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Mezőtúr helye 
az Alföld népi kultúrájában 

1987. március 7—8-án nagy sikerű helytörténeti tanácskozást szervezett Mezőtúron a városi tanács, a 
Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Túri Fazekas Múzeum, a Magyar Néphadsereg Helyőrségi 
Művelődési O t t h o n a , valamint további tizenkét társ rendező szerv, intézmény. A városban folyó nelytörténeti 
kutatás sok évtizedes múltra tekint vissza, hiszen az egykori gimnázium (ma szakközépiskola) tanárai már a 
múlt század végén is kutatták lakóhelyük történetét. 

A honismereti mozgalom ú jabb erőre kapott az 1970-es években, amikor megkezdődött a felkészülés 
Mezőtúr várossá nyilvánítása 600. évfordulójának megünneplésére. E lendület termékeként jelent meg a 
Mezőtúri Helytörténet i Füzetek első száma, amelyet azóta hét újabb követet t . Az évfordulóra 1978-ban 
kiadták a város történetét, e szintézis a felszabadulásig foglalja össze településünk fejlődését, továbbá a 
gimnázium alapításának 450. évfordulójára emlékkönyv jelent meg. E nagy évfordulók nekibuzdulását 
kívántuk megőrizni akkor, amikor elkezdtük szervezni e kétnapos tanácskozást, hogy átgondoljuk múl tunkat , 
összegezzük helytörténeti kutatásunk eddig elért eredményeit , megjelöljük azokat a területeket, amelyeken 
rövid időn belül előre kell lépnünk. 

Felvetődhet a kérdés, indokolt-e a cím megválasztása, a téma megjelölése? A probléma átgondolásakor 
értelmeznünk kell, milyen szerepet játszott az Alföld a népi kultúra kialakításában, továbbá Mezőtúr hogyan 
illeszkedik az Alföld szerkezetébe, milyen hatást fejtett ki környezetében az évszázadok során? 

Amikor a népi kultúra kutatását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az Alföld szerepe nincs jelentőségének 
megfelelően értékelve, hiszen a népi kultúra kutatása elsősorban a peremterületek felé irányult (Kalotaszeg, 
Palócföld, Székelyföld), fgy joggal adódik a következő kérdés, hogy az Alföld népi kultúrája rendelkezik-e 
hasonló értékekkel? A történelmet áttekintve láthatjuk, a társadalom- és gazdaságszervezódésben az Alföld 
gyakran játszott meghatározó szerepet, tehát joggal feltételezhetjük, hogy népi kultúrája is gazdag, meghatá-
rozó hatású. 

Mezőtúrról e lmondhatjuk, szervesen illeszkedik az Alföld képébe, hiszen viszonylag korán mezővárosi 
rangot kapott , ami lehetővé tette a település gazdasági fejlődését, később a magyarországi reformáció egyik 
alföldi fellegvára lett, s mint ilyen, iskolája révén szellemi központ tá vált. Az első helytörténeti tanácskozás 
témaválasztása tehát indokolt. A program összeállításakor a tör ténet tudomány, a néprajz és a régészet 
területeiről választottuk a kérdéseket, s kértünk fel szakembereket és amatőr kutatókat az előadások 
megtartására. 

Rendkívül érdekes volt dr. Szabó László előadása, aki a város történetének néhány fontosabb állomásán 
keresztül vázolta a település helyének, jogállásának alakulását. Előadásának alapkérdése: mi köze van 
Mezőtúrnak a Kunsághoz, s melyek azok az erők, amelyek a város nem létező, nem valós „kun tudatát" 
táplálják? Mező tú r neve az oklevelekben először 1205-ben fordul elő, tehát már ekkor lakott hely volt, s így a 
tatárok valószínűleg el is pusztí tot ták. Pontos sorsát nem ismerjük, azonban bizonyos, amikor a kunok 
Magyarországra betelepednek, Mező tú r számottevő lakossággal rendelkezett, így ide kunok nem telepedhettek 
le. Ugyanakkor körbe volt véve kunokkal , hiszen a Tisza, a Körös és a Temes által határolt vidék kun területté 
vált, azonban a város sohasem tar tozot t a Kunsághoz. 

Miért nem elégszenek meg a túriak azzal, hogy ők csak túriak, miért akarnak kunok is lenni? A királyi 
oklevelek kiadásának helyét figyelve láthatjuk, I. Lajos és később Zsigmond is gyakran időzött Mező tú ron , 
valószínűleg azért , mert a környék legjelentősebb települése lévén, innen intézte a kunok ügyeit. Tehát 
beékelődött a kun települések közé, vásárai és kézművesipara révén központi szerepet játszott, de azonosítani 
velük mégsem lehetett. 

A tévhit kialakulásának másik okát abban jelölhetjük meg, hogy Hunyadi Mátyás 1469-ben mindazokkal a 
jogokkal felruházta a várost, amelyeket a Kolbász-széki kunok is bir tokoltak, azaz kun jogú hellyé vált 
Mezőtúr is, azonban sohasem olvadt be a kun szervezetbe, megmaradt magán-földesúri b i r toknak. E 
különállás okának felderítése meg feltáratlan terület, azonban megléte jelentós tény. 
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H o g y miért nem vált kun hellyé városunk? Valószínűleg azért nem csatlakozott a kunokhoz, mert a 
magán-földesurak megakadályozták őket ebben, lehetetlenné tették a beolvadást. Ez a különállás állandó 
küzdelemre, harcra késztette önállóságának, viszonylagos szabadságának megőrzése érdekében. Ez az állandó 
küzdelem lehet olyan méltó hagyomány, amely pótolhatja a „kun tudatot" egy létező, valós „túri tudattal"! 

Dr. Gombás István a város településföldrajzáról szólva elsősorban azzal foglalkozot t , miként válhatott a 
környék legjelentősebb településévé hosszú időn át Mezőtúr . E fejlődésben meghatározó szerep jutott a város 
földrajzi elhelyezkedésének, ugyanis Buda és Erdély között itt vezetett a legrövidebb járható útvonal a Sárrét 
mocsarain keresztül. S mint átkelőhely, vonzot ta a lakosságot, akik különféle fejlődést elősegítő jogokat, 
lehetőségeket (vásártartás, iskola, kun jogok) vívtak ki, így meghatározó szerepe lett e térségben. A város 
fejlődése a múlt század közepéig töret lenül tartott , ekkor azonban, a kapitalista fejlődés indulásakor, nem 
tudot t jelentősebb nagyipart magához vonzani , így a város a vidéki kisvárosok színvonalára süllyedt. 

