti rendelőt hívtuk, és soron kívül részesült segélynyújtásban 
Sajnos, sérülése olyan súlyos volt, hogy a joblíik szemének világát örökre elvesztette. Ismerjük a mondást 
a figyelmeztetést: „Vigyázz rá, mint a szemed világára!" ö a mozgalom érdekét, a kötelességet ennél i 
legdrágábbnál is többre becsülte. 

De sornagyítót használva is tovább dolgozott a Honismereti Bizottságban, és az utolsó önként vállal 
nagy feladatát is teljesítve az elmúlt évben megrendezett IV. Országos Honismereti Konferenciára elké 
szítette emlékezését a szervezett honismereti mozgalom huszonöt évéről. Ha személyesen a konferenciái 
már nem is tudott részt venni, ezzel az alkotásával tevékeny részese volt a tanácskozásnak. 

A honismereti mozgalom örök lekötelezettje marad Nóvák Józsefnek. Megőrzi emlékét, és azt a politi 
kai hitvallását is, amelyet talán útmutatásul, biztatásul is szánt nekünk, amikor legutóbbi beszélgetésünk 
kor Arany |ános: Magányban című verséből újólag idézte az utolsó versszakot: 

És vissza nem foly az időnek árja. 
Előre duzzad, feltarthatatlanul; 
Csak szélein marad veszteg hínárja, 
S partján a holt-VÍZ hátra kanyarul. 
Bízvást!... mi benn vagyunk a fó sodorban: 
Veszhet közülünk még talán nem egy : 
De szállva, im, elsők között a sorban, 
Vásznunk dagad, hajónk előre megy! 

Töltési Imrt 
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V 1 I Laky Rezső 

(1914—1985) 
Laky Rezső Vas megye honismereti szakköreinek felügyelője, irányítója és segítője volt. Hirtelen halála 

szinte pótolhatatlan veszteséget jelent mindazok számára, akik kapcsolatban voltak vele. 
Trencsén vármegyében Nagybiccse községben született 1914. november 22-én. Apja az első világhábo-

rúban meghalt, ezért a család 1918-ban visszaköltözött a nagyszülők falujába, a Zala megyei Batyk köz-
ségbe. Laky Rezső itt végezte el az elemi népiskola öt osztályát, majd a Zalaegerszegi Állami Polgári Fiú-
iskolába iratkozott be, amelynek négy osztályát 1930-ban fejezte be. Egykori tanítójának példájára Jász-
berény tanítóképzőjébe került s 1935-ben szerzett tanítói oklevelet. 

A katonai szolgálat kitöltése után a Zala megyei Kemendollár, OUár-részi osztatlan iskolájában kapott 
állást. Itt dolgozott mint néptanító és iskolán kívüli népművelő 1941 augusztusáig. Gazdag és sikeres szín-
játszói tevékenységével nemcsak az iskolája szemléltető eszközeit gyarapította, hanem tekintélyt és elisme-
rést is szerzett a többnyire majori cselédekből álló Ollár községrésznek. 

A következő években a Vas megyei Hosszúpereszteg községben működött, innen már mint állami taní-
tót Ostffyasszonyfára helyezték át, majd hamarosan átkérte magát Nagysimonyi község iskolájához. Innen 
nevezték ki 1957. november 1-vel a celldömölki Járási Tanács Oktatási Osztálya népművelési felügyelőjé-
nek, ahol 1975-ig, nyugdíjazásáig tevékenykedett. Ezt követően azonnal megbízást kapott a megyei hon-
ismereti szakkörök felügyelői munkakörének betöltésére, amit halála napjáig nagy lelkesedéssel és szakér-
telemmel látott el. 

Már előző munkahelyein is nagy érdeklődést tanúsított a néprajzi és helytörténeti kérdések iránt. Ke-
mendolláron a kemendi vár történetével foglalkozott. Hosszúperesztegen a lakodalmi szokások, a ragad-
ványnevek és a falucsúfolók érdekelték. Ostffyasszonyfán Petőfi Sándorral kapcsolatos helyi történeteket 
kutatott, és izgalmas területet jelentett számára a község határában 1915—1919-ig fennálló hadifogoly-
tábor és temető története. Kutatásainak eredményeit felhasználták az Isonzó című film egy részletének el-
készítéséhez, amelynek februári bemutatóját már nem érhette meg. Nagysimonyiban a falusi történetek, 
falucsúfolók, népszokások, népballadák, betyártörténetek, népi hiedelmek és a Dugonics családdal kapcso-
latos történetek foglalkoztatták. 

Celldömölkön mint népművelési felügyelő nagy munkabírással irányította az akkor még nagyközség, és 
mellette az egész járás kulturális életét, honismereti tevékenységét. Szakfelügyelői munkásságának leghá-
lásabb és legmaradandóbb területe volt a járás falvaiban a krónikaírás és tsz-történetírás megszervezése, 
segítése. Patronálásával és irányításával a felszabadulás 25. évfordulójára minden falu díszkötésbe foglalta 
krónikáját. Ezeket a köteteket nagy büszkeséggel mutatta meg a honismereti vezetőknek rendezett tanfo-
lyamokon, ugyanakkor szerényen ajánlotta megvalósítását Vas megye minden falujában. 

