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KRÓniKA 

Honismeret alsó és felsőfokon 
Tanulságos lenne magának a fogalomnak kialakulását nyomon követni. Hon szavunkat , a hon határo-

zószó főnevesülését már a Jókai Kódex ismeri, az elavult szót a nyelvújítás élesztette fel, az ismer ösmei 
alakváltozatban a Königsbergi Töredékben is előfordul. Királyföldy Endre Üjdon-új magyar szavak tára, 
mely a „legújabban alakított vagy felélesztett szavakat foglalja magában" , idézi a honfijog, a honfiság, hon-
fiúság szóalakokat (utóbbit der Patriotismus értelemben) magával a honismeret szóval egy 1850 körüli, 
múzeumi gyűjtésre biztató felhívásban találkoztunk először, persze régebbi előfordulása is lehet. Mozgal-
munk önbecsülése megérdemelné, hogy egy nyelvész ezt is pontosan adatolja. 

A honismeret, a haza megismerésének szándéka persze él magyar tör ténelmünk viharos századaiban. 
Tolnai Gábor már évtizedekkel ezelőtt figyelmeztetett arra , hogy Szenei Molnár Albert Grammat iká jában 
„a legszemélyibb l í rát" érezhetjük, ilyen példáiban „Szencen lettem ez v i lágra" „Göncön neveltettem 
fel ." Az 1985. évi soproni Honismereti konferencia és Akadémia minden résztvevője láthatta Szakáll 
Ernő remek domborművét Lackner Kristófról, a humanista polgármesterről, aki Tudós Társaságot alapí-
tott 1604-ben városában, gimnáziumot létesített, törődött városa múltjával, szóval a honismeret egyik 
alapítója volt saját földjén. Egyébként Szenei Molnárral is jó barátságot tar tot t fenn . 

Amikor mozgalmunk az 1960-as évek elején kezdett kiformálódni, már Balatonbogláron összejöttek 
azok, akik fontosnak érezték Kölcsey intelmét: „ D e neked élni kell, ó hon, S örökre mint tavasz virul-
ni" , s e Pécelen írt versét zárja a költő a szenvedélyes Hazám, hazám! felkiáltással. A haza virulását mi 
alapos megismerésével kívántuk segíteni! Akik ott vet tük át feladatainkat az előt tünk járó honismerők 
nemzedékétől, szakköröket alapítot tunk. Kováts Dániel Sátoraljaújhelyen, majd a Sárospataki Comenius 
Tanítóképző Főiskolán, Kuczy Károly Kalocsán, majd a bajai tanítóképzőben. A mi ráckevei Ács Károly 
Szakkörünk műemlékeket védett, létrehozta a helyi Árpád Múzeumot, s majd mindket ten a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolára kerültünk, ekkor úgy éreztük, kötelesség a munkát folytatni . Az az ismeretanyag, 
ami mindnyájunk szívében, cikkekben, kisdoktori, kandidátusi dolgozatokban felgyűlt, csak akkor él to-
vább, ha utódokat nevelünk. így alakult ki önmagunkat irányító jelszavunk, honismeretet kell művelni 
alsó, közép- és felső fokon. 

Erre a taní tóképző főiskolák tanterve tulajdonképpen meg is adja a keretet . Kováts Dániel évek óta 
nevelt szakkörvezetőket , a hétvégeken tar tot t foglalkozásokat a Népművelési In tézet vizsgával hitelesítet-
te, a hallgatók szakkörvezetői igazolványt kaptak. Jómagunk is felhasználtuk a létező kereteket. Csak 
példaként említem, hogy az Országos Tudományos Diákkör i Konferenciákon pályamunkákkal jelentkez-
tek hallgatóink a makádi gyermekjátékok témával (Fábián Ilona tanítónő), és a X V I I . O T D K - n országos 
fődíjat nyert Szűcs E d i t : A ceglédi Népi Kollégium története című dolgozatával. í r t unk ki honismeret inek 
nevezhető szakdolgozati témákat. Az a taní tónő, aki feldolgozta a mezőtúri fazekasok témát szakdolgo-
zatként (Kőrös Anikó, Mezőtúr), vagy Kajárpéc történetét , komoly helytörténeti elmélyedéssel (Kovács 
Erzsébet) bizonyára sohasem lesz közömbös a mozgalom iránt sem. A III . éven a szabadon választható 
tárgyak keretében is tud tunk átlagosan 20-20 órán foglalkozni a honismeret és helytörténet, a honismeret 
és néprajz, a honismeret és irodalom, honismeret és munkáshagyomány témákkal . 

Azonban sem a tudományos diákkör i munka , sem a témához kapcsolódó szakdolgozatok íratása, sem a 
III . évesek speciálkollégiuma nem adja ki azt a 140 órát, ami egyszerű, C kategóriás szakkörvezetői iga-
zolvány eléréséhez szükséges. Jóllehet ezt a 140 órát gyakran „ rá ford í t juk" egy-egy honismeret iránt el-
kötelezett hallgatóra. 

Gyakran jönnek olyan hallgatók Zsámbékra (és bizonyára a testvér főiskolákra is) akik egy-egy elköte-
lezett tanáruk irányítása mellett már találkoztak a honismeret valamelyik ágával. Ugyanakkor a tanító-
képzős tanterv ad a hallgatók jórészének közművelődési ismereteket, pl. az oktatástechnika tantárgy kere-
tében megtanulják a fontosabb eszközök (magnetofon stb.) szakszerű használatát , tanulnak fotózni, részt 
vesznek országjáráson, foglalkoznak kiadványok szerkesztésével. Ez a 140 órás alapfokú tanfolyam óra-
számának mintegy 30-35%-a. Ez az egybeesés is adta azt az ötletet, hogy a Zsámbéki Tanítóképző Fő-
iskola kéréssel fordul jon a Hazafias N é p f r o n t országos t i tkárához, Garamvölgyi Józsefhez, rajta keresztül 
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pedig az Országos Honismereti Bizottsághoz. Azt javasoltuk, hogy a hazánkban működő tizenegy tanító-
képző főiskola az érdeklődő és a honismereti kérdésekkel szívesen foglalkozó oktató kollegák bekapcsolá-
sával szervezze meg 1986 nyarán először minden intézményből 10-10 hallgató meghívásával a honismereti 
szakkörvezetők országos táborát. Ha a tanítóképző főiskolák a táborba jelentkezőknek segítséget adnak a 
részdiszciplínák — az adott tantervi anyagrészek — előzetes elvégzésében, úgy lehetőség nyílik arra, hogy 
a mintegy 120 fiatal 10 nap alatt előadásokon, szemináriumokon, kerekasztal-vitákon, esténként tábor-
tüzek és vitafórumok keretében megismerkedhessen az alapfokó HONISMERET tantervvel, a szakági 
művelődéselmélettel, a krónikaírás és a helytörténet kérdéseivel, a néprajz, a régészet, a műemlékvédelem, 
a természetvédelem alapvető ismereteivel. 

Az a tervünk, hogy az Országos Honismereti Bizottság segítségével megnyerünk vállalkozásunknak or-
szágos nevű előadókat is, és mindazon komoly felkészültségű tanítóképzős kollegákat, akik a földrajzi 
névgyűjtés, a szép magyar beszéd, az irodalmi hagyománygyűjtés stb. jó nevű művelői, hogy 10 napot ál-
dozzanak az ügynek, és júliusban 10 napig éljenek a fiatalok között Zsámbékon, tartsanak előadásokat, 
vezessenek vitacsoportokat, gyűjtőköröket. Szerencsés hátteret ad vállalkozásunkhoz főiskolánk főigazga-
tójának, dr. Tóth Albertnek ügyszeretete, a főiskola közelsége a budapesti múzeumokhoz, a rendelkezé-
sünkre álló főiskolai autóbusz, melynek segítségével látogatást terveztünk a szentendrei Szabadtéri Mú-
zeumba, a Dunakanyar, Esztergom stb. műemlékekben gazdag környezetébe. Az Országos Honismereti 
Bizottsággal folytatott előzetes beszélgetés nyomán elküldtük táborszervező felhívásunkat valamennyi 
testvér tanítóképző főiskolának. Bizakodunk abban, hogy felhívásunkat egyetértő rokonszenv fogadja, és 
1986. július 10. és 20. között a magyar honismereti mozgalom 120 új szakkörvezetővel gyarapszik az 
eredményesen letett vizsgák nyomán. 

Tudjuk azt, hogy lényegében már folyamatában élő kezdeményezéseket próbálunk összefogni. Bízunk 
abban, hogy munkánkat segítik az ország tanítóképző főiskolái, a szakkörökért eddig is sokat tevő tanár 
kollegák, és szívesen áldoznak erre a nemes ismeretszerző formára fiataljaink is szabad idejükből. Hi-
szünk a Népművelési Intézet egyetértő segítségében is. 

Munkánkban Katona Lajosnak, a múlt század kitűnő néprajzos, honismereti tudósának egyik ösztönző 
gondolata vezet: „Mi még távol vagyunk attól, hogy hazánkat és lakóit tüzetesen ismernők, pedig meg-
követeli tőlünk az emberi tudományt." 

Az első lépések megtételében talán 1986-os zsámbéki táborunk is segítheti a honismeretet tanuló és 
megszerető fiataljait, a jövő szakkörvezetőit, utánpótlásunkat. 

Móra Ferenc Aranykoporsó-jának főhőséhez hasonlóan Péter Lászlóra is az a megnevezés illik: magister 
sanctae memoriae; hiszen őt is a szent emlékez« mesterének tekinthetjük. Számon tart mindenféle év-
fordulót vagy eseményt, kutatási körébe tartozó eseményt vagy adalékot. Hatalmas forrásismerettel ren-
delkezik, ezek nyilvántartására sajátos módszereket dolgoz ki. A sok-sok apró munkával összegyűjtött 
milliónyi kutatási részeredményből pillanatok alatt bármit fel tud idézni. 

Bálint Sándorhoz hasonlóan ő is egész életét a Tisza-parti város búvárlására tette fel. Mindketten „a 
porváros prófétái". Péter Lászlót is többször hívták a fővárosba, de ő hűséges maradt szerette városához, 
és itt sem vált provinciális kutatóvá. Mindig népben és nemzetben gondoskodott, így lokálisnak mond-
ható írásaival is a magyar művelődéstörténetbe írta be nevét. Nem egy tudományágat művel, minden 
érdekli, ami a Tisza-parti városhoz kapcsolódik. Ezért Szeged-kutatónak tekintjük. 

Mindig azt csinálta, amire az élet predestinálta. Pályájának álláshelyei újra és újra más és más feladat 
felé állították, és nagy hivatástudattal volt képes mindig új hídfőállás kiépítésére. Gyökeret eresztett a 
sziklás tájon, oázist létesített a sivatagban is. Németh Lászlóhoz hasonlóan a gályapadból is laboratóriu-
mot teremtett. 

1926. január 21-én Jánoshalmán született, de két év múlva Mindszentre, 1933-ban pedig Szőregre 
került, azóta is itt él. Erről az 1973-tól Szeged külvárosának számító faluról mintegy félszáz cikket írt, 
ez önmagában is jelzi, milyen erős kötelék fűzi ide. Doktori disszertációjának címe: Szőreg nyelvjárásának 
hangtana. 