Számottevő iparosodásra csak az 1970-es években került sor, ennek történetét Szabó Béla tekintette át, 
előadásában azonban nemcsak a múlt tal foglalkozott , hanem a jövő feladataiból is kiragadott néhány 
gondolatot . 

Célul tűztük ki, hogy a település pon tosabb helymegjelölése érdekében beszéljünk a város és a környező 
tájegységek kapcsolatáról is, így szó volt a Viharsarokhoz (Dr. Szabó Ferenc), a Nagykunsághoz (Dr. Zsoldos 
István) és a Tiszazughoz (Dr. Szabó István) fűződő kapcsolatokról. Mindhárom előadó kiemelte a város 
műveltségkisugárzó szerepét, s e térség reformációjában kivívott érdemeit. 

Az 1920-as évek Nagyatádi-féle fö ldreformjáról sok újdonságot , publikálatlan adatot hallhattunk dr. Tolnay 
Gábor előadásában. E földreform végrehajtását a tör tén t tudomány még nem dolgozta fel minden vonatkozásá-
ban, ismereteink sok tekintetben hiányosak. E kérdés feltárásában jelentős szerep jut a helytörténeti 
kuta tóknak, mivel az anyag jelentős része megsemmisült, így ezek újragyűjtésében segíthetik a hivatásos 
kuta tók munkáját . 

A helyi Magyar—Mongol Barátság Termelőszövetkezet történetének kezdetei elevenednek meg Nagy Lajos 
szavai nyomán. Mezőtúron az első termelőszövetkezeti csoportokat a Budapest újjáépítéséből hazaérkező 
kubikoscsapatok alapították, és ezekből a rizstermelő közösségekből alakult ki a jelenleg több mint 700 főt 
foglalkoztató nagyüzem. 

Tanácskozásunk foglalkozott Mező tú r régészeti emlékeivel és régészeti feltárásának helyzetével is. E 
szakterület nem tartozik a múzeumok munkájának leglátványosabb területei közé, eredményeit kevésbé 
ismerjük, így dr. Madaras László előadása méltán sorolható a legnagyobb érdeklődést kiváltók közé. A város 
területén jelentősebb régészeti kutatásra ugyan még nem került sor, az innen származó értékes leletek azonban 
több nagy múzeumot gazdagítanak (Magyar Nemzet i Múzeum, Damjanich Múzeum, Déri Múzeum). Jelentős 
az a régészeti gyű j tőmunka , amit a múl t században végeztek a korabeli kutatók, hiszen az akkori vasútépítő és 
vízszabályozó munkála tok során rengeteg leletre bukkantak . A város határában talált legkorábbi lelet 
bizonyít ja , hogy e területen már az i. e. V—IV. évezredben (Körös-kultúra) megtelepedtek emberek, s a 
környék azóta is folyamatosan lakott volt. Kelták, szkíták, szarmaták jelenlétét bizonyí t ják a leletek, de avar 
lovasszobrokat is tártak fel a környéken. A honfoglalás utáni időkben jelentős közpon t alakulhatott itt ki, ami 
nagyon gazdag nemzetségi központnak , esetleg törzsfői közpon tnak is nevezhető, erre a kétpó—szenttamási 
törzsfői leletek utalnak, ezek a mai napig a leggazdagabb magyar fejedelmi sírleletek közé tartoznak. Sajnos, 
városunkban is beigazolódik a mondás, miszerint az írott történelem ott kezdődik, ahol a régészet befejeződik, 
hiszen a későbbi korokbó l kevés tárgyi lelet áll rendelkezésünkre, ekkor már inkább a tör ténet tudomány írott 
forrásaira támaszkodva rendszerezzük ismereteinket. 

A Túri Fazekas Múzeum vezetője, Nagy Molnár Miklós vázolta a város néprajzának jellemzőit, a környék 
lakosainak (pásztorok, parasztok, kézművesek) életmódját, tárgyi, környezeti eszközrendszerének sajátos 
jegyeit. A paraszti é le tmódhoz kapcsolódva Hagymási Sándor a túri aratókról mesélt előadásában. Kávási 
Sándor Mezőtúr népdalkincsét gyűj tö t te gazdag csokorba, s beszélt e dalok kialakulásának körülményeiről , 
terjedésének formáiról . Véleménye szerint a túri dallamok többsége csupán variánsa a más vidéken is ismert 
dallamoknak, számunkra azonban kedvesebbek, mivel városunk közösségében formálódtak, alakultak. 
Kedves színfoltja volt a tanácskozásnak, amikor az előadása illusztrálására kiválasztott dalokat elénekeltette a 
közönséggel, a szakemberekkel. A néprajzi b lokkhoz tar tozot t Cs. Kiss Imréné ismertetése a helyi temetkezési 
szokásokról . 

A tanácskozás befejező előadásában Hegedűs Annamária tájékoztat ta a hivatásos és az amatőr kutatókat a 
városban található helytörténeti dokumentumanyagró l , főként a könyvtár gyűj teményéről , amelyben régi 
oklevelek, mikrofi lmek, mezőtúri ú jágok mellett számos más nyomtatot t és fényképezet t anyag található. A 
könyvtár a jövőben is nagy szerepet tulajdonít helytörténeti gyűj teménye gyarapításának, s a hagyományos 
információhordozó eszközök mellett fejleszteni kívánják az új adatrögzítő módszereket is. Tálas László a 
tanácskozás zárszavában kiemelte, hogy e jól átgondolt, alaposan előkészített rendezvény jelentős eseményévé 
vált a megye honismereti mozgalmának. Az eddigi ku ta tómunka összegzése jól segíti a város önismeretének 
fejlődését. E két nap bizonyította, hogy a helytörténeti kutatás nem valamiféle másodlagos jelentőségű 
melléktudomány — ami csupán a helyi kutatók hasznos időtöltése, s megfér a jelentősebb problémákkal 
foglalkozó tör ténet tudomány árnyékában —, hanem a tör ténet tudomány szerves részét jelenti, hiszen az apró 
részletek kidolgozása, felderítése nagyrészt reá hárul. Ezért szerencsés az ilyen tanácskozás, ahol az amatőr 
kuta tók és a szakemberek együtt próbálnak egy-egy kérdésre választ keresni. Tudomásu l kell vennünk, hogy 
városunk történetét mások, ide értve a hivatásos kutatókat is, alapvetően az itt élők feltáró tevékenysége alapján 
fogják megismerni. 