Nem ismert fáradságot akkor sem, amikor arról volt szó, hogy az évtizedeken át szerzett gazdag ta-
pasztalatait átadja a fiatalabb nemzedéknek a részükre rendezett továbbképzéseken. Az ifjúsági táborok 
alkalmat nyújtottak a hazafiságra, a szülőföld szeretetére való nevelésre is. Minden országos honismereti 
és néprajzi rendezvényen képviselte megyéjét. Legutóbb az önkén tes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők 
XII. Országos Találkozóján. Székesfehérváron ismertette a Vas megyében folyó munkát. Hozzászólásai-
nak lelkes hangja mindig nagy figyelmet és elismerést váltott ki a hallgatókban. A találkozókon kereste 
az újat, a megyéjében megvalósíthatót. Ilyenkor mindig azzal az elhatározással tért haza: „Ezt Vasban is 
megcsináljuk!" 

Lelkes szervezője volt a Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága Honismereti Munkabizottsága és a 
Megyei Művelődési és If|úsági Központ által évenként megrendezett velemi továbbképző tábornak, ahol 
Vas megye honismereti szakköreinek és munkabizottságainak tagjai bővíthették ismereteiket. Itt nemcsak 
mint szervező végzett elismerést kiváltó munkát, hanem mint előadó is sok hasznos és értékes tájékozta-
tót, tanácsot adott a tábor résztvevőinek. 

Mint népművelési felügyelő elsősorban Kemenesalja néprajzával és helytörténetével foglalkozott, mely 
vidék teljesen rabjává tette. „Ki a dicső tájat zengő ajakkal járja . . . " — választotta Berzsenyinek a szü-
lőföldjéhez ragaszkodó sorát saját élete, munkássága jelmondatának. Ö is fennkölt lélekkel járta szeretett 
vidéke falvait, és gyűjtötte össze „Százszorszép Kemenesalja" címmel a néprajzi emlékeket. 

A celldömölki járás területén megszervezte és irányította a földrajzi nevek gyűjtését. Tudatosan töreke-
dett arra, hogy minél nagyobb legyen azoknak a köre, akik korunk eseményeit írásba foglalva munkál-
kodnak lakóhelyük eseményeinek megörökítésén. Legutolsó írása a Vas Népében jelent meg. Ebben fél 
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évszázaddal ezelőtti élményét örökítette meg Tanítóválasztás Bazsiban címmel. Érzékeltette a fiatal, pá-
lyakezdő tanítók egykori helyzetét, kiszolgáltatottságát, ugyanakkor kedves epizódként írja le az akkor 
még gyermek Simon István költővel való találkozását. 

Igazi, nemes értelemben vett patrióta volt, aki szenvedélyesen szerette a második szülőföldjévé vált Vas 
megyét, különösen a Kemenesalja vidékét, ahol munkás éveinek javát eltöltötte, ahol lelkesítő munkájával 
maradandót alkotott. 

Munkásságának elismeréseképpen tulajdonosa lett a Szocialista Kultúráért kitüntető jelvénynek, a TIT 
Aranykoszorús jelvényének, az Országos Béketanács Aranyjelvényének, a H N F Kiváló Társadalmi Mun-
kás jelvényének, az Ortutay Gyula Emlékéremnek, és megkapta a Tanácsi Munkáért Emlékérem bronz 
fokozatát. 

Mit is kívánhat búcsúzóképpen egy vele együtt dolgozó, egy célért küzdő munkatársa? Legyen számára 
könnyű és örök lakóhelyet adó az a vasi föld, amelyért olyan kitartóan és szenvedélyesen munkálkodott! 

Szabó József 

Nagy Elemér 
(1928—1985) 

Nehéz évszámot írnom. Az építész, a lapszerkesztő, az író, a Kós Károly Kör alapítójának neve mellé 
nem illik az ilyen jellegű behatárolás. Halála nem elmúlás, hiszen soha nem láttam annyi fiatal és idős ar-
cot együtt, mint 1985. december 18-án este a Magyar Építőművészek Szövetsége Nagy Elemérnek szentelt 
emlékülésén, a Kós Károly Kör évi összejövetelén. A fiatalság szereti Elemért és érti üzenetét. Munkássá-
gával hidat teremt nemzedékek és nemzetek között. 