Középiskolai tanulmányait a Szegedi Baross Gábor Gimnáziumban végezte. A szegedi egyetemen ma-
gyar—latin—filozófia szakos tanári oklevelet szerzett. Tisztelettel gondol ma is egykori tanáraira: Bálint 
Sándorra, Halasy-Nagy Józsefre, Marót Károlyra, Sik Sándorra. Egyetemistaként alapító tagja volt a 

Kovácsné dr. Paulovits Teréz—Dr. Kovács József László 

művelődéstörténésze 
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Kálmány Lajos Körnek, amely a Szegedi Fiatalok mozgalmának követője akart lenni. Előadás-sorozatokat 
szerveztek, színjátszó csoportot alakítottak, és megindították a Kálmány Lajos Kör Füzeteit. Itt jelent 
meg két írása: Egyéniség a nép kultúrában és Mai magyar népismeret. 

Első tudományos korszaka a szegedi egyetem nyelvészeti intézetében kezdődött, Klemm Antal tanszé-
kén lett tanársegéd. Ezekben az években többek között részt vett a nyelvatlasz gyűjtőmunkálataiban. Ez 
a nyelvészeti korszaka nem múlt el nyomtalanul, máig vonzalmat érez és fogékony a nyelvészeti kérdések 
iránt, foglalkozik helynév- és utcanévkutatással, valamint nyelvhelyességi kérdésekkel. Az egzakt mód-
szerű nyelvtudomány és a nyelvi jelenségek aprólékos megfigyelése kitűnő előiskola volt későbbi filológiai 
munkásságához. 

Muzeológusi korszaka 1950-ben Karcagon vette kezdetét, ekkor vált néprajzkutatóvá; 1952-től pedig 
két évig a makói múzeum igazgatója. Mai értelemben vett honismereti tevékenységgel itt kezdett be-
hatóan foglalkozni. Múzeumi szakkört szervezett, és létrehozta a Múzeumi Bizottságot. Itt vált irodalom-
történésszé, ugyanis elmélyülten kezdett foglalkozni József Attila és Juhász Gyula költészetével, könyvet 
írt Espersit Jánosról. 

1954-ben a szegedi egyetemi könyvtárba került. Folytatta a Makón megkezdett munkát: bekapcsoló-
dott a Juhász Gyula kritikai kiadás munkálataiba. A költő verseit Ilia Mihállyal rendezte sajtó alá. 

Ekkor kezdett felélénkülni a helyismereti tevékenység. Elsők között az országban megírta A szülőföld-
ismereti mozgalom tájékoztatója-1. A helyismereti kutatások ösztönzésére összeállította Csongrád megye 
válogatott helytörténeti bibliográfiáját Csongrád megye népe és földje címmel. Nagyon fontosnak tartotta a 
helyi haladó hagyományok kutatását. A Magyar Nemzetben A magyar vidék kulturális gondjairól soroza-
tot írt. Különösen szívén viselte a szegedi örökség ápolását. Amikor változott a politikai felfogás, Ladányi 
Benedek 1955-ben a szegedi aktívaértekezleten elmarasztalta Péter László ilyen irányú tevékenységét, 
mondván: ahelyett, hogy a jelen égető feladataira mozgósítaná, múltba fordulásra biztatja az értelmisé-
get. Amikor egy év múlva újabb oldódás történt, ismét hallatta hangját. Összeállította Csongrád megye 
irodalmi topográfiájá-t. 

1957-ben az Ethnographiában ismertette a Népünk hagyományaiból címmel a társadalmi gyűjtők írásai-
ból összeállított kötetet. Ebben sürgette a néprajzi gyűjtőmunkának „honismereti mozgalommá" való ki-
bővítését, országos méretű kiterjesztését. 

1961-től a Somogyi-könyvtár munkatársa, majd tudományos tanácsadója lett. Az itt töltött negyed-
század hozta kutatásainak kiteljesedését. Péter Lászlóra is ráillik Madách Ádámjának az a gondolata: 
„Mi a tudásvágyat szakhoz nem kötők, Átpillantását vágyjuk az egésznek." Foglalkoztatja az irodalom-
történet, a néprajz, a helytörténet, a munkásmozgalom, a bibliográfia, a művelődéstörténet, a filológia, 
a textológia stb. Mindegy, hogy egy adott téma melyik tudományág körébe tartozik, ő Szeged szerelmese. 
Magáról így vallott: „Mióta nevem írásom alatt nyomtatásban megjelent, szinte minden betűm Szeged 
ügyét szolgálta." Eddigi életművéről szólva hajlamosak lehetnénk olyan megállapításra, hogy fölaprózta 
magát. Ez látszólag így van, de ő olyan felfokozott élettempót diktált önmagának, hogy egy-egy tudo-
mányág területén így is többet volt képes asztalra tenni, mint sok más kutató. 

Hadd idézzük tovább Madách szavait: „kicsinyben rejlik a nagy . . ." Ezt Péter László nemcsak jól 
tudja, de egyéniségének és talán tudományos munkálkodásának is egyik legfőbb alapelve. Minden írása 
mikrokutatáson alapul. Következetesen feltárja a legapróbb forrásokat, sőt ezek teljes láncolatát is; nem 
nyugszik, míg a legparányibb kutatási részterületen is tudománytörténeti pontossággal mindent fel nem 
göngyölít. Megkeresi az ősforrást, és a csepp vízben is magát a tengert képes bemutatni. Egy ilyen, 
hallatlan energiát kívánó kutatási'módszer számára természetes és magától értetődő. Fáradtságot nem 
ismerve, gyorsan és célratörően dolgozik. Péter László nemcsak a katedrálist tervezi meg, de maga for-
mázza annak minden építőkövét is. Olykor munkaközösségekre váró feladatot végez el egy személyben. 

A Somogyi-könyvtárban töltött időszakban nem lett hűtlen a honismereti mozgalomhoz. A Magyar 
Életrajzi Lexikon alapján elkészítette Csongrád megye tehetségtérképét; és egy falu, Szegvár példáján 
bemutatta a helyi hagyományok ápolásának lehetőségeit. 

Korunkban divatossá vált utcanévkutatásból messze kiemelkedik Péter Lászlónak Szeged utcanevei 
című könyve. Teljesség igényű és új módszertani elveket felvető feldolgozása egyúttal Szeged művelődés-
történetének is metszetét adja. Ezzel egy időben, 1974-ben jelent meg irodalmi útikönyve: Szeged irodalmi 
emlékhelyei. Ez is olvasmányos stílusban, enciklopédikus teljességgel öleli fel Szeged irodalmi múltját. 

Következetesen számon tartja a különféle évfordulókat. Ha ilyen alkalomból könyvet ír, mint pl. a 
Bartók-, a Kodály-, vagy az Ady-centenáriumon, akkor ezt úgy tudja ütemezni, hogy a hosszú nyomdai 
átfutást is bekalkulálva, a kötet időben piacra kerüljön. 

Külön kell szólnunk Péter László bibliográfusi és szerkesztői tevékenységéről. Kevéssé ismert, hogy az 
ő nevéhez fűződjk az ún. szegedi bibliográfiai iskola megszületése. 1961-ben szerkesztésében jelent meg 
az Igazság című szegedi hetilap repertóriuma. Ebben szakított a szokványos alfabétikus vagy tematikus 
felépítéssel, rendezési elvként az időrendiség érvényesítését valósította meg. így a fejlődést a bibliográfia 
eszközeivel is lehet érzékeltetni. Azóta ez az elv országosan általánossá vált. A bibliográfiák szerkesztését 
és kiadását rendkívül fontos feladatnak tekinti. Ebben maga is élen jár, összeállította pl. Bálint Sándor, 
Csefkó Gyula, Mészöly Gedeon, Klemm Antal munkásságát. 

A kötetek, folyóiratok szerkesztését igazi alkotómunkának tekinti. Ezt nemcsak szakértelemmel, de 
élvezettel is végzi. Szerkesztői tevékenységét elvi alapokon nyugvó vaskövetkezetesség jellemzi, ha szük-
ségesnek tartja, hathatósan bele is nyúl a kéziratba, még nyelvhelyességi szempontból is. A formális mun-
kát lektoráláskor sem ismeri. Sok mindent a szerzőnél másként és jobban tud, valósággal átgyúrja a kéz-
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iratot, kiírt mindenféle nyelvhelyességi hibát. A keze alól kikerülő munka viszont sokkalta jobb lesz, logi-
kusabb felépítésű, olvasmányosabb, és főleg a szakmai hibáktól mentes. 

Somogyi-könyvtári szobája bensőséges alkotóműhellyé vált. Gyakran csöngött a telefon, sokszor nyílt 
az ajtó. Barátok, tisztelők, adatközlők, tanítványok nyitottak be. Legtöbben útbaigazítást, tanácsot kér-
tek. Péter Lászlónak erre mindig volt ideje. De a legjobb kollegának is éreznie kellett, hogy szobájában 
üres beszélgetésre nincs idő. Segítőkészsége határtalan. Ha ellenlábas kereste fel, annak is mindenben 
rendelkezésére állt. Számára az igaz ügy szolgálata volt mindig fontos. Számtalan személyt vezetett be a 
tudományos kutatás módszereibe, külön iskolát és szellemi központot teremtett maga körül. Vele együtt 
dolgozni igen hasznos. Szerencsés, aki egy-két műhelytitkát elleshette. Ezért sok a tisztelője. 

Következetesen fellép a pongyolaság, a pontatlanság, a felületesség ellen. Van aki nemigen tudja el-
viselni, hogy nála is mindent jobban tud. Mivel a tekintély elvét nem ismeri, bírálataival kellemetlen is 
tud lenni. Az ellenfelek szókimondó kritikáiban személyes megtámadtatást vélnek érezni. Vitában soha-
sem hagyja magát, nyílt sisakkal támad. Ilyenkor félelmetes is tud lenni. Igazát végsőkig védi, újabb érve-
ket keres. Csak akkor marad, látszólag alul, ha nincs számára fórum, ahol válaszát vagv viszontválaszát 
közzétennék. Szókimondásáért — akárhol dolgozott — a hivatalnokok nemigen szerették. Ezért — Bálint 
Sándorhoz hasonlóan — kevés hivatalos elismerésben, érdemjelben részesült. Hiába számított a Móra 
Ferenc Múzeum vagy a Somogyi-könyvtár vezetői posztjára; hiába lett volna jogos várományosa Bálint 
Sándor néprajzi tanszékének; hiába bízták meg a szegedi történeti monográfia főszerkesztésével, min-
denünnen kiszorult, de nem rátermettsége, hanem természete miatt. Kinek kell olyan munkatárs, aki 
nála mindent jobban tud, és ezt nem is rejti véka alá; akinek kimeríthetetlen a vitakészsége. ,,1960-tól 
sündisznóállásban vagyok — mondotta magáról —, és nekem ebben a környezetben tüskéket kellett 
eresztenem. Nem tudom megállapítani, hogy mennyi az én természetemből adódó harciasság, és mennyi 
az, amelyre a külső körülmények kényszerítettek rá." 

Hivatali előmenetelében érték csalódások, de mindez életművének enciklopédikusabb kiteljesedését 
eredményezte. Hatvanadik születésnapjára a Somogyi-könyvtár kiadta Apró Ferenc összeállításában a 
Péter László munkásságát felölelő bibliográfiát. Ez kereken 2500 címszót tartalmaz. Ha ő intézményveze-
téssel járó adminisztrációban éli le életét, bizony ez a tudományos küldetés rovására ment volna. így 
viszont megadatott számára a tudomány szolgálata, és ezzel maradandót alkotott. 