Viola László 
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A „Petőfi Emlékhelyek" 
találkozója Kunszentmiklóson 

Ünnep volt ez, a barátság 
Szép iinnepje, 
Nem is hiszem, hogy valaki — 
Hogy valaki elfeledje. 
(Petőfi: Búcsú Kunszentmiklóstól) 

A „Petőfi Emlékhelyek" ez évi országos találkozójára sereglettek össze 1987. március 14-én szép számmal 
Kunszentmiklóson azoknak a kis közösségeknek a képviselői, amelyek az ország Petőfi-látta helységeiben a 
költő emlékének az ápolására szerveződtek, s amelyek a Petőfi Sándor Társaság „törzsgárdáját" is alkotják. 
1983 óta találkoznak évenként az emlékhelyek képviselői, mindig más-más helység vendégszeretetét élvezve. 
Az emlékezetes 1983-i kiskőrösi találkozót megelőzően (amelyen a Petőfi Sándor Társaság létrehozásának 
gondolata felmerült, lásd Honismeret , 1986. 1. szám) találkoztak a Petőfi-kul tusz veteránjai, akiket a jubileumi 
Petőfi-év hozott kapcsolatba egymással, a szalkszentmártoniak buzgalmából már előbb is, a legmutatósabb 
emlékházban, ahol valaha a költő „vendégeskedett". Mint ő maga írta „a jó öreg kocsmáros"-nak állítva örök 
emléket: „Falu kocsmájában van az én lakásom . . . Van szállásom itten s ennem-innom ingyen, Sohasem volt 
ennél jobb gondviselésem." Kedves emlékezetű marad a mondot t szalkszentmártoni találkozó nekünk is, akik 
részt vehettünk rajta. Hagyományossá , minden emlékhelyet lehetőleg mozgósítóvá azonban a kiskőrösi 
találkozó után váltak az összejövetelek, amikor a rákövetkező évben Mezőberény volt a házigazda, azután 
Aszód, tavaly Pápa, most pedig Kunszentmiklós. Időközben valósággá vált Kiskőrösön hangoztatot t óhajom, 
megalakult a Petőfi Sándor Társaság, s a helyi rendezői szervek mellett évek óta már mint rendező szerepel a 
nyomta to t t meghívókon. 

Mint régi barátok, „testvérek Petőfiben", üdvözöl tük egymást ez alkalommal is a Művelődési Központban, 
ahol szíves fogadtatásban részesültünk. Jó hosszú sort alkottunk a Petőf i -szobor koszorúzására felsorakozva 
(másodmagammal a pesti Belváros képviselője is voltam), de azért megállapíthattam, hogy nem minden ismert 
emlékhely tudta elküldeni a képviselőjét, s azt is, hogy még nem alakult meg mindenhol a Petőfi-kul tusz ébren 
tartására szolgáló közösség, ahol már megalakulhatott volna. A H i m n u s z hangjainál még az is az eszembe 
ötlött , a Társaságnak lépéseket kellene tennie, hogy a határainkon kívül levő Petőfi-emlékhelyek képviselői is 
ott lehessenek jövőbeli találkozóinkon. A koszorúzást Vitéz László színművész Nemzet i dal szavalata tette 
még ünnepélyesebbé. 

A koszorúzást követően Kunszentmiklós arra is példát mutatot t , hogyan ápolható Petőfi emléke méltókép-

fien egy-egy olyan helységben is, amelyben a köl tő csak látogatóként fordult meg: szép emlékszobát hoztak 
étre s avattunk most fel, Hosszú Sándor tanár megnyitó szavai után megtekintve az új kiállítást abban a 

Virágh-kúriában, amelyben annak idején Petőfi is járt. Az emlékszobában a költőre utaló kunszentmiklósi 
emlékeken kívül a többi kiskunsági emlékhely adatai, képei is láthatók ízléses, szemléletes tablókon és 
vitr inekben. 

Visszatérve a Művelődési Központba, a hatalmas előadóterem falain is Petőfi kiskunsági életére, ot t született 
verseire emlékeztető tablókat nézegethettük, majd dr. Hodossi Sándor, az MSZMP megyei bizottságának 
titkára megnyitotta az emlékülést. Négy ki tűnő előadást hallgathattunk meg s közben nagy élvezettel Havas 
Judit előadóművész, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa tolmácsolásában néhány Petőfi-verset. Két 
kunszentmiklósi kislány, Vajda Júlia és Kustár Dalma mondot t még Petőfi-verseket az előadások közöt t . 
Nemcsak őket illeti dicséret, hanem az őket betanító pedagógusokat is, olyan szépen, kedvesen adták elő a 
Kunszentmiklóson született költeményeket. 

Az első előadó a helyi Petőfi-kultusz fáradhatatlan szervezője, a találkozó főrendezője, Galambos Sándor 
tanár, a Művelődési Közpon t igazgatója volt. Petőfi és Kunszentmiklós című előadása sikeres összefoglalása 
volt annak a részletesebb tanulmányának, amely azonos címmel egy szép kiállítású, sokszorosított könyvecské-
ben is olvasható, amellyel mindjárt odaérkezésünkkor megtisztelték a küldöttségeket. Jól megírt összefoglalása 
a címben adott témának, t öbb eddig ismeretlen részlettel egészítve ki eddigi tudásunkat. T ö b b emlékhelyről 
készült már hasonló, t udományos igényeket is kielégítő könyv, de még van több, amelynek a megírása, kiadása 
a jövő feladata. Reméljük, a kunszentmiklósi példa kedvet ébreszt másut t is. 

A második előadó Kunszentmiklós neveltje, dr . Miklóssy János irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum tudományos főmunkatársa volt. Petőfi kortese című, sok újat is tartalmazó, ki tűnő előadása Kelemen 
Mórt , a gimnázium akkori igazgatójának a fiát mutatta be, aki még diákként vett részt a választási 
küzdelemben, majd a szabadságharcban is. Hasonlóképpen sok új adatával ébresztette fel érdeklődésünket a 
költő szentmiklósi barátai iránt egy fiatal kunszentmiklósi tanár és kuta tó , Balogh Mihály, Bankos Károlyról 
szóló, figyelemre méltó, alapos tanulmányával. Biztató és örvendetes jelenség, hogy a fiatal tanárok között is 
vannak (bizonyára másutt is) ilyen felkészültségű és kutatási kedvvel megáldott Petőfi-tisztelők. Végül Hatvani 
Dániel előadásának örvendezhet tünk. A kecskeméti Forrás főszerkesztője Petőfi tájleíró verseinek esztétikai 
vizsgálatára vállalkozott sikerrel A Kiskunság rajza Petőfi költészetében címmel. 
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Reméljük, az előadásokat minél hamarabb nyomtatásban is olvashatjuk az elhangzott hozzászólásokkal 
együtt. A két év előtti aszódi találkozó rendezői a mos t egybegyűlteket egy kis sokszorosított , szép kiállítású 
füzettel lepték meg: az 1985-ös emlékülés előadásaival, hozzászólásaival, az aszódi Petőfi M ú z e u m igazgatójá-
nak, Asztalos Istvánnak a szerkesztésében. H a d d álljon itt a mecénás neve is: „Megjelent az Ipari Műszergyár 
anyagi támogatásával". Bizonyara Kunszentmiklóson is lesz követője ennek a példának. 