Sohasem volt jellemző Reá a nemzeti öntömjénezés. Utolsó beszélgetésünk alkalmával azon töprengett: 
miért nem találjuk meg az azonos hullámhosszot közvetlen szomszédainkkal. Ki is mondotta, hogy büsz-
ke, rátarti, nemritkán gőgös és gúnyos, fellengzős viselkedésünkkel kihívhattuk magunk ellen környeze-
tünk haragját. A kibontakozás útját Erdély szellemi örökségében kereste. Érzi: a kiút csupán a nagy író 
és építész előd, Kós Károly útja, az Erdélyi Helikon népeket, nemzeteket összekötő eszméje, a közös tör-
ténelmi sorscsapásokban összekovácsolódott alkotó emberek egymásra találása. Az erdélyi tolerancia ha-
gyománya a skandináv országok építészeivel való kapcsolat irányába bővítette Elemérnél a közép-európai 
behatároltságot. Felesége révén félig finn, testvéröccse révén pedig félig erdélyi a legkonkrétabb értelem-
ben is Nagy Elemér. Mindkét kötődés jóval mélyebb a pusztán rokoni kapcsolatoknál. Egy magyar épí-
tész gyökereit keresvén a család, a rokon nép révén eljut az európai kulturális egymásrautaltság örökké 
időszerű gyakorlatához, az egymást gazdagító egymásrautaltsághoz. 

Kós Károly születésének századik évfordulóján Elemér is szeretett volna koszorút helyezni nagy elődje 
sírjára. Ehelyett most mi helyezünk koszorút az övére. Ritkán láttam ennyi fiatal arcot együtt, mint Ne-
meskér 1732-ben épült fakarzatos és mennyezetes evangélikus templomában, Nagy Elemér gyászszertartá-
sán. Ritkán érezni gondolkodásban és cselekvésben annyi összhangot nemzedékek és nemzetek között, 
mint azon a kemény, sziklás és göröngyös úton, amelyen Elemér elindult, s amelyet gyermekeire, s mind-
annyiunkra hagyott. Vállalnunk kell ezt. A járható út számunkra is a finn példa, melyet 1975-ben Urho 
Kekkonen Helsinkiben így tömörített mondatba: Becsüld önnön múltadat, hogy másokéit is megbecsül-
hesd! E gondolat komoly közép-európai képviselője Nagy Elemér. 

Építész kollégáira hárul az a feladat, hogy nevét hagyományainkhoz híven megörökítsék tervezett 
munkáin. 

Szabó T. Ádám 

Épületei és könyvei: 1. Három diákotthon Szombathelyen (1966, 1975, 1976), 2 INTRANSZMAS-irodaház Budapes-
ten (1969), 3. A Közgazdaságtudományi Egyetem Diákotthona Budapesten (1969), 4. Az EMKE-szálló és a Maxim mulató 
Budapesten (1973), 5. A Budapesti Műszaki Egyetem Építőipari Laboratóriuma (1975), 6. Bulgária nagykövetének rezi-
denciája (1980.) 7. A fedett uszoda Szombathelyen (1981). 8. A Budapesti Műszaki Egyetem tanszéki épülete a Duna 
partján (1983). 9. Egy lakóház Budapesten az I. kerületben a Hunfalvy utcában és két nyaraló Tihanyban és Gyenes-
diáson, az *4bbi saját tervezésű szaunával, 10. Le Corbusier (monográfia). Bp., 1969, 1985. — megjelent Berlinben és 
Varsóban is., 11. Asplund (monográfia). Bp. 1974. 12. Mai finn építészet (könyv), 1976, Bp., 13. Dánia építészete (könyv) 
Bp., 1977., 14. Mai építészeti irányzatok és a magyar realitások (előadás különnyomata). Csopak, 1983, 15. Kós Károly 
(kéziratban). 
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REPRINT 

Patinás újdonságok — a REPRINT sorozatban! 

Csánki D e z s ő — F e k e t e N a g y A n t a l : 

Magyarország történelmi földrajza 
a Hunyadiak korában 

Vármegyék, várak és erősségek, nemesi családok krónikája. Nyomon követi a világi és egyházi birtokok változásait, a családfák szerte-
ágazását és pusztulását, a gyakorta hübéradományként hányódó városok és helyiségek sorsát. Eredeti térképmellékletekkel, az -1890-es 
értékes és ritka kiadvány hű másolataként, érdeklődők és kutatók részére egyaránt! 
I. kötet alföldi, északkelet-magyarországi vármegyék 400,— Ft 
II. kötet dél-alföldi, dél-dunántúli, délvidéki vármegyék 450,— Ft 
III. kötet további dunántúli megyék 380,— Ft 
IV. kötet Trencsén megye 290,— Ft 
V. kötet erdélyi vármegyék 490,— Ft 

Kapható 
az Állami Könyvterjesztő Vállalat 

könyvesboltjaiban 
és az antikváriumokban 



A Hazafias Népfront 
új színes családi magazinja 

64 oldal + 32 oldal melléklet 
a 

képes3 
Érdekes emberekről, esetekről 

színes képek, riportok, 
hasznos tudnivalók, ötletek, 

fogyasztói érdekvédelem, divatújdonságok, 
hobby, pop-rock hírek 

Mundial nyereményjáték, 
skandináv keresztrejtvény. 

Az új színes magazint keresse 
minden pénteken 

az újságárusoknál! 