Buktatóktól, sőt olykor lavináktól sem mentes útját helyileg nemigen egyengette senki. Sokszor csak 
megtűrték, vagy inkább: nem tudták nélkülözni. Ha Ortutay Gyula olykor kihúzta is a csávából; ha 
Hencz Aurél vagy Tóth Béla segített is felkaroltatásában, minden eredményét fanatikus elszántságának, 
rendíthetetlen hitének köszönhette. Számára végső fokon mindig az volt a fontos, hogy hagyják dolgozni, 
és ez megadatott számára. De ugyanakkor a legpozitívabb értelemben maga is szellemi izgalmat teremtett 
környezetében. 

Mintegy négy évtizeddel ezelőtt, a Tiszatáj 1947. évi egyik számában nagy eszméknek kis dolgokban 
való szolgálatát tűzte maga elé. Zöldi László 1982-ben egy rádióriportban meg azt hangsúlyozta, hogy 
számára Péter László élete éppen azt példázza, hogy meglehetősen elszigetelt körülmények között is 
hogyan lehet több évtizedes aprómunkával életművet alkotni. És mindezt Dél-Alföld metropolisában 
valósította meg. 

Péter László magára is vonatkoztatja Keresztury Dezső Strvers-ének néhány sorát: 
Tán a messzeségben valahol 
Több lett volna nyugalmam, bérem, 
De itt volt a hazám . . . 

Dr. Tóth Ferenc 

A népi irodalom mindenese 
Püski Sándor, az irodalomtörténetünkben népi írókként számon tartott csoportnak a kiadója, műveiknek 

a terjesztője hetvenöt esztendős. Békésen, 1911. február 3-án született földműves-napszámos család gyer-
mekeként. Amikor édesapja hazatért az I. világháborúból, „magas" állásba jutott: a békési református 
egyház egyik harangozója lett. Püskire az elemiben fölfigyelt a tanítója, s az ő unszolásának engedve írat-
ták be szülei a helyi reálgimnáziumba. Az édesanyja nehezen egyezett bele a tanulásba, mert félt, ha fiá-
ból „nadrágos" ember lesz, akkor megtagadja őket. A gimnázium alsó osztályaiban nem tűnt ki tanul-
mányi eredményeivel, majd a fölső osztályokban már kitűnően tanult, és osztályelsőként érettségizett 
1929-ben. A békési községházára napidíjas gyakornoknak vették föl egy olyan adminisztrációs irodába, 
amelyben az 1922-es földreform kártalanítási ügyeit intézték. E munkája során találkozott az „alulsó" 
Magyarország még tőlük is szegényebb néprétegének nehéz helyzetével és megdöbbentő kiszolgáltatott-
ságával. 

A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára 1930-ban iratkozott be és 1935-ben avatták 
jogi doktorrá. Egyetemi tanulmányai alatt az nyújtott megélhetési lehetőséget neki, hogy az előadásokat 
gyorsírással lejegyezte, stencilgéppel sokszorosította, s így árulta a társainak. Ekkor ismerkedett meg a 
kialakulóban lévő népi irodalommal, az Egyetemi Kör előadásainak állandó hallgatója volt. Amikor elvé-
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gezte az egyetemet úgy döntö t t , hogy a jegyzetkiadás tapasztalatait fölhasználva önálló kiadót hív életre, 
hogy így álljon az írók, volt osztálya és nemzete szolgálatára. Kis könyvesboltját, Németh László szavai-
val élve a „minőségkönyv-kereskedést" 1938-ban nyitotta meg. Majd egy év múlva, 1939-ben Magyar 
Élet k iadó néven megkezdte könyvkiadói pályafutását . 

Püski, korának az egyik legvállalkozóbb szellemű kiadója volt, aki nem riadt vissza az elsőkötetes szer-
zők alkotásainak a megjelentetésétől sem. Az általa közzétett művek között a szépirodalom viszonylag 
kevesebb munkával szerepel. A líra, a próza és a dráma műfajában is időt álló műveket adot t ki, elég 
csak Erdélyi József, Gulyás Pál, Sinka István, Szabó Pál, Takáts Gyula és Tersánszky Józsi Jenő nevét 
megemlítenünk. Szám szerint is jóval több a forrásér tékű tudományos, fontos ismeretterjesztő és a radiká-
lis politikai mondanivalót hordozó könyv a Magyar Élet-kiadványok összességében. László Gyula ősma-
gyarságkutatási alapműve, Kodolányi János, Németh László, Szabédi László, Szabó Dezső és Veres Péter 
tanulmánygyűjteménye fémjelzi kiadói programját . Sorozatai is tudományos könyvekből és nemes szépiro-
dalmi alkotásokból álltak össze. Püski főképp a népi írók kiadója volt, de munkássága túlmutatott a népi 
mozgalmon, mert vállalta a kommunista Balogh Edgár és Nagy István, valamint a szocialista munkásírók 
műveinek a közreadását is. Balogh Edgár ezért a szövetségesükké vált népi könyvkiadónak tekintette 
Püskit. 

Kiadói erejét és merészségét megsokszorozta a népi irodalomért és mozgalomért érzett elkötelezettsége. 
Az anyagi lehetőségeit sokszorosan meghaladó pénzügyi terheket vállalt az egymást rendkívül gyors ütem-
ben követő könyvek közrebocsátásával. Könyvkiadói tevékenységének kilenc éve alatt összesen száz mű-
vet jelentetett meg. Püski a könyvkiadást sohasem tekintet te a jobb megélhetés, a meggazdagodás terepé-
nek, hanem szolgálatnak, hivatásnak. A Püski család életszínvonala tevékenységének a fénykorában sem 
haladta meg egy átlagos polgárét vagy egy jobb szakmunkásét , sőt inkább alatta marad t annak, mert 
minden anyagi erejét a kiadás bővítésére fordí to t ta . 

A könyveket nem volt elég kinyomtatni, el kellett juttatni az olvasókhoz. Püski a hivatásos könyvter-
jesztőknél nem járt sikerrel. Ezu tán megszervezte önkéntes alapon a terjesztést. A bolt jába jártak fiata-
lok, akik a református egyház Soli Deo Gloria (SDG) Szövetségének, pontosabban e szövetség Kabay 
Márton Körének voltak a tagjai. Velük együtt közösen töprengve született meg az igazán eredményes 
könyvterjesztési terv. A könyvek propagálására fölhasználták az S D G alapszervezeteit. Ezek után százá-
val jelentkeztek az ország minden pontjáról a f iatal munkások, parasztok, értelmiségiek. A könyvbarátok 
létszáma rohamosan szaporodott , a kiadó fénykorában létszámuk megközelítette a tízezret. 

A könyvek terjesztésének nemcsak a könyvbarát mozgalom volt az alapja, hanem azok az irodalmi es-
tek, amelyeket 1942-től rendeztek főként Erdélyben, a Felvidéken és a vidéki városokban. A paraszt-
ifiúság és a munkásfiatalok részéről nagy érdeklődés nyilvánult meg az írók által fölvetett kérdések 
iránt. Könyvárusítással is egybekötöt ték az esteket , és 20-30 százalékkal olcsóbban és részletekre is adták 
a kiadványokat . Egy estre nyolc-tíz író ment , Darvas József, Nagy Is tván, Sinka István és Veres Péter 
állandó résztvevők voltak. A Magyar Elet k iadó 1942. június 3-án a könyvnapok keretén belül nagysza-
bású irodalmi estet rendezett a Nemzeti Sportcsarnokban. A műsorban előadások, versek, dalok és táncok 
követték egymást. 

Püski az S D G balatonszárszói üdülőtelepén 1943 augusztusában rendezte meg az SDG-vel és a Kabay 
Már ton "Körrel együtt a Magyar Élet tábort , amely a hazai népfrontmozgalom háború előtti jelentős 
eseménye volt. Meghatározták a népfront további munkáját , föladatai t , hitet tettek a béke, a munkás-
paraszt összefogás és a szocialista továbbfejlődés mellett. Püski kiadásában 1943 decemberében jelent meg 
a Szárszó című könyv, amely az előadások jegyzőkönyvszerű rögzítését tartalmazta. A Kossuth Kiadó 
1983-ban közzétette a Szárszó 1943 című könyvet , amely magában foglalja — rövidítve — a Püski kiadá-
sú jegyzőkönyvet, ismerteti a konferencia elő- és utóéletét, hatását , valamint a „szárszóiak" szerepét az 
antifasiszta ellenállásban. A konferencia negyvenéves jubileumára a Hazafias Népf ron t keretében belül 
megalakult a Szárszói Baráti Kör , amelynek tiszteletbeli elnöke Püski Sándor. 

A kiadói munka mellett 1944-ben az ellenállás szervezése volt az egyik legfontosabb tevékenysége Püs-
kinek. A lakásán 1944. augusztus vége felé egy összejövetelt tar tot t , amelyen az ellenállás lehetőségeit tár-
gyalták meg. Nagy István szerint ez a megbeszélés a „Magyar Frontnak a széles nemzeti összefogás irá-
nyába való kiteljesedésére muta to t t " . 

Püski Sándor munkássága méltóképpen folytatódott , amikor 1970 őszén konzuli útlevéllel letelepedett 
az Amerikai Egyesült Ál lamokban. Ugyanis 1966-ban egyéves családi látogatáson járt a kint élő két na-
gyobbik fiánál. Látta, hogy milyen szervezetlen, siralmas a magyar nyelvű könyvterjesztés, könyvkiadás 
helyzete. Kitelepülésük után nagyon nehezen indult meg a munka , kezdetleges körülmények között, a la-
kásukról terjesztettek. Majd előadókörutat szerveztek Magyarországról meghívott művészekkel. 1974-ben 
vásárolta meg New York magyar negyedében, a 2. sugárúton az igen elhanyagolt ál lapotban lévő Corvin 
nevű kis könyvesboltot. A Püski-Corvin Magyar Könyvesház — amelyet 1984-ben cserélt át a 82. utcá-
ban egy nagyobbra — az elmúlt tizenkét év alat t a nyugaton élő magyarság szellemi központ jává vált. Az 
óhazán kívül élők tőle szerzik be az anyanyelvű könyvet, hanglemezt és kazettát. 

Forgalmuk döntő többsége postán bonyolódik, minden vásárlótól elkérik a címét, s ezután díjtalanul 
küldik a katalógusaikat, amelyek alapján megrendelhetők a Magyarországon vagy a világon bárhol meg-
jelent magyar nyelvű könyvek, újságok. I t thonról a Kultúra Külkereskedelmi Vállalaton keresztül szerzik 
be a könyveket. Püski maga is ad ki könyveket , de ez csak kiegészítő szerepet játszik tevékenységében. 
Olyan műveket tesz közzé, amelyek a régi kiadói profilukba illenek vagy a szerzők kötődnek hozzájuk. 
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A könyvesbolt fölötti helyiségben változó anyagból művészeti galériát nyitott, a könyvkereskedésben nép-
művészeti szőttesek, hímzések és kerámiák is kaphatók. 

Püski könyvkiadói munkásságát mindenkor áthatotta az erkölcsi feladatvállalás és a népi mozgalom 
iránti eszmei hűség. Tevékenységét küldetésnek tartotta, amely a magyarság sorsáért érzett felelősségtu-
datából fakad. Püski Sándor ma is fiatalos lendülettel, fáradságot nem ismerve dolgozik. Alkotó és eredmé-
nyes éveket k ívánunk neki , hogy még hosszú ideig álljon az egyetemes magyar kultúra szolgálatában. 