A tartalmas emlékülést a maga műfajában ugyancsak tartalmas közös ebéd követte, amelyen pohárköszöntők 
is hangzot tak el: Botka Ferenc, a Petőfi Irodalmi M ú z e u m főigazgatója, a Petőfi Sándor Társaság elnökségének 
tagja az előadások tudományos értékét és a helyi kutatások fontosságát méltatta, jómagam a Társaság egyik 
alelnökeként, annak az ö r ö m ö m n e k adtam hangot , amit már fentebb említet tem: az ifjú kuta tók és a még ifjabb 
szavalók jelentkezése remélni engedi, hogv lesznek, akik megvalósítják a jövőben is Petőfi utolsó év végi 
köl teményének óhaját: életműve fennmarad, amíg verseit visszazengik „az időnek bércei, a századok" . Ez a cél 
az éltetője a Petőfi Sándor Társaságnak és egyik hagyományos rendezvénysorozatának, az emlékhelyek 
évenkénti találkozójának. H a minden jól megy, jövőre Kecskeméten találkozunk. 

Dr. Bodolay Géza 

'48-as 
emléktábla 
Kálozon 

Harangozó Gyula elhelyezi a tisztelet koszorúját, 
mellette i f j . Cseke Ferencné, a HNF helyi titkára és 
Szilárdfy Zoltán c. esperes, plébános, művészettörté-
nész (Halper János felv.) 

1987. március 15. óta a Fejér megyei Kálóz község (nevében a kazár Kalluzok fonetikájával) plébániájának 
külső faláról fekete svéd gránit tábla arany betűi emlékeztetik az ittenieket s az átutazókat egy szabadságharcos 
pip . Akter István plébános nemzet i akciójára 1848—1849-ből. 

Az emléktábla avatására igyekeztünk ezen a napon . Gors ium mellett elrobogva érkeztünk Kálozra. Menet 
közben egyik napilapunk vezércikkében ezeket a sorokat láttam: „Nem véljük-e kicsinységünk és nyelvi 
elszigeteltségünk tudatában túl könnyelműen és tévesen, hogy történelmi múlttá homályosult tetteinket a világ 
elfeledte már? Nem adhatnánk-e többet önmagunknak a holnapért vívott küzdelmeink során, ha hinnénk és 
tudnánk: tettünk mi magyarok már korábban is valami emlékezeteset az emberiségért és önmagunkért? Ha az 
a régi tavasz hétköznapjainkat is átmelegítené?" 

Mindenesetre nekem melegséget hozott az idei hideg tavaszon a régiek emlékezete, amikor Akter István 
testvérének, Annának ükunoká ja : i f j . Cseke Ferenc az egyházközség képviselőtestületének tagja és felesége: a 
H N F helyi titkára, levette a nemzetiszínű leplet a gránit tábláról, s Harangozó Gyula — Kling Gergely 48-as 
helybeli nemzetőr leszármazottja — elhelyezte a tisztelet koszorújá t . O t t volt Vörös György, a községi 
H N F - e l n ö k , s a tanácselnök Lengyel József. A z egyházközség fiatal, tudós plébánosa: Szilárdfy Zoltán 
emlékezett szabadságharcos elődjére. 

Egyházak, nemzetiségiek, ha ezt kívánta a hon , e faluban mindig összefogtak. Akter István káplánjával és 
barátaival 80 fegyverforgató falubélit lelkesített síkra állni, akik aztán ott voltak Jellasics futásának előkészítői 
közöt t . Remellay Gusztáv főhadnagy 1848. ok tóbe r 11-én Kálóznál róluk jelentette a Honvéde lmi Bizott-
mánynak: „. . . a nevezettek ébersége nagy haszon volt nemcsak a közönségre (lakosságra), de a Hazára nézve 
is. . 
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Ilyen kevés lenne? — tűnődhet az ember , s csak akkor értheti meg e kevés többletét , ha közösségben 
gondolkodik, s a tör ténelmet tanítómesterének tekinti. „Tapasztalás, tanulás, figyelem és gondoskodás: négy 
eszköz, minek szorgalmas használata által az ítélet napról napra erősödik. Ezt is, mint a lélek és test minden más 
tehetségeit szakadatlan gyakorlás fejleszti..." — írta még Kölcsey, s szavai időszerűségét a történelem úgy adja 
tovább, hogy a gyakorlás szorgalma a múl t haladó példáival csak fokozódhat . 

Tóth Sándor 

Ipolyi Arnold emlékezete 
A magyar néprajz- és tör téne t tudomány, az egyház, valamint a 

műemlékvédelem neves személyiségei Esztergomban emlékeztek Ipolyi 
Arnoldra , a tudós kutatóra, a művészeti íróra és műgyűj tőre , aki száz 
esztendeje halt meg Nagyváradon. H o n t megye szülötte korának 
sokoldalú, „reneszánsz szaDású tudósa" volt . Olyan alakja a magyar szel-
lemi életnek, aki valóban sokat tett le a nemzet asztalára. Hisz összegyűj-
töt te népünk hiedelemvilágának emlékeit: szokásainkat, babonáinkat , s 
a pogány hitvilág megannyi töredékét. Kutat ta népmeséinket, népmon-
dáinkat meg a folklór egyéb termékeit is. Műemlékeket restauráltatott, 
elősegítette a képzőművészet i élet fellendülését, a történetírás kibonta-
kozását stb. 

Ipolyi életművét az utóbbi évtizedekben Diószegi Vilmos, Kovács 
Agnes, Gervers-Molnár Veronika és Rott ler Ferenc értékelte. Munkájuk 
eredményeként értékes tanulmányok és monográfiák jelentek meg 
Ipolyiról, s napvilágot látott néhány rövidebb válogatás is munkáiból . S 
aminek igazán ö rü lhe tünk : ez évben kerül a könyvesboltokba a teljes 
Magyar Mythologia — hasonmás kiadásban. 

