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Társadalompolitikai 
és honismereti klubok 
találkozója Kunfehér tón 

1987. augusztus 15—22. között 17 társadalompolitikai és honismereti klubvezetői és képviselői — több mint 
kétszázan — táboroztak a Bács-Kiskun megyei Kunfehértón. Ezeknek a kluboknak a tagsága főleg fiatalokból, 
leginkább fiatal értelmiségiekből áll. Tanult szakmájuk szerint igen sokfélék: vegyészek, közgazdászok, 
jogászok, mezőgazdászok, történészek, matematikusok, de van köztük vasutas, autószerelő kisiparos is. 
Valamennyien megegyeznek abban, hogy a hivatásukhoz tartozó szűkebb szakterületeken túl, mélyen 
érdeklődnek nemzetünk múltja és jelene iránt. Képzett és etikailag is igényes rétege ez az ifjúságnak, akik 
szeretnék „ . . .a hozzáértő, dolgozó nép okos gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk". A nyári 
táborozások is jó alkalmat adhatnak erre. 

A társadalompolitikai és honismereti klubok első találkozója 1986 nyarán, Szabolcs-Szatmár megyében, 
Fehérgyarmaton volt, s ott Halász Péter, a klubtanács elnöke így fogalmazta meg a nyári táborozások célját: 
„Ezek a fiatalok úgy érzik, joguk van ahhoz, hogy mindenről tudjanak, ami ennek az országnak a múltjával és 
jelenével kapcsolatos. Ezt a belső tüzet, belső igényt nem lehet beléjük fojtani. Információéhségüket ma nem 
elégíti ki sem az iskola, sem a tömegtájékoztatás. A honismereti mozgalom és ezek a nyári honismereti táborok 
ezeket a fehér foltokat akarják beszínezni." Ezeknek az elveknek a jegyében kezdte meg az idei tábor 
szervezését is a tábor vezetője, Bégány Attila, a klubtanács titkára és a klubok vezetőiből álló tábortanács. 
Anyagilag is támogatta az idei tábort az MTA-Soros Alapítvány, a H N F Országos Tanácsa és a KISZ KB. 

A második nyári tábor programja szorosan kapcsolódott az elsőéhez. Fehérgyarmaton népgazdaságunk 
helyzete, népesedéspolitikánk és a hazafiság kérdése volt egy-egy nap témája. Kunfehértón is három 
„sorskérdés" köré szerveződtek az előadások és a közös beszélgetések: a nemzettudat nálunk, szomszédainknál 
és a nagyvilágban; a magyarországi cigányság helyzete; a gazdasági és a társadalmi megújulás lehetőségei. 

Borsi Kálmán Béla történész, Fried István, Kiss Gy. Csaba és Kovács István irodalomtörténészek szakszerű 
vitaindító előadásokat tartottak arról, hogy Közép-Kelet-Európa népeinél miként alakult ki a nemzettudat. 
Szikossy Ferenc, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum főigazgatója főként a magyar nemzettudatról és a 
honismereti mozgalom teendőiről