Petővári Ágnes 

A megszépült Balatoni Múzeum 
A Balaton par t jának települései sorában Keszthely a legnépesebb. A nagymúltú város az 1980-as évek-

ben a megszépülés évtizedét éli. Befejeződött a Helikon Kastélymúzeum felújítása, megifjul a tópart , 
vidám és jelentős kulturális eseményekben is bővelkedő rendezvények színtere a Hullám Szálló, tervezik 
a város főutcájának sétáló övezetté tételét ; a közelmúlt eseménye pedig, hogy befejeződtek a többéves 
felújító munkálatok a Balatoni Múzeum épületén. 

Keszthelynek, az iskola- és fürdővárosnak nagy az idegenforgalma, sok turista érkezik mind a nyugati , 
mind a kelet-európai országokból, de jelentős a belföldi turistaforgalom is. 

Az idelátogatók többsége vonaton érkezik, és a pályaudvart alig elhagyva találkozik a Balatoni Mú-
zeum szép, neobarokk épületével. Az elmúlt években sajnos csak a felújítás alatt álló épület díszelgett a 
rendezetlen park közepén, amelyben csak az időszaki kiállítások jelentettek élményt az idelátogatóknak. 
Az épület és a park már kész, az ál landó kiállítás 1986 nyarától látható. 

A Balatoni Múzeum jelentős múltra tekint vissza, hiszen alapítása még a múlt században tör tént . A 
XIX. század második felének gazdasági fellendülése, a közlekedés — elsősorban a vasút — fejlődése lehe-
tővé tette, hogy megindul janak a tehetősebb polgárok nyaralni , üdülni a Balaton partjára. A múzeum-
alapítás az 1890-es évek elején merült fel. A gondolat legfőbb ápolója és ébrentar tója Csák Árpád volt 
„. . . e fontos kulturális ügyet megvalósítani volt kora if júságom óta egyik legfőbb vágyam, törekvésem. 
— írja később. E nemes cél megvalósításában Csák társa Lovassy Sándor volt. Ö k ketten elévülhetetlen 
érdemeket szereztek a múzeumalapítás és anyagának gyűjtése, gazdagítása terén. 

Keszthely képviselő-testülete 1896. május 10-én tartott díszközgyűlésén egyhangúlag állást foglalt a 
múzeumalapítás ügye mellett. A Balatoni Múzeum-Egyesület megalakulását 1897. június 27-én mondták 
ki. Az eseményről a budapesti Nemzet című lap a következőt í r t a : ,,A Balatonvidék kulturális haladásá-
nak tényezőjévé lehet az az egyesület, amely a múlt vasárnap megalakult ." 

1898 elején elkészült az alapszabály is. Augusztus 7-én a városházán sor került az alakuló értekezletre, 
ahol a Balatoni Múzeum-Egyesület elnökévé Lovassy Sándor t , alelnökévé Hencz Antal t , t i tkárnak Csák 
Árpádot választotta meg. A pénztáros Lehrmann Ferenc lett. Lényeges pontja volt az alakuló közgyűlés-
nek Csák Árpád felszólalása, aki a „Balatoni Múzeum mielőbbi létrehozása céljából letétként ajánlja fel 
15 évi archeológiai kutatásainak eredményét . . . " A Balatoni Múzeum-Egyesület és a kezelésében levő 
Balatoni Múzeum ettől a közgyűléstől számíthatja létét, az Egyesület körbélyegzőjén is az 1898-as évszám 
látható. 
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1899. augusztus 27-én — mivel önálló épület még nem volt — egy bérelt teremben nyílt meg a mú 
zeum első kiállítása, amely vasár- és ünnepnapokon 9-től 12 óráig volt nyitva. 

Lovassy és Csák mellett a múzeumalapítást követő években a legfontosabb munkatársa Sági János volt. 
gyűjtései ma is értékes kincsei a múzeumnak. A Balatoni Múzeum előcsarnokában elhelyezett emléktábla 
a múzeum alapítóiként hármójuk nevét örökíti meg. 

1900 nyarán Csák Árpád és Sági János saját költségén, gyalog megkerülte a Balatont. „Az utazást szép 
siker koronázta , mert e l tekintve attól, hogy a Balatoni Múzeum-Egyesület magasztos czélját az összes 
balatonparti községekben és fürdőtelepeken propagáltuk s az eszmének ekként sok hívet szereztünk, 
régészeti kutatásra alkalmas számos ős-, ó- és középkori telepet is talál tunk, sőt múzeumunk archeológiai 
osztályát is többrendbeli régiséggel szaporí tot tuk" — írja az útról Csák Árpád . Az utazás e redménye még 
a Sági János által írt és 1903-ban megjelent A Balaton írásban és képekben című útikönyv. 

1904. július 16-án Kacsóh Pongrác részvételével hangversenyt rendeztek a Balatoni Múzeum-Egyesület 
javára. 

Múzeumépület emeléséről a század elején többször is folytak tárgyalások, készültek tervek is, a meg-
valósulásra azonban csak az első világháború után kerülhetet t sor. A világháború keresztezte a múzeum 
gyarapodásával és az épület emelésével kapcsolatos terveket . A háború után pedig az összegyűjtött pénz 
is elvesztette ér tékét az infláció miatt. 

Fontos dátum a múzeum életében az 1921-es év. E b b e n az évben a Festetics hitbizomány Keszthely 
városnak adományozta a megszüntetet t versenyistálló anyagát. A városi képviselő-testület az épület bon-
tási anyagát a múzeum és a művelődési ház céljaira kívánta felhasználni és ingyenes telket ajánlot t fel. 
Györgyi Dénes műegyetemi t anár vállalta a tervek ingyenes elkészítését. 

A múzeumépület megvalósításában jelentős támogatást adott a Balatoni Szövetség. 1925. január 19-én 
kezdték meg az istálló bontását. A múzeum ünnepélyes alapkőletétele 1925. október 11-én tör tént . Kle-
belsberg Kunó miniszter 1925. évi karácsonyi szózatában már a Balatoni Múzeumról is szólt. „ A Balaton 
vidékének nagy baja, hogy a legutóbbi időkig magán a fü rdőn kívül egyebet alig nyújtott. Most a keszt-
helyi Balatoni Múzeum építése . . . mindenesetre növelni fogja a Balaton vidék látnivalóit ." 

A múzeum főbejárata feletti felirat szerint az épület 1928-ban készült. Valószínűleg a harmincéves 
évforduló miatt választották ezt az évszámot. Ugyanis az épületet nem fejezték be teljesen. Bizonyos 
munkákat (pl. központi fűtés szerelése, a díszterem befejezése) csak a jelenlegi felújítás alkalmával végez-
tek el. Az új épületben 1935. augusztus 25-én nyílt meg az első kiállítás. 1937-ben a sümegi Darnay Mú-
zeum anyagát Keszthelyre szállí tották és egyesítették a Múzeum anyagával. A közgyűjtemények orszá-
gos főfelügyelősége 1942-ben a két múzeum anyagából közös, nagy kiállítás előkészítését kezdte el. A 
kivitelezésre azonban a háború miatt nem került sor. 

1944 szeptemberében a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzet i Múzeum 51 ládányi anyagát ideiglenesen a 
Balatoni Múzeumban helyezték el. 1944. november 8-án a Szolnoki Hadikórház katonai karhatalom 
igénybevételével öt kiállítási te rmet foglalt le a múzeum. 1945 márciusában a Balatoni Múzeum és a 
Székely Nemzeti Múzeum anyagát főispáni utasításra vagonra rakták és Zalaegerszegre szállították. A 
két múzeum anyaga március 28-án bombatámadás következtében teljesen elpusztult. Keszthelyen a mú-
zeum épületét nem érte kár, így az a kevés anyag marad t meg, amit nem vagoníroztak be. 

A felszabadulást a múzeum üresen fogadta. Ezért sokan úgy gondol ták, hogy hasznosabb volna más 
célra használni az épületet. Felmerült , hogy iskolát, kollégiumot, szállodát vagy esetleg terményraktár t 
helyezzenek el a kulturális palotának szánt épületben. A V K M 1948. évi nyilatkozatában mást képvisel: 
„A Balatoni Múzeum jelenlegi helyén való fenntar tása mindenképpen szükséges. Ez egyike az ország 
azon kevés múzeumának, amely kifejezetten múzeumi célra épült azzal a rendeltetéssel, hogy a balatoni 
kultúra termékeinek gyűjtőhelye legyen . . ." A minisztérium által szervezett munkásbrigád főleg kölcsön-
kért anyagokból elkészítette a múzeum és egyben az ország felszabadulás utáni első ál landó kiállítását, 
amit 1949. július elsején Or tu tay Gyula miniszter nyitott meg. 

A felszabadulást követő évt izedek áldozatos munká jának eredményeként a múzeum újból gazdag gyűj-
teménnyel rendelkezik. Az új á l landó kiállítás már elsősorban a saját anyagra épül, amely a Balaton és 
az ember sokrétű kapcsolatát igyekszik bemutatni. Most válik igazán méltóvá arra a névre, aminek valaha 
szánták : Balatoni Múzeum és Kultúrpalota. 

Tar Ferenc 
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Krónikaírás a szentesi üzemekben 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 1984/85-ben is országszerte megrendezték a szocialista brigá-

dok Munka és műveltség című kulturális vetélkedőjét. A többéves múltra visszatekintő mozgalom új 
színfoltja volt, hogy a brigádokat bekapcsolta a helyi honismereti mozgalomba — a felszabadulás 40. év-
fordulója alkalmából minden résztvevő kollektívának készítenie kellett egy, a lakóhelyük, üzemük, válla-
latuk, szövetkezetük stb. 1945 utáni fejlődését bemutató honismereti dolgozatot. 

A brigádok felkészülését Csongrád megyében részletes, a megyei művelődési központ által kiadott út-
mutató segítette. A vetélkedő sikeréhez nagymértékben hozzájárult , hogy a témák, feladatok kidolgozásá-
hoz sikerült megnyerni a megye legjobb szakembereit. így a honismereti-helytörténeti rész felelőse dr. 
Hegyi András ad junktus , a József Att i la Tudományegyetem oktatója — maga is jeles helytörténész — 
volt. 

Szentesen a vetélkedőn több mint 50 brigád vett részt, elsősorban az ipari jellegű üzemekből, vállala-
toktól és szövetkezetektől . Részükre a Móricz Zsigmond Művelődési Központ munkatársai külön helyi 
előkészítőt szerveztek, részben a munkahelyeken, részben a művelődési központban. Az előkészítőket 
Csányi István, a múzeum helytörténésze, dr. Takács Edi t , a levéltár tudományos munkatársa és Zsíros 
Katalin középiskolai tanár , a Hazafias N é p f r o n t szentesi Honismeret i Bizottságának elnöke tar tot ták. 

A résztvevő munkáskollekt ívák sokféle lehetőség közül választhattak. Készíthettek helyi krónikát, 
amelyben az adot t település, munkahely életét, múltját időrendben jegyezték le. A krónikakészités egyik 
változataként vál lalkozhattak helyi adattár összeállítására. Javasol tuk, hogy keressék fel lakóhelyük, mun-
kahelyük idős dolgozóit , nyugdíjas vezetőit , a vállalatok, üzemek alapító tagjait , és készítsenek velük 
visszaemlékezéseket. Lehetőségük volt arra is, hogy a helyi sajtó anyagából gyűjtsék össze a lakóhelyük, 
vállalatuk felszabadulás utáni életére vonatkozó cikkeket, tudósításokat és ebből szerkesszék meg pályá-
zatukat. Végül készíthettek fotóalbumot is, amelyben lakóhelyük, munkahelyük mai arculatát muta t ták 
be. Az album összeállításához javasoltuk, hogy gyűjtsenek korábban készült fényképeket is. 