Az esztergomi emlékülés valamennyi előadója elismeréssel szólt a tudós püspök érdemeiről. Fábián János 
mint főpapot mutat ta be, a további előadók pedig nagy szakértelemmel elemezték életművének egy-egy 
területét. Rottler Ferenc a tudós történelemelméleti munkásságát vizsgálta, kijelölve helyét a magyar 
historográfiában. T ö r ö k Gábor a kutató pártatlanságát húzta alá, mivel ez Ipolyi korában és pozíciójában nem 
volt lebecsülendő dolog. Guthy Andor rámutatot t arra, hogy szellemi életünk kiválósága a „nemzetiségi 
békének is híve volt". Hoppá l Mihály szerint Ipolyi tájékozottsága, a korabeli szakirodalomban való jártassága 
„jóval meghaladta kortársaiét". Megelőzve például a f innugor nyelvészetet, nyomatékosan hangsúlyozta az 
északi népek mitológiája megismerésének szükségességét. Entz Géza megállapította, hogy Ipolyi készített 
elsőként összefüggő áttekintést Magyarország középkori művészetének történetéről. A komplex módszert — 
sok kutatót megelőzve — előszeretettel alkalmazta. Dávid Katalin arról beszélt, hogy Ipolyi a szakrális 
ikonográfia területén is alapos kutatást végzett. Többen foglalkoztak előadásukban a műgyűj tő Ipolyival. 
Cséfalvay Pál, László Emőke, Gombos Károly, Rúzsa György és Katona Imre a tudós gobelin-, keletisző-
nyeg-, ikon- és népi kerámiagyűjteményét mutat ta be. Azt a gazdag anyagot, amely az esztergomi Keresztény 
Múzeum gyűjteményét is megalapozta. Kár, hogy Ipolyi püspöki működésének két székhelyéről, Besztercebá-
nyáról és Nagyváradról senki sem vett részt az emlékülésen. 

A centenárium alkalmából a Keresztény Múzeumban szép emlékkiállítást rendeztek, amit Ugrin Emese 
művészettörténész muta to t t be. r . . . • 

Erdélyi József-est az 
Egyetemi Színpadon 

Nemcsak lombikbébik, de — időnként úgy érezzük — a „ lombikköl tők" korát is éljük. Ilyenek is léteznek, 
nem is kevesen: a mesterségesen „megtermékenyítet t" verskészítők, akik művi úton keletkeznek, többnyire 
szerkesztők szándékából. Valódi poétát azonban művi úton aligha sikerül előállítani. Tehetségtelen köl tők 
sorsa: tiszavirág élet. 

Manapság is akad belőlük, nem is kevés. Talán általuk veszített közértékéböl a költészet rangja is, a művészi 
szó hitele. Meglehet, miattuk csappant meg a versolvasók egykor szépreményű serege. Azoké, akik a 
költészettől lelki élményt, érzelmi feltöltődést várnak. Tud juk , van hiba más is: sebesen rohanó életünkben 
megfogyot t az idő. Sajnáljuk a költészetre szentelhető órákat. Helyet te mást hajszolunk, kielégítetlenül. Arra 
pedig végképp nem fu t ja : a „mesterséges megtermékenyítés" során Keletkezett p roduk tumok óriási kásahegyén 
saját magunk tö r jünk át, önerőből. 

Ezen a gondon kísérel meg segíteni — Medvigy Endre ér tő irányításával — az Egyetemi Színpad keretei 
közö t t működő Forrás Kör. Hézagpótló, nemes feladatot vállaltak magukra: kiválogatják, bemutatják a magyar 
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költészet — többnyire mostohán kezelt — gyöngyszemeit . Köztük a már-már feledésbe merült köl tőóriások 
életművét. Eddig — többek közöt t — Dsida Jenő, Sinka István, Jékely Zoltán emlékének szenteltek önálló 
estet, bizonyítot ták be költészetük feltámasztásával: az értékes költői megszólaltatásnak ma is van hálás, értő 
közönsége. N e m a verskedvelők érdeklődése csappant meg, nem a műfaj vált végleg korszerűtlenné. 

A költészet napja alkalmából, századunk első felének magányos csillagát, Erdélyi Józsefet élesztették fel. A 
kiváló népi költő, a bihari táj szülötte, nem szerencsés csillagzat alatt jött a világra. Sorsa terhét, egy időben 
vétkes politikai magatartásával, önmaga is fokozta. Megbűnhődöt t érte. 

Emberi, költői eszmélése egybeesett az első világháború véres időszakával. A sorsfordító hír, a trianoni 
diktátum, szülőföldjének elszakítása, huszonnégy éves fővel, a fogarasi vár nyi rkos falai közöt t berendezett 
hadifogoly-táborban találta. Itt írta, többéves rabsága idején, rongyosan, éhesen, megalázó sorsban első verseit. 
Ekkor szerzett élményei kísérik végig további életútján. Életre szóló sebet kap önérzete, emberi méltósága, 
magyarsága. Ebből a gyógyíthatatlan lelki sebből táplálkozik igazságra szomjazó , lázadó indulata, mely 
verseinek sajátos hevületét adja. Később, amikor Budapestre kerül, akkor sem tudja életvitelét, érzelmi 
állapotát megváltoztatni. Ferde hajlatú kék szeméből változatlan erővel villan elő a szabadság iránti vágy. 
Egyéni érdekét sem ügyeli, kíméletlenül száll szembe a hatalommal, s viseli érte a Hor thy- rendszerben 
kiszabott büntetéseket. Műveiben közérthetőségre törekszik. A századforduló irodalmi újításai, Ady és 
Kassák költészete után is van bátorsága visszatérni a Petőfi, Arany követte népi útra. Ügy, hogy mégsem válik 
epigonná. A népköltészetből vesz erőt . Németh László állapítja meg: „Át tör t a népies Költészet kopár külső 
kérgén s élő rétegekből táplálkozott . Erdélyi számára a népköltészet egy káotikus átmeneti korban a költői 
önfegyelmezés iskolája lett, nem a lazaságaira, hanem szigorára figyelt. Áz egyszerűséget akarta eltanulni tőle, 
amely a gazdagság legbiztosabb pánt ja : a tiszta beszédet, világos szerkesztést, a szemléltetés állandó 
képszerűségét . . . A nagy költészet ö rök leckéjét vette Erdélyi a népköltészetből." Sikerrel. 

Ha politikai nézeteiben — rövid időre — voltak is kisiklások, irodalmi eszményeihez egész életében hűséges 
maradt. Elsők közöt t csatlakozott a népi írók mozgalmához. Költészetének hatása kiváló pályatársai, József 
Attila és Illyés Gyula korai munkáiban is felismerhető. 1954 után, haláláig újra részt vett az irodalmi 
közéletben. Igaz, régi sikereit nem tudta megismételni. D e a Forrás Kör által bemutatot t — teljes életművéből 
válogatott — műsor bizonyságát adta: költészetében sok a maradandó érték, poézise nélkül szegényebb lenne 
nemzeti műveltségünk. 