A pályázók valamennyi téma kidolgozásához használhat tak korábbi vagy napja inkban készült fo tókat , 
rajzokat, g ra f ikonokat stb. A felkészítés során a brigádokkal megállapodtunk, hogy melyik témát választ-
ják és gyakorlati tudnivalókkal , a szerkesztésre vonatkozó konkrét javaslatokkal is segítettük őket. 

A beadott pá lyamunkákat a helyi vetélkedők előtt a levéltár munkatársai ér tékel ték. Már az előkészí-
tés idején tapasztal tuk, hogy a brigádok elsősorban a saját üzemük, szövetkezetük történetének feldolgo-
zására vállalkoznak legszívesebben. Igen lényeges volt, és a pályázatok színvonalához nagymértékben 
hozzájárult, hogy a résztvevők többsége a választott témát szűkítette. Az üzemek történetének csak egy 
kis szeletét dolgozták fel, de azt a tőlük telhető maximális alapossággal. A dolgozatokat igen értékes 
archív fotóanyaggal színesítették. 

A legtöbb pályamunka — szám szerint harminc — a Csongrád Megyei Vízmű Vállalattól érkezet t . A 
brigádok jó érzékkel felosztották egymás közt a vállalat üzemrészeit és ezek alapítását, az első évek törté-
netét írták meg, elsősorban saját dolgozóik élményeit rögzítet ték. Több pályázat készült a vállalat alapító 
tagjainak visszaemlékezéseiből. A dolgozatok a munkáshétköznapok eseményeinek felidézésétől régi, ma 
már ismeretlen munkafo rmák leírásáig, a munkaidőn kívüli közös kirándulások, együttes szórakozások 
egy-egy emlékezetes pillanatának bemutatásától a vállalati sportkör szakosztályainak történeti feldolgozá-
sáig igen változatos témákat ölelnek fel. 

Kifejezetten üzemtörténet i dolgozatok születtek a Pankotai Állami Gazdaságban. A kollektívák részben 
a régi, esetleg már nyugdíjas dolgozók visszaemlékezései és saját irattári anyagukból származó adatok 
alapján vázlatosan, de a legfontosabb változásokat kiemelve mutat ták be a város első állami mezőgazda-
sági nagyüzemének 40 évét. 

Igen jól sikerültek a Szegedi Ruhagyár Szentesi Üzemének beindítását felidéző visszaemlékezések. Az 
üzem a hatvanas években munka- és kereseti lehetőséget jelentett a városban élő nők részére. 

Az Asztalos- és Vasipari Szóvetkezet kollektívája gazdag, saját irattáruk anyagán kívül fotó- és sajtó-
anyaggal is illusztrált dolgozatban igen precízen és helyenként bírálattól sem mentesen mutatta be a szö-
vetkezet fél évtizedig húzódó beruházásának történetét. 

A vetélkedő befejeztével a dolgozatok a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltárának kézirat-
tárába kerültek, ahol valamennyit megőrizzük, és az é rdeklődő kutatók bármikor kézbe vehetik őket . Jó 
lenne, ha a résztvevők ilyen irányú munkálkodása tovább folytatódna, s bizonyára hasznos lenne az össze-
gyűjtött anyag publikálása is 

Az elkészült munkáka t két szempontból is igen jelentősnek tart juk. Először is, mint a szocialista bri-
gádmozgalom szentesi történetének dokumentumai , jól tükrözik a brigádok érdeklődését , felkészültségét, 
bizonyítják kötődésüket a munkahelyükhöz, lakóhelyükhöz. Másodszor Szentes gazdaságtörténetének fel-
dolgozásához olyan fontos adatokat , adalékokat tar ta lmaznak, amelyek más forrásból nem, vagy csak 
részben ismerhetők meg. 

Dr. Takács Edit 
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Honismeret és városszépítés 
Szombathelyen 

w 

Az a jó honismereti bizottság, amelyik széles körű kapcsolatokat kialakítva működik , és szép eredmé-
nyeket tud felmutatni . A Szombathelyi Honismereti Bizottság tevékenysége ebből a szempontból számos 
tanulsággal szolgál. Eredményeit — úgy tűnik — elsősorban annak köszönheti , hogy nem befelé fordul-
va, nem szűk körben tevékenykedik, hanem nyitottan, másokkal összefogva, egyben saját utánpótlásáról 
is gondoskodva. Mindezt Kereszturiné Pintér Mária tanárnőtől , a városi honismereti bizottság t i tkárától 
tudom, aki nemcsak szervezője, de művelője is a honismereti tevékenységnek.1 A következőket tudtam 
meg tőle a bizottság vonzáskörzetében folyó honismereti munkáról. 

Maga a bizottság 1976. december 16-án — Kodály Zol tán és Kós Károly születésnapján alakult , 
előtte nem igen voltak a városban szervezett honismereti kezdeményezések. Hozzájuk tartozik a város 
vonzáskörzetének számító harminckilenc község is. Mintegy húszan tevékenykednek a bizot tságban, s 
csak 3 közülük a nyugdíjas. Nem sokkal az alakulás után összehívták a város üzemeinek képviselőit, 
hogy megszervezzék az üzemi krónikaírást . Módszertani levelet bocsátottak ki és elsősorban a br igádmoz-
galmon keresztül igyekeztek beindítani a munkát . Az akció eredményeként már 1978-ban elkészült a 
Savaria Nyomda, a Pamutipar és a Járműjavító tö r t éne te ; az ÉDÁSZ-é , valamint a Víz- és Csatorna-
építő Vállalaté pedig már meg is jelent. A bizottság első nagyobb szabású megmozdulására 1979-ben ke-
rült sor, amikor is várostörténeti archív felvételeken, részben pedig a bizottság tagjai által készített képe-
ken mutat ták be a város múltját és jelenlegi állapotát. E n n e k a kiállításnak a nyomán kérte fel őket a 
tanács a városi utcák névadóival kapcsolatos ismeretanyag összeállítására, majd pedig a lebontásra ítélt 
utcák és terek lefényképezésére. 1984 októberétől nagy erőkkel kapcsolódtak be az országfényképezési 
akcióba, amely kiterjedt a város vonzáskörzetébe ta r tozó községekre. 

Az üzemtörténet-írás mintájára 1981-ben összehívták az iskolák igazgatóit és tör ténelemtanárai t , s isko-
latörténet-írásra buzdídották őket. Körlevelet küldtek szét, amelyben szempontokat adtak az iskolakróni-
ka-íráshoz, és sikerült elérniük, hogy az általános és a középiskolák zöme írja a krónikáját és évente küldi 
a tanács művelődési osztályára. Ezekből a jól vezetett krónikákból azután hamarosan megszülettek az 
első iskolatörténetek, mégpedig a száz esztendős Zrínyi Ilona Általános Iskoláé, továbbá a H á m á n 
Kató Általános Iskola jelentetett meg évkönyvet fennállása 75. évfordulójára. A már beindult krónika-
írásra alapozva — a művelődési osztállyal közösen — megszervezték a város és a 14 község ál talános és 
középiskoláiban a honismereti szakkör t , s ezek közül jó néhány igen eredményesen működik. Hogy a 
fiatal korosztály ilyen sikeresen volt mozgósítható a honismereti bizottság célkitűzéseinek é rdekében , az 
elsősorban annak köszönhető, hogy már 1976 óta ifjúsági honismereti csoport működik a honismereti 
bizottság mellett, mintegy 15 ál talános iskolás taggal. Mindennapi fe ladatuk , hogy segítsék a bizottság 
munkáját , de saját célkitűzéseik is vannak . Rendszeresen részt vesznek a különféle honismereti versenye-
ken; 1978-ban elsők, 1980-ban pedig másodikak lettek a Tájak, korok, múzeumok megyei döntőjén, 
1984-ben ők nyerték a Szombathelyi Forradalmi Múzeum és az Antal János Általános Iskola által ren-
dezett megyei honismereti vetélkedőt. 1986-ban vándor tábor t szerveztek a f iatalok részére az Örségben. 
Hogy pedig valami „haszna" is legyen a 30 fiatal egyhetes táborozásának, vállalták, hogy fényképek alap-
ján segítenek azonosítani a Körmendi Múzeumban őrzött , de hiányosan leltározott, őrségi tárgyakat . 

A bizottság eredményes tevékenységének egyik záloga ez a fiatalokból álló „utánpótlás"- csoport. Tagjai 
hetenként jönnek össze, így hamar elmarad az, aki nem szívvel, lélekkel kötődik a mozgalomhoz. Töb-
ben közülük már bekerültek a honismereti bizottságba. 

Mint már emlí tet tük, a bizottság nem önmagában éri el ezeket a szép eredményeket , hanem alkalmas 
„partnerekkel. Igen jó kapcsolatuk van a közgyűjteményekkel — mint a levéltár, a könyvtár és a múzeum. 
De talán a leggyümölcsözőbb kapcsolat a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel jött létre, amely 1968-
tól tevékenykedik. Miután a honismereti bizottság tagjai összegyűjtötték a szombathelyi utcák névadóira 
vonatkozó ismereteket, a szépítő egyesülettel együtt 60x80 cm-es fehér márvány emléktáblát helyeztek el 
az utcákban, eddig mintegy 10-12 darabot . Elhatározták továbbá, hogy felmérik a város használaton kí-
vüli szökőkútjait és megvizsgálják, miként lehetne újból üzembe helyezni őket . 

Szorosan együt tműködik a honismereti bizottság és a városszépítő egyesület a különféle helyismereti 
vetélkedők szervezésében. Különösen eredményes volt az 1985-ben meghirdete t t , „Szombathelyér t— 
Szombathelyről" című vetélkedő, amelynek volt egy elméleti része a város történetéről , és volt egy gya-
korlati, ahol városcsinosítási munkála toka t kellett végezni. Ez a „városcsinosítás" rendszerint virágosítás-

1 Adalékok Felsőcsatár történetéhez című könyvét Gunda Béla («mertette a Honismeret 1979. 4. számában; Szentpéterfa 
monográfiája című munkája 1968-bao jelent meg, és most készült el Döröske múltja és jclcoe című munkája. 
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ból és fásításból állt. Az elmúlt esztendőben többszáz erkélyládát és 16 ezer forint értékű muskátli tövet 
osztottak szét a virágot szerető szombathelyiek között , elsősorban a lakótelepeken. Az akció ez évben is 
folytatódik, sőt újabb növényeket is kapnak a helybeli Kertész Termelőszövetkezettől . A Szépítő 
Egyesület természetesen csak egy töredékét tudja kielégíteni a virágláda- és a muskátl iszükségleteknek, de 
a vetélkedők során elinduló virágosítási akció tovább ter jed a jó példa nyomán. 

Szombathelyen tehát — a példás összefogás eredményeként — megvalósul az a célkitűzés, hogy a múlt 
jobb megismerésével lehet eljutni oda, hogy a szűkebb pátria jelene is az ot t lakók szívügyévé váljon. 

Jászkiséren régi hagyományai vannak a honismereti munkának. A felszabadulás előtt Csete Balázs 
rajztanár személyében községünk országosan kiemelkedő, önkéntes néprajzkutatóval dicsekedhetet t . így 
a honismereti munka ismert volt a község idősebb dolgozói előtt. 

Először 1967-ben működött iskolai honismereti szakkör . Feladata volt a tantárgyi versenyekre való 
felkészülés, majd az eseménnyel kapcsolatos helyi tör ténelmi anyagok gyűjtése. 1969-ben az M T V B Mű-
velődésügyi Osztálya intézkedése nyomán több jász községben új honismereti szakköröket szerveztek. 
1970-ben községünkben is megalakult a Csete Balázs Szakkör. Legfőbb célkitűzéseinket három témakör 
köré csoportosí tot tuk: a község felszabadulás utáni történetének a megírása, a mezőgazdaság szocialista át-
szervezése következtében átalakítot t terület dűlőneveinek összegyűjtése, valamint a község utcaneveinek 
feldolgozása. 

A mezőgazdaság átszervezése szükségszerű feladat tá tet te számunkra a régi mezőgazdasági eszközök, 
háztartási és egyéb használati cikkek gyűjtését. Feldolgoztuk a község régi foglalkozásait (gulyásélet, ka-
nászélet, csikósság stb ). A jászkisérieknek ugyanis egyik fő foglalkozásuk az állattenyésztés volt. Végső 
célunk: a gyűjtött anyagból és Csete Balázs ra jz tanárnak az egész országra kiterjedő munkájából hely-
történeti gyűjtemény létesítése. 

Alakulásunk alkalmával a célkitűzéseknek megfelelően válogattuk össze tagjainkat. Arra tö rekedtünk , 
hogy minden , községünkre jellemző foglalkozási ág képviselve legyen a szakkörben. A tagok nagy része 
nyugdíjas, akiknek nemcsak idejük, de kedvük is van a munkához. Amellett értik is azt, amit csinálnak, 
hisz egész életükben ezt a munkát végezték. így lett a szakkörnek tagja a 47 évig gulyásként szolgáló Ha-
lász Sándor, az egész életében kanászként dolgozó Cs. Szabó Sándor, a gyermekkorától dohányosként te-
vékenykedő L. Szabó Sándor, az újságíróként is dolgozó, jó tollú Szanku Tamás, községünk legolvasottabb 
parasztembere, továbbá a történelmet nagyon szerető, közmondásokat gyűjtő F. Tóth Károly, az egész 
életében a MÁV-nál dolgozó Borbély Sándor. Természetesen nemcsak e néhány ember volt a szakkör ala-
pító tagja. Mellettük termelőszövetkezeti brigádvezető, nyugdíjas nevelők, háziasszonyok, magányosan élő 
özvegyek, s a lkalmanként , kérésre pártoló tagok segítik a munkánkat . Nőtagja ink is igen lelkesen dolgoz-
nak Medve Máriával az élen, a háztartási eszközök gyűjtését vállalták, valamint a régi kéziratok, könyvek 
gyűjtésén fá radoznak . 

Szakkörünk tagjai éves munkate rv alapján dolgoznak. Foglalkozásaink napja minden hé t fő este, téli 
időben este 18—20 óráig, nyári időben 19—21 óra között tartjuk. Az eltelt 15 év alatt a következő na-
gyobb pályamunkák készültek el : Jászkisér nagyközség dűlőneveinek feldolgozása, összegyűjtése az 1860-
as térkép a lapján; Jászkisér 109 utcájának feldolgozása a Damjanich János Múzeumtól kapott ú tmutató 
alapján; Ragadványnevek Jászkisér nagyközségben az 1699—1786. év közöt t ; Cefrevágás Jászkiséren (ez a 
Jászság szinte egyedüli népszokását dolgozta fel, amit húshagyó kedden haj tot tak végre a legények); Disznó-
ölés Jászkiséren, Családom tör ténete ; Életem tö r t éne te ; If júkorom tör téne te ; Táplálkozási szokások, 
régi ételek Jászkiséren; Lakodalmi szokások Jászkiséren; Népi hiedelmek, babonás szokások; Legény-
korom tör ténete , bandázás és egyéb szórakozási f o r m á k ; Parasztcsaládok munkássá, vegyes családdá 
válásának története, életkörülményeik, megváltozott szokásaik. 1984-ben Bihari Anna—Pócs É v a gyűjtési 
útmutatója alapján Karáncsony, 1983. címmel a jászkiséri karácsonyi népszokásokat írták le. 1984-ben a nők 
A tisztálkodás története Jászkiséren című munkával jeleskedtek, a férf iak szintén nagyon érdekes és jó témát 
dolgoztak fel : a Férf ikorom története címmel. 

1985 a szakkör 15 éves tör ténetének évfordulója, ü n n e p ez az életünkben és ezért ez évben, bár egysze-
rű parasztemberekről , -asszonyokról van szó, szinte minden tag — a betegek kivételével — tollat raga-
dott. 17 nő A nők és férfiak hagyományos öltözködése 1900-tól napjainkig című munkát készítette el, 15 
férfi pedig A paraszti élet Jászkiséren, téli elfoglaltságaik, illetve szórakozásaik című munkával birkózott 
meg. A felnőttek példáján a gyermekszakkör tagjai — akik 10-14 évesek — is számos pályamunkát készí 
tettek. 

Halász Péter 
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A közős munkák mellett egyéni palyamunkák is keszuitek. Ezek közül csak a legjobbakat említem cím 
szerint: L. Szabó Sándor: A dohánytermesztés története Jászkiséren, Szanku Tamás: Lakodalmi szokások 
1910 körül Jászkiséren, Fekete Józsefné: Aratás, cséplés és a kenyérsütés tör ténete Jászkiséren, Győri 
Jánosné: A jászkiséri Művelődési Ház története, Győri János: A jászkiséri tanyavilág művelődési hely-
zete, Győri János: Jászkisér története 1900-ig. 

A munkásmozgalom helyi történetével , annak kiemelkedő személyeivel is foglalkoztunk. Ennek e red-
ményeként jelent meg a Jászsági internacionalisták című kiadványban Bessenyei József életének tör ténete , 
aki vöröskatonaként harcolt — Szovjet-Oroszországban az 1918—1922-i intervenciós háborúban. Magnó-
ra vet tük és írásban rögzítet tük a két éve elhunyt Korsós Ferenc és a ma is élő Benedek Antalné é le tének 
érdekesebb eseményeit. 

Az egyéni munkák mellett egyéb események is fémjelzik szakkörünk 15 éves történetét . 1970-ben, a 
felszabadulás 25. évfordulójára megrendeztük a Községünk 25 éve, majd a Községünk régi élete című ki-
állítást. 1972-ben a Hazaf ias N é p f r o n t megyei Bizottsága segítségével fe lkutat tuk a községünkből e lkerül t , 
főiskolát és egyetemet végzetteket. Hazah ív tuk őket és egésznapos program keretében mutattuk be nekik 
Jászkisér nagyközség felszabadulás utáni fejlődését. Azt akar tuk ezzel elérni, hogy ki-ki a maga helyén te-
gyen meg minden lehetőt szülőföldje, Jászkisér nagyközség segítése érdekében. (Sajnos a találkozó a vár t 
eredményt nem érte el.) 

Keressük ugyanakkor a szülőföld még fel nem tárt, még nem ismert titkait. E h h e z a munkához a nagy-
üzemi mezőgazdasági művelés nyújt nagy segítséget. 1967-ben egy bronzkori urnatemetőre bukkan tunk a 
Radics dűlőben ifj. Tó th Zsigmond segítségével. 1974-ben a Farkas dombon avar kori temetőt tá r tunk fel 
a Damjanich János Múzeum irányításával, míg a Templom parti dűlőben a ta tár járáskor elpusztult K ü r t 
falu romjaira sikerült rá találnunk. Egyébként a dűlő is innen kapta a nevét, hogy itt volt a templom 
és körülötte a temető. 

A szakkör munká jának egyik legnagyobb eredménye, hogy most már a talált régi emlékeket behozzák a 
művelődési házba, míg előtte több tárgyat megsemmisítettek. Így a tárgyi emlékek, elsősorban a dohány-
termesztés és a mezőgazdasági régi eszközök száma, napról napra szaporodik. Sajnos helyiség hiánya miat t 
csak 485 tárgyat t ud tunk leltárba venni . A leltárfüzetben rögzítet tük a gyűjtés helyét, a gyűjtő nevét, il-
letve az adományozóét a gyűjtési év idejével, valamint sorszámmal. 

Akárki nem lehet a szakkör tagja, és aki nem dolgozik rendesen, azt a tagság kizárja. Jelenleg 40 t agunk 
van. Ennyi embert csak úgy lehet rendszeresen összetartani, ha céltudatos, a tagsággal megbeszélt és ve-
lük egyetértő munka folyik, ahol minden ember érzi, hogy a vállalt munkáér t felelősséggel tartozik ön-
magának, a közösségnek. A belépés önkéntes , tehát csak az jelentkezik, aki szereti e munkát . Nagyon lé-
nyeges, hogy a község érdeklődését felkel tsük a szakkör m u n k á j a iránt és megnyerjük segítőül a község 
üzemeinek a vezetőit is. Mi e lmondhat juk , hogy 15 év után a község minden üzeme segíti a szakkör mun-
káját. 

A szép eredmények után a helyi pártbizottság és a Nagyközségi Tanács tanácsülési határozattal ren-
delkezésünkre bocsátotta a volt 2-es számú óvoda szép, műemlékjellegű épületét. Az elhanyagolt romos 
épületet lelkes tagságunk 1981. május 13-án kapta meg az iskolától, és július 16-ra, amikor a IX. O r -
szágos Honismereti Akadémia csaknem 200 résztvevője hozzánk látogatott, újjávarázsolta. 

A nagyközség lakói 1981. augusztus 19-én, az Alkotmány ünnepének 32. évfordulóján láthatták elő-
ször a Damjanich János Múzeum és a Múzeumok Gazdasági Igazgatósága által szakszerűen elkészí-
tett néprajzi gyűjteményt. Azóta minden vasárnap délután 13—15 óráig nyitva van az épület, és éven te 
mintegy 1500—2000 látogatója van. 

Az első terem Csete Balázs emlékeit és a szakköri tagok pályamunkáit tartalmazza, míg a nagyte-
rem foglalkozási ágak szerint a Jászkiséren talált munkaeszközöket , megismertet a község rövid törté-
netével, a régmúltból talált tárgyi és írásos emlékekkel. A harmadik helyiség a tanácskozó terem, ami-
nek berendezéséhez a Hazafias N é p f r o n t Országos Tanácsa és Megyei Bizottsága nyújtott segítséget. 
Az utolsó három helyiség egy jászkiséri jó módú szobát, az öregek szobáját, valamint egy gazdag népi 
konyha felszerelését tar talmazza. Ezeket a helyiségeket 1983. szeptember 13-án ad tuk át, amikor is az 
1786-ban Jászkisérről kitelepült 42 család utódai voltak a vendégeink. 1986-ban lesz ennek 200 éve, 
amit a szakkör közösen fog megünnepelni a jugoszláviai Ómoraviczán ma is élő jászkiséri u tódokkal . 