Az előadás sikeréhez Basa Annamária, Erős József, Homolya Attila, Szabó András, Torday Ferenc és Faragó 
Laura járult hozzá . Újszerű érdekesség volt az együttes fellépésében, hogy gondosan törődtek a látvány, a 
színpadi p rodukc ió megtervezésével. Ez Kulifay Tamás dicséretes munkája . Erdélyi József életművének 
megértéséhez Pomogáts Béla m o n d o t t hasznos bevezetőt. Az est szövegszerkesztését Medvigy Endre, 
rendezését pedig Sárdi Mihály végezte. 

Hajdú Demeter Dénes 

A Kemenesaljái Baráti Kör 
Ö t évvel ezelőtt —- a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium első végzett diákjai — megalakítottuk az 

intézet Öreg Diákjainak Körét. Azó ta számos rendezvényt tartottunk, részt vállaltunk az évenként megismét-
lődő Kemenesaljái Napok programjában, tudományos dolgozataink egy példányát az „alma mater"-nek 
ajándékoztuk. Volt , aki szellemi tőkével, volt, aki két keze munkájával segített egykori iskolájának. 

Úgy éreztük azonban, hogy az ilyen kisvárosban, mint Celldömölk, a baráti kör tevékenységét szélesebb 
alapokra kell helyeznünk. Befolyásunk, ha tókörünk nem korlátozódhat kizárólagosan a Cel ldömölkről 
elszármazott, a gimnáziumban végzett értelmiségiekre. Célszerű kiterjeszteni tevékenységünket egész Keme-
nesaljára, az ott lakókra és az onnan elszármazottakra, vagy munkájukkal oda kötődőkre is. Ezért 1986. május 
23-án összejöt tünk a Kemenesaljái Művelődési Központban . Voltak köz tünk kétkezi munkások, elsősorban 
vasutasok, voltak értelmiségiek és alkalmazottak is. Voltak helybeliek és az ország legkülönbözőbb vidékeiről 
érkezők. Azok közül pedig, akik nem tudtak meghívásunknak eleget tenni, sokan levélben jelezték, hogy a 
megalakuló kör munkájában részt kívánnak venni. 

Á baráti kör elnöke Kósa András lett, aki korábban a gimnázium baráti körének is elnöke volt. A 10 tagú 
vezetőség nevét nem sorolom fel, vannak köz tük kemenesaljaiak és budapestiek is. Név szerint azonban 
okvetlenül említenem kell dr. Gosz tonyi Jánosné nevét, akit a jelenlévők néhai férje iránti kegyeletből, 
tiszteletbeli elnökké választottak. Mint ismeretes, férje több mint három évtizeden át képviselte Kemenesalja 
népét az ország színe előtt. 

A kör célját Kósa András elnök a következőkben fogalmazta meg: „Részt akarunk venni Kemenesalja 
életében". Fontosnak tartjuk — mondo t t a — a tehetséges kemenesaljai gyerekek tanulmányi gondozását , 
nevelését. E célból együt tműködést ajánlunk fel a tájegység pedagógusainak, elsősorban a celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestületének. Ösztöndí jakkal , pályadíjakkal támogatjuk a legtehetségesebb 
tanulókat. A cél, hogy egyetlen kiváló képességű kemenesaljai tanuló se kal lódjon el. Fontos, hogy a vasi 
diákokban éljen és erősödjön a szeretet a szülőföld iránt. 

Előre szeretnénk lépni a hagyományápolás területén is. Féltett kincsként őr izzük Kemenesalja népi-nemzeti 
kultúráját, néphagyományait , népszokásait . Támogat juk a Kemenesaljai Honismeret i Szakkör hagyomány-
őrző tevékenységét. Az itt készült , vagy a tájegységről szóló színvonalas dolgozatokat megjelentetjük. 
Elhtároztuk, hogy magnóra vesszük Celldömölk köztiszteletben álló embereinek visszaemlékezéseit. 
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Szeretnénk megőrizni és ápolni Kemenesalja irodalmi hagyományait . Meglátogatjuk az itt található 
emlékhelyeket — Sömjénben, Ost f fyasszonyfán és Egyházashetyén. Arra törekszünk — Cel ldömölk 

f>edagógusaival együtt —, hogy a táj nagy költője, Berzsenyi Dániel életműve állandóan jelenlévő hatóerő 
egyen. Kapcsolatot teremtünk mai költőinkkel, meghívjuk őket egy-egy író-olvasó találkozóra, itt elősorban 
Weöres Sándorra és feleségére gondolunk . 

Felveszi a kör a kapcsolatot a megyében már korábban létrejött baráti körökkel , így többek közöt t az Órségi 
és a Vasi Baráti Körrel. Időnként közös programot is szervezünk. Ugyancsak kapcsolatot teremtünk a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi Társasággal, hiszen céljaink azonosak. 

Dr. Tungli Gyula 

Huszonöt éves a szigetszentmiklósi 
honismereti szakkör 

1961. december 13-án alakult meg hivatalosan a honismereti szakkör. Működésünk alatt 33 időszaki kiállítást 
rendeztünk, 32 pályamunka készült Szigetszentmiklósról. Szakkörünknek 48 rendes és igen sok pártoló tagja 
van. A gyűj töt t anyagból létrehozott múzeum 22 éve működik a tanács támogatásával. Háromszor vet tünk 
részt hivatalos ásatáson, a régészeknek a szakkör tagjai segítettek. Számos leletmentést végeztem magam is, a 
begyűjtöt t anyag a kiállításon látható. Hat évvel ezelőtt segítettük a tököli gyűj temény létrehozását, tavaly 
pedig az egy éve megnyílt csepeli múzeumnak adtunk segítséget. 

Szakkörünk ápolja a hagyományokat , írja a település krónikáját , fényképezi eseményeit, gondozzuk Ádám 
Jenő zeneművész síremlékét. Tavaly társadalmi munkában fészert építettünk a gazdasági eszközök részére, az 
idén még egyet készítünk a múzeum udvarán. Kiadásainkat önkéntes tagdíjból fedezzük, a két múzeum 
költségeit a tanács adja. Volt olyan időszak, amikor a szakkör tagjai közül négyen voltunk tanácstagok, a H N F 
helyi bizottságának is többen tagjai vagyunk. A tavaly várossá lett tanács értékeli munkánkat , többen többféle 
kitüntetést kap tunk , a szakkör is megkapta a Szigetszentmiklósért érmet és emléklapot. 