A rendszeres tapasztalatcseréken kívül évente 1-2 napos országjáró kirándulása is van a szakkörnek . 
Kezdetben — amíg kevesen voltunk — a Damjanich János Múzeum, a Déryné Művelődési Központ 
és a járási könyvtár kis autóbuszaival jártuk az országot. Ma már a Lenin Tsz 21 személyes autóbusza 
is kicsi. így most évente 2 kirándulást szervezünk, hogy legalább egy rendezvényen mindenki részt 
vehessen. Nehéz lenne felsorolni, hogy a 15 év alatt merre jár tunk, de mégis néhány helyet a sok kö-
zül: megismertük a fővárost , annak legszebb múzeumait, a Dunakanya r festői tájait , a történelem és a 
magyar múlt fellegvárát, Esztergomot és Visegrádot. J á r tunk Szabolcs-Szatmárban: Kölcsey sírjánál, 
Móricz Zsigmond szülőházánál, Csaroda, Tákos műemléktemplomainál . Vaján a Vay Ádám Múzeum-
ban, Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban , a Sóstó melletti skanzenben. Megismerték tagjaink az 
Északi Középhegység műemlékeit , jártak az aggteleki cseppkőbarlangban, Sárospatak történelmi he-
lyein, a Vidróczki Csárdában, Miskolc, Eger , Gyöngyös városában és híres múzeumaiban. Megismerték 
Cegléd, Nagykőrös, Kecskémét, Szeged város műemlékeit, Göcsej, Őrség, Szombathely, Sopron, Kör-
mend, Fertőd, Veszprém, Pécs, Siklós, Szekszárd, Hajós, Zengővárkony történelmi vidékeit. Néhány 
tagunk külföldre is eljutott . 1976-ban, Rákóczi születésének 300. évfordulóján jártak Borsiban, a szülő-
földön, a fejedelem városában Kassán, a nevelőapa Thököly Imre sírjánál Késmárkon, valamint a ha-
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zai Rákóczi emlékhelyeken: Szécsényben és Ó n o d o n . 1977-ben Ady születésének 100. évfordulóján a 
Szilágyságban já r tunk: Érmindszenten a zsúpfedeles szülői házban , Nagykárolyban, ahol piarista diák 
volt, Nagyváradon az Ady Múzeumban, továbbá Zilahon és Csúcsán, ahol Csinszka lakott. De megis-
merték tagjaink az igazságos Mátyás városát, Kolozsvárt, valamint Székelyföld fővárosát , Marosvásár-
helyt is. E túrák nagyban bővítették ismereteinket, és megismertük a szomszédos országban élő magya-
rok életét is. 

Röviden bemutattam tevékenységünket : foglalkoztunk a múlt tal , a jelennel, hogy ezekre alapozva 
építsük jövőnket, amint ezt már a XIX. században Vörösmarty Mihály így írta le: ,,A múltat tiszteld s 
a jelent vele kösd a jövőhöz." 

A múlt év végétől márványtábla örökíti meg a bodrogközi Cigándon a száz esztendeje született Kántor 
Mihálynak, a község kiváló tanítójának, a Bodrogköz jeles néprajzkutatójának az emlékét. A tábla annak 
az iskolának a falát ékesíti, amelyben fél évszázadon át taní tot t . 

A deákos világ szóhasználata szerint ludimagister, igazi „oskolamester" volt Kántor Mihály, akinek 
keze alól a cigándi gyermekek, szülők, nagyszülők nemzedékei kerültek ki. Nép tan í tó volt a szónak ab-
ban a patinás ér telmében, hogy munkáját sohasem tekintette befejezettnek az iskolában, hanem folytatta 
a tanítást , a népnevelést, az elméleti és gyakorlati ismeretek terjesztését a község lakosai, még az egészen 
idősek között is. A tananyag nála sohasem szorítkozott csupán a tantervben előírot takra, hanem kiterjedt 
a paraszti élet teljességére: az olvasás megszerettetésére, a dal, a tánc, a mese, a népi hímzések-szövések, 
fafaragások, alkotások szépségeinek meglát tatására, a régi szokások, hagyományok ápolására és természe-
tesen az akkori viszonyok között korszerű földművelési ismeretek, a gyümölcstermesztés, az okos gazdál-
kodás elsajátítására, az egészséges táplálkozás és életmód gyakorlására. Mindezeknek — különösen a fel-
szabadulás előtti évt izedekben — roppant jelentőségük volt Cigánd község társadalmi életének alakulásá-
ban. 

A közeli Tiszakarádon született parasztszülők gyermekeként. A sárospataki taní tóképző elvégzése után 
a Bodrogköz legnagyobb községébe, Cigándra került taní tónak, s ott élt és taní tot t 1968. szeptember 2-án 
bekövetkezett haláláig. Egész életét népének, szülőföldjének áldozta. Amikor a két világháború között 
Sárospatakon megnyílt a népfőiskola, minden télen kiválasztotta és a népfőiskolára küldte a tanulni szere-
tő cigándi parasztlegényeket. A felszabadulás utáni években viszont a régi kollégiumi hagyományok szel-
lemében Cigándon működöt t a pataki skóla egyik partikulája, azaz kihelyezett tagozata, Kántor Mihály 
szervezésében és irányításával. A kollégium tanárai hetenként kijártak Cigándra, és a partikula tantervé-
ben megszabott tananyagból órákat ta r to t tak , előkészítve a cigándi és környékbeli parasztgyermekeket a 
középiskolai vizsgákra. Az egykori népfőiskolásokból és partikulai diákokból egyaránt sok neves szak-
ember dolgozik napja inkban az élet különböző területein, főképp a mezőgazdaságban. 

Századokon át, még a múlt század második felében végrehaj tot t folyamszabályozás után is, egy sajáto-
san zárt, különleges világ volt a Bodrogköz, amelyet az őszi esőzések és a tavaszi áradások után szinte 
megközelíteni sem lehetett. Útjai sem voltak, annál több a lápos, ingoványos, morotvás terület, sekély 
vizek, tavak, tócsák, mocsarak. Ha a nagy kiterjedésű területet közrefogó Bodrog és Tisza kiáradt, akko-
ra víztenger hömpölygött végig a Bodrogközön, hogy — amint Jókai írta róla — a sok víz között keresni 

Győri János 

Kántor Mihály, 
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 J 

a Bodrogköz kutatója 
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kellett a Tiszát. Ilyenkor a homokhá takon épült falvak közt csak csónakon lehetett közlekedni . Bent a 
községekben pedig a nagy sárban lovat fogtak a széles bárkák elé, s úgy hozták-vit ték a gyermekeket az 
iskolába. 

Kántor Mihály valósággal szerelmese volt szülőföldjének, a Bodrogköznek, ennek a világtól elzárt, sa-
játos településű tájnak. Kuta t ta a múltját, jelenét, s okleveles adatok alapján színesen, olvasmányosan 
megírta a Bodrogköz történetét . Különösen szenvedélyes szeretettel gyűjtötte a népszokásokat , meséket, 
dalokat, táncokat . „Ékessége a fa lunak az a bokré ta — vallotta egyik tanulmányában — , mikor valaki 
összegyűjti mindazt a sok szépségét, ami gyönyörűség abban a faluban csak található: szép szokások, da-
lok, mesék, táncok. Ha azután van abban a fa luban 18-20 leány és legény, aki megfogadja, hogy mindazt, 
ami szép és ősi, ami bennünket a Föld minden más népétől megkülönböztet , mindazt megőrzi , elveszni 
nem hagyja sem a dalt, sem a mesét, sem a szokást, sem a táncot, akkor ez a lelkes kis csoport leány és 
legény lesz a falu bokrétája ." 

És amikor 1933-ban megalakult a Magyar Bokréta Szövetség, Cigándnak már volt ilyen „bokré tá ja" , 
amely az országban az elsők között csatlakozott a bokrétaszövetséghez. A hajdani „pántl ikás, árvalány-
hajas" Gyöngyösbokrétáról napja inkra nem mindig hízelgő vélemény alakult ki, de Kántor Mihály min-
denkor hangoztat ta , hogy az eredet i bodrogközi dalok, táncok, népszokások fennmaradása azoknak a ma 
már idős asszonyoknak, f é r f i aknak köszönhető, akik fél évszázaddal ezelőtt és a megalakulást követő év-
tizedekben a cigándi és az alsóberecki Gyöngyösbokrétának a tagjai voltak. 

Szűkebb hazájukon, Zemplénen kívül Budapesten és az ország más városaiban, községeiben, de még 
külföldön, így Londonban is jár tak, és gyönyörködtet ték a közönséget a szebbnél szebb bodrogközi da-
lokkal, táncokkal . Különösen lelkes tapsra ragadta t ták a közönséget, amikor belekezdtek a Kántor Mi-
hály által lejegyzett, ma is népszerű híres cigándi da lba : „Szárnya, szárnya, szárnya a madá rnak , / Nin-
csen párja a cigándi lánynak. / Tele van a, tele van a / szája édes csókkal, / Zsebkendője csörgős mogyo-
róval . . . " 

A Bodrogköz történetének megírásán kívül gyűjtötte és tanulmányokban feldolgozta a bodrogközi nép-
hagyományoknak minden „ m ű f a j á t " . írásaiban, amelyek 1909-től szinte a halála évéig önálló kötetekben, 
különböző folyóiratokban, monográf iákban , napi- és hetilapokban jelentek meg, foglalkozott nyelvjárási, 
szociológiai, mezőgazdasági, népművészeti , néprajzi témákkal. Megkezdte és falusi tanító kollégáit is buz-
dította a népi gyermekjátékok gyűjtésére. Nyomtatásban megjelent munkáin kívül gazdag kéziratos anyag 
is maradt utána, ezt a sárospataki Tudományos Gyűjtemények kézirat tárában őrzik. 

Szép könyvet írt — talán neki is ez volt a legkedvesebb — a bodrogközi len- és kendermunkákról , 
szőttesekről. Ebben a len- és a kendermunka minden mozzanatát feldolgozta rajzokkal, fényképekkel 
illusztrálva. Megkapóan szép könyvében az a 18 színes tábla, amelyen a bodrogközi szőttesek 42 féle 
díszítőelemét: a lecskés, babás, csillagos, rózsás, rozmaringos, szőlőleveles, ördögszemes, árvaficfás stb. 
rajzokat, mintákat , alakzatokat örökítet te meg, pótolhatatlan értékét mentve meg ezzel a bodrogközi nép-
művészetnek. 

Cigánd, Tiszakarád, Karcsa, Berecki . . . Főképp ezek a községek szolgáltatták Kántor Mihály gyűjtő-
munkájához a legszebb anyagokat , adatokat , mintákat . „Munkámat szeretettel ajánlom a Bodrogköz né-
pének — írja könyve bevezetőjében — , és hálásan köszönöm minden bodrogközi asszonynak és férf inak, 
akik e m u n k a megírásában adata ikkal segítettek és sok-sok alkalmatlankodásomat jó szívvel t ű r t ék . " 

És most a márványtáblával a Bodrogköz, egész Zemplén szeretettel és büszkén emlékezik Cigánd egy-
kori „oskolamesterére", a Bodrogköz szerelmesére, a száz éve született Kán to r Mihályra. 

Hegyi József 

Bányásznapi ünnepség Hargitafürdőn 
1985 nyarán szabadságunk egy részét a Hargi ta hegységben töltöttük, ahol többek között egy bányász-

napi ünnepségen is részt vehet tünk. 
Először néhány szót a hegységről. A Hargita Erdélyben, a Maros és az O l t folyó forrásvidékétől dél-

nyugatra elterülő, vulkánikus eredetű hegyvidék. Észak—dél i kiterjedése 55-60, nyugat—keleti irányban 
pedig 20-25 km. Területének jelentős része ezer méter tengerszint feletti magasságban fekszik, legmaga-
sabb csúcsa a Madarasi-Hargita 1801 m. Túlnyomó részét dús fenyőerdők borít ják. 

A hegyvidék belsejében található Harg i t a fü rdő (Harghita-Bai) község, amely régi üdülő- és turistaköz-
pont, valamint az 1950-es években kialakított kaolinbányászat központja. Közigazgatásilag Csíkszeredá-
hoz tartozik. A hegység déli részét nyugat—kelet i irányban szeli át a Székelyudvarhelyt Csíkszeredával 
összekötő betonút , amely a Tolvajos-hágón halad át. Innen ágazik észak felé az a 7 km hosszú makadám 
út, amely Hargi ta fürdőre vezet. Az épített út a községben végződik, innen tovább észak-északnyugat 
felé már csak turistaúton, gyalogosan lehet közlekedni. A kék jelzés a gerincen halad, több hegycsúcsot 
érintve, négy órai járással lehet elérni a Madarasi menedékházat (Cabana Madaras , 1670 m). 

Az 1310 m magasan fekvő Harg i ta fürdőre vezető makadámút 7 km hosszan kanyarogva lassan emelke-
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A Hargita táncegyüttes 

dik a dús fenyőerdőben. Az utunkkal ellenkező irányba, dél felé rohanó patak vize sárgás-vöröses színű, 
egyetőre nem tud juk , miért. A fenyőfák tövében fehér, sárga, rózsaszínű, lila és kék virágok pompáznak. 
A meleg augusztusi nap sugarai behatolnak a fák közé, ahol asszonyok haj ladoznak. Egyik kezükben ko-
sárka, másikban fafésű, mellyel apró, zöldlevelű bokrokat fésülnek át. Áfonyát gyűjtenek, amely sötétkék 
színű, ribizliszem nagyságú, kissé fanyar ízű gyümölcs, lekvárt főznek belőle. Apró leveleit is gyűjtik, 
megszárítva teának használják, f inom íze és vérnyomást csökkentő hatása miatt kedvelik. 

A falu végén a kaolinbánya üzemi épületei és a nagy területű, sárgásfehér kaolinülepítő tűnik sze-
münkbe. Most már világos, ez festi meg a patak vizet. Az üzemi terület u tán is domboldalon emeletes 
bányászlakások sorakoznak. A közelben van a „ M o f e t a " gyógyépület, amely az utóvulkáni jódos és kénes 
kigőzölgés fölé épült , a helyiek „büdös gödröknek." nevezik. Reumás, érszűkületes, ideg- és szívbetegek 
keresik fel. ö t f a j t a borvíz fakad a domboldalban, a helyiek szerint vesekőhajtó, reumagyógyító, szemgyul-
ladás- és gyomorsavcsökkentő. 

Este tudtuk meg, hogy másnap, délelőtt bányásznapi ünnepség lesz a fa luban. A műsort minden évben 
a helyi bányaüzem kulturális csoportja adja, az ünnepséget a művelődési házban tartják. Vasárnap kora 
reggel már gyülekeztek az ünneplőbe öltözött helyi lakosok. A bányavállalat zenekara húzta a talp alá 
valót. Gyülekeztek a székely népviseletbe öltözött táncosok is. A táncegyüttes helyettes vezetőjével be-
szélgettünk. 

— Mikor a lakul tak? 
— 1969 óta működünk a kaolinbánya együtteseként. Azóta a környéken több helyen is fe l léptünk, 

Csíkszeredán, Gyergyószentmiklóson versenyeken ve t tünk részt. 
— Hány évesek az együttes tagjai? 
— A legfiatalabb húsz, a legidősebb huszonöt éves. 
— És milyen táncokat adnak elő? 
— Csíki és udvarhelyi táncokat. 
— A csíkinek mi a jellegzetessége? Gyors, lassú, forgós, vagy milyen? 
— Ha beiönnek, láthatiák majd műsorunkat. A csíki tánc különben egy ropogós tánc, nálunk így 

mondják, ez kifejezetten csíki-medencei székely tánc. 
— Milyen a zenekaruk? 
— A zenekar népi zenekar, ők is a bánya alkalmazottai . 
— Köszönjük a beszélgetést és sok sikert kívánunk. 
A művelődési ház nagyterme teljesen megtelt, az állóhelyeken is szorosan egymás mellett ál l tak az em-

berek. A függöny előtt megjelent a bemondó — a bányavállalat kulturális felelőse — aki megnyitotta és 
végigkonferálta az ünnepséget. A népi zenekar rázendítet t és a színpad közepén álló csoport együtt 
énekelte: 
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Szerencse fel, szerencse le 
Ilyen a bányász élete . . . 
Ezután több mint egy órán át különböző műsorszámok követték egymást: táncok, magyar népdalok, 

Hacsek és Sajó jelenet, cigánydalok, giccses műdalok, majd befejezésül a csíki székely tánc. A zsúfolt né-
zőtér, ahol minden korosztály képviselve volt, nagy figyelemmel nézte, hallgatta a műsort és minden szá-
mot lelkesen megtapsolt . Sajnos, a számok egy része giccses, értéktelen volt. Úgy gondolom, a romániai 
magyar folyóiratok anyagait felhasználva tartalmasabb, művészibb műsort adha to t t volna elő az együttes. 
Maradéktalanul tetszett néhány szép magyar népdal előadása. Mindegyik lány és fiú szépen, tisztán éne-
kelt és jó volt a zenekari kíséret is. A csíki tánc volt a legnagyobb élmény. 

A magyar lakosságú falu nagyon vár ta ezt a kulturális műsort. Mesélték, hogy az előző évi is nagyon 
jó volt. Nagyon jólesett, hogy az egyik család, iskoláskorú gyermekeit ölbe véve, helyet szorított nekünk , 
a későn érkező, állóhelyre szorult pestieknek. Nagyon szép volt az énekesek, táncosok székely ruhája . Az 
volt az érzésünk, hogy itt a Hargi ta rengetegében jó közösség kovácsolódott össze. 

Kisari Balla György 

Honismereti munka Mogyoródon 
Gyakran előfordul, hogy egy-egy település közössége csak valamilyen helyzetváltozás során eszmél rá, 

hogy mennyi addig figyelembe nem vett földrajzi, történelmi és műemléki ér téknek van bir tokában. 
Ilyen helyzet állt elő Mogyoródon a Forma—1 pálya építésével kapcsolatban. Miután az illetékesek a 
Forma—l-es pálya helyéül Mogyoródot választották és a fa lu határának az a része a tévéképernyőn, új-
ságok fotóin bejárta a világot a helybeliekben is tudatosul t : a Forma—l-es pálya festőien szép tá jban 
épül. Egyszeriben elkezdték számba venni egyéb értékeiket is, hogy ha a versenyek alkalmával feléjük 
fordul a figyelem, hát ne üres kézzel álljanak a világ elé. D e miért állnának üres kézzel, amikor van mi-
vel büszkélkedniök? Ez derült ki a H N F égisze alatt és a művelődési házban működő Történelmi és Nép-
rajzi Emlékgyűjtő Csoport által 1985. október 27-én megrendezet t műemlékvédelmi és múzeumi napon. 

A falu lakói már a délelőtti műemléki séta során jóleső érzéssel hallották Farkas György helytörténész-
től, hogy Mogyoródon a Pazsitka—Pásztor-féle házban lakott Feszty Árpád, a „Magyarok bejövetele" 
alkotásakor és művében ennek a fa lunak a határrészeit dolgozta bele, s ennek a fa lunak a lakói szolgál-
tak modellként honfoglaló eleink megmintázásához! A régi falu (még részben szalmatetős) házait , utcáit 
pedig a Rákóczi (Kővár) 14. sz. alatt lakó és alkotó Kóbor Henr ik festőművész képei őrzik. 

A továbbiakban bemutat ták az 1747—1749-ben, részben a Szent László által a mogyoródi csata emlé-
kére építtetett apátsági templom köveiből épült barokk templomot. A templombelső ismertetése során a 
résztvevők megcsodálhatták Bebó Károly híres Szent Mihály szobrát, amely Német Kálmán fóti szobrász-
művész oltárkompozíciójának ékessége, a szintén Bebó Károlytól származó négy angyalfejjel együtt, amik 
egy régi ház lebontásakor kerültek elő. Nagy érdeklődés előzte meg az M T A Régészeti In tézetének a 
Szent László oltár mellett elhelyezett, még az apátsági templomból származó, díszítőmintás kőről szóló 
szakvéleményének ismertetését. A kő, több szakember egybehangzó véleménye alapján az I—II I . századi 
római korból származik. Egyébként a Nep. Szent János szobortól került mostani helyére, ahol mintás ré-
szével lefelé fordí tva sár mentesítőül szolgált. A Templom téren álló, rokokó elemeket hordozó barokk 
szobor az 1770-es évek előtt már a helyén állt. Szintén a barokk építészeti stílus jegyében készült 1770-
ben, az emeletes plébániaépület is. A műemléki séta az 1770-ben barokk stílusban épült kálvária megte-
kintésével ért véget. Innen, a Kálvária-hegyről történelmi távlat egybelátására is nagyszerű alkalom kí-
nálkozik: szembe, északon, az ősi falu a Klastrom-heggyel; kissé keletebbre a volt Pisokmáj-dűlő víkend-
házai az M—3-as autópályával; még keletebbre a Csőrsz-árka nyomvonala, a mogyoródi csata helye, a 
csata elesetteinek temetkezési helyével — összefüggésben a Forma—l-es pályával. 

„Hazádnak rendületlenül . . . " kezdődött a délutáni program a Szózat hangjaival , melyet a falu szü-
lötte, Juhász Jácint színművész, a Madách Színház tagja adot t elő. Majd folytatódott Farkas György hely-
történész Mogyoród kilenc évszázados viharos tör ténelmének népéletéről szóló előadásával: hogyan alakult 
ki a falu népviselete, milyenek voltak használati eszközei a különböző korokban, miként lakott, élt az it-
teni nép. 

Új ismeretekkel szolgált jelen sorok írójának A Klastrom-hegy régészeti leletei föld alatti üregrendszere 
című előadása, melyben számot adott az egykori apátsági templom pusztulásáról, maradványainak sorsá-
ról, előkerült, de el is kallódott leleteiről. Ezeket az üregeket eddig még nem tár ta fel senki. Nyílásuk is 
ismeretlen, csupán egy-két véletlenül keletkezett nyílásról t udunk , melyeket fel tárói illetékes helyen való 
jelentés nélkül betöltöttek. A volt Já tékos—Lipták-fé lé portán múzeumi szakember állapította meg az ős-
ember tűzhelyének helyét, ami úgy került napvilágra, hogy kőbányászás közben robbantással leszakították 
az ősember barlangját és csak a végében lévő füstös-kormos rész maradt meg. 

Ezeknek a föld alatti (és egyben a volt apátsági építmények alatti!) üregeknek, járatoknak a föl tárása 
helytörténeti érdekességeken túl, nagyban gazdagíthatná tör ténelmi ismereteinket is. Ennek a m u n k á n a k 
az elvégzése azonban meghaladja erőinket , ezért kéréssel fo rdu lunk azokhoz a szervekhez, akik ebben a 
segítségünkre t udnának lenni. 

Kóváry Ferenc 

62 



A végső megoldás 
Színes, szinkronizált amerikai krimi 
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