Kéthetenként tart juk foglalkozásainkat éves munkaterv szerint, két szakköri tagunk teremőrséget vállalt a 
múzeumokban . Ha valaki beteg, meglátogatjuk, ha meghal a szakköri tagság közül valaki, koszorút veszünk 
részére, amit nemzetiszínű szalaggal látunk el. Kezdettől fogva szoros kapcsolatban voltunk a tanács 
vezetőivel, akik támogattak bennünket a lehetőséghez mérten. Úgy érzem, ezen áll vagy bukik a gyűj temények 
sorsa országszerte. Eredményes munkánk elismeréseképpen a városi tanács a szakkörvezetőt , e sorok íróját egy 
éve függetlenítette. Sok még a gyűjteni való, lelkesen végezzük munkánkat , szeretnénk minél gazdagabb 
örökséget hagyni az utókorra. 

Vöő Imre 
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Szabó T. Attila 
(1906—1986) 

(Szabó T. Ádám felvétele) 

Meghalt Szabó T. Attila. Elóször nem akartuk elhinni a hírt, kételkedtünk benne. Csak akkor jutott el a 
tudatunkig a szomorú valóság, amikor az újságok vastagbetús címlapjáról is visszavonhatatlanul elénk tárult a 
gyászos tudósítás. Hir telen érte a halál. Evek óta megszokot t időbeosztás szerint élte az életét, amelynek 
középpont jában a m u n k a állt. Ennek rendelte alá minden tevékenységét. Puritán egyszerűséggel teltek a napjai. 
Élete utolsó éveiben is nagy művén dolgozot t . Az Erdélyi szótörténeti tár munkálatait irányította, a jól képzet t 
munkatársi gárdát, akik segítségére siettek a nem egy emberre méretezett feladat elvégzésében. Pihenésképpen 
Kolozsvár utcáin sétálgatott, hogy erőt gyűjtsön, nyolcvanéves szervezetének fáradtságát legyűrje, mer t 
dolgozni kell, a munká t nem lehet abbahagyni. Egy ilyen sétája során lett rosszul, és leterítette a könyörtelen 
halál. 

Szabó T. Attila most már véglegesen lezárult életművének szakmai értékelése nem a mi folyóiratunk feladata. 
Születésének hetvenedik évfordulóján Imre Samu foglalta össze addigi munkásságát , kutatásainak f ő b b 
területeit (MNy. LXXII . 245—8), tavaly pedig, nyolcvanadik születésnapján, Balázs János köszöntötte őt a 
legrangosabb magyar nyelvészeti folyóiratban (MNy. LXXXII . 380—4). A fentieken kívül számtalan 
megemlékezés jelent meg róla a romániai és magyarországi újságokban, folyóiratokban, annak ellenére, hogy 
nem szerette, ha vele foglalkoznak. Munkáiról , könyveiről mindig nagy szerénységgel beszélt, ő maga volt 
műveinek legszigorúbb kritikusa. Sajnálkozott azon, hogy mennyi mindent kellett egy-egy megjelent 
könyvéből kihagynia, hogyha újra írhatná, hogyan változtatna rajta, mi az, amit most már másképpen csinálna, 
mint régebben. A tudós elme töprengése volt ez, azé a tudósé, aki tökéletességre törekedet t , de tudta, hogy a 
világon semmi sem tökéletes. A természet és az egyszerű emberek szeretetét a szülőföldről hozta magával. 
Fehéregyházán született , gyermekkorát Désen töltötte. Az erdélyi táj, Erdély múl t ja , történelme, néprajza, 
nyelve és kultúrája érdekelte, ezek megismerése töltötte ki egész életét. Főiskolai és egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárott , majd Angliában végezte. Kezdeti tanárkodás után az Erdélyi Múzeum munkatársa lett, ahol 
ö rökre eljegyezte magát a levéltári kutatásokkal . Ekkor kezdte el páratlan értékű nyelvtörténeti anyagának 
gyűjtését, amelyet haláláig nem tekintet t befejezettnek, mindig talált újabb és ú jabb értékes adatokat a 
levéltárakban, még szótárának megjelenése, a szócikkek megírása után is. 

1942-től magyar nyelvészetet tanított a kolozsvári egyetemen, vezette az Erdélyi Múzeumot és az Erdélyi 
Tudományos Intézetet. Nem azért do lgozot t , hogy kutatásainak eredményeit asztalfiókban őrizze, még csak 
azért sem, hogy könyvei díszes kötésben a polcokon sorakozzanak. Tanítványait , kollégáit, munkatársait 
megajándékozta azzal a hatalmas tudásanyaggal, amelyet évtizedeken át öszegyűj töt t . Egyetemi oktatói 
tevékenységének az egész erdélyi t udományos élet hasznát látta. Iskolát teremtett Kolozsvárott , a szó szoros 
értelmében. Különösen a II. világháború után a magyarországi kutatók is egyre nagyobb tisztelettel és 
elismeréssel figyelték azt a lendületes és eredményes nyelvészeti kutató munkát , amely az ő keze nyomán 
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bontakozo t t ki. Olyan jeles egyéniségek fémjelzik ezt az időszakot, mint Gálffy Mózes, Már ton Gyula, Nagy 
Jenő és a következő generáció, a fiatalabbak, akik a nagy egyéniségek nyomdokaiba léptek. Amikor nálunk 
Magyarországon a Magyar nyelvjárások atlaszának készítésével voltak elfoglalva a kuta tók, Erdélyben 
virágzott igazán a népnyelvkutatás, ekkor gyűlt össze felmérhetetlen mennyiségű nyelvjárási adat, ekkor 
készültek egymás után a táji nyelvatlaszok, amelyek sajnos mindmáig kiadatlanok. 

Azt mond ják a szakemberek, hogy Szabó T. Attila fő műve az Erdélyi szótörténeti tár, amelynek eddig négy 
kötete jelent meg (A-tól H- ig) a bukaresti Kriterion gondozásában. Lehet, hogy ez valóban így is van. De én 
most mégis inkább nyelvjáráskutató és helységnévgyűjtö tevékenységét szeretném előtérbe helyezni, azt a 
Szabó T. Attilát idézem emlékezetébe a Honismeret olvasóinak, akit nemcsak a holt levéltári anyag érdekelt, 
hanem az élő nyelv is, elsősorban a tájnyelv, ami a nép ajkán maradt fönn az utókorra. 

Csű ry Bálint törekvéseit folytatta tovább a népnyelvkutatásban. Talán még abban is, hogy már fiatal éveiben 
tájnyelvi térképekről á lmodozot t , olyan nyelvatlaszokról, amelyek híven ábrázolják az erdélyi magyar 
nyelvjárásokat. Az első magyar népnyelvi térképek is tőle származnak, 1944-ben jelentette meg a Huszonö t lap 
a Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképéről című könyvét . A nyári szünetekben tanítványaival, munkatársaival 
járta az erdélyi falvakat, ő maga is gyűjtöt t , és ahova nem tudott eljutni, oda másokat küldött , másokat biztatott 
regionális atlaszok elkészítésére. Milyen nyeresége lenne a magyar nyelvtudománynak, ha ezek a gyűj temények 
nyomtatásban is hozzáférhetőek lennének. 

Legtovább A romániai magyar nyelvjárások atlaszán dolgozott , azon a nyelvatlaszon, amelynek kutatóháló-
zata a teljes romániai magyar nyelvterületet felöleli. Ez a munka azért is különlegesen értékes, mert hiánypótló 
mű. A Budapesten megjelent magyar nemzeti atlasz ugyanis — raj tunk kívül álló okok miatt — csak igen kevés 
adatot tartalmaz Erdély területéről, olyan keveset, hogy Imre Samu ennek alapján meg sem kísérelte a romániai 
magyar nyelvjárások rendszerbe foglalását. Egy ilyen nagy területre ki ter jedő atlasz anyagának összegyűjtése, 
ellenőrzése, a térképlapok szerkesztése igen nagy feladatot ró a munkatársakra . Szabó T. Attilától Murádin 
László vette át az utóbbi időkben a stafétabotot, de a nagy mester keze nyoma végigkísérhető itt is a koncepció 
kidolgozásától a lerajzolt t isztázatokig. 

A helynévkutatás az a másik nagy témakör, amelyben ugyancsak nagy érdemei vannak Szabó T. Attilának. A 
jelenkori és a történeti kutatás egyaránt foglalkoztatta, úgy érezte, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól. 
1937-ben Dés helyneveit tette közzé. Miért és hogyan gyűjtsük a helyneveket? (Kolozsvár 1938) című 
tanulmányában a gyűjtési tapasztalatokat foglalta össze, máig is megszívlelendő módszertani útmutatást és 
biztatást adott a földrajzi nevek kutatóinak. A XVII—XIX. századból származó gyergyói helynevek 
megjelentetése (Bp. 1940.) után következett a Kalotaszeg helynevei című alapvető fontosságú publikációja. 
Ebben a sokat idézett és emlegetett műben már olyan módszertani és elvi törekvések láttak napvilágot, 
amelyeket átvett és hasznosított az 1960-as években Magyarországon kibontakozot t országos földrajzinév-
gyűj tő mozgalom is. Végh József, aki elindítója volt a megyei gyűjtéseknek, az ú jabb kori magyar 
földrajzinév-kiadványoknak, mindig nagy elismeréssel nyilatkozott a Kalotaszeg helynevei című munkáról , és 
nem titkolta, hogy a koncepció kialakításában mennyi mindent köszönhet Szabó T. Attilának. Közvetve tehát 
mindannyian, akik földrajzi neveket gyűjtünk, kiadványokat szerkesztünk, az ö tanítványai, nyomdokainak 
követói vagyunk. 

Talán nem kegyeletsértés, ha a róla szóló megemlékezést egy történettel fejezem be. 1986 októberében részt 
vett Zalaegerszegen a IV. magyar névtudományi konferencián. Ez volt az utolsó magyarországi útja. Előtte 
néhány nappal műtéten esett át a János-kórházban, mégis vállalta operáció után az utazás fáradalmait. Zala 
megye vezetősége Pais Dezső-emlékérmet adományozot t neki, Pais tanár úr születésének 100. évfordulóján 
elsőként vehette át a megye nagy nyelvtudósáról elnevezett kitüntetést. 

A konferencia előestéjén a rendezők szűkebb körű megbeszélést tar tot tak a másnapi tennivalókról. Heves 
vita keletkezett egy látszólag kis ügy miatt, érvek és ellenérvek hangzot tak el, hosszas eszmecsere után sem 
tudtunk közös nevezőre jutni. Szabó T. Attila is ot t volt közöt tünk, aki szerényen félrehúzódva hallgatta a 
vi tatkozókat . Egy idő után megszólalt Benkö Loránd: — Attila, te vagy köz tünk a legidősebb, tapasztalt, okos 
ember, mit tennél te, hogyan oldanád meg ezt a problémát? — Hát tud já tok , erre a kérdésre én egy anekdotával 
válaszolok. Két székely ember a vásárból hazafelé menet betért az egyik útba esó kocsmába. Iszogattak, 
iszogattak, egyik pohár ürült a másik után. Telt, múlt az idő, lassan öreg este lett, feljött a telihold. Haza kellene 
menni, gondolták mind a ketten. Amikor kiléptek a kocsmaudvarra, látták ám, hogy valami fényes korong 
világít az égen. — Te komám — mondja az egyik —, feljött már a hold. — N e m a hold az — mond ja a másik — 
hanem a nap. — Ezen aztán hajba kaptak, összevesztek, ütötték, verték egymást. Arra jött egy harmadik 
székely, akitől megkérdezték, mondja már meg, mi az a fényes ott az égen, a nap vagy a hold. Szegény 
harmadik, ha az egyiknek ad igazat, akkor a másik veri meg, ha a másiknak, akkor az egyik. Mit tegyen hát? 
Rögtön támadt egy mentő ötlete, és így szólt a verekedőkhöz: — Há t , sajnos én nem tudom megmondani 
maguknak, hogy mi világít ot t az égen, a nap-e vagy a hold, mert nem vagyok idevalósi. — N o látjátok — 
mondta At t i l a—, én sem tudok nektek tanácsot adni, hogy mit csináljatok, mert nem vagyok idevalósi. 

Ebben az egyben tévedett. Idevalósi volt ő, közénk való. Nem is tud juk igazán, hogy mit veszítettünk a 
halálával. 

Balogh Lajos 
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Harmadik , bővített kiadásban 
megjelent az Európa Könyvkiadó 
B I B L I O T H E C A H I S T O R I C A 

sorozatában 

MOHÁCS 
EMLÉKEZETE 

Á R A : 320 Ft 

A könyv tartalmazza a mohácsi csatára vona tkozó legfontosabb magyar, nyugati és tö rök forrásokat és 
a csatahely régészeti feltárásának eredményeit . A kötet anyagát Kiss Károly válogatta, Katona Tamás 
szerkesztette, képanyagát Fehér Géza és Rózsa György állította össze. 

Kapható a könyvesboltokban 
vagy megrendelhető az 

Európa Könyvesboltban 
(Budapest, 1073 Lenin krt. 7., telefon: 221-082). 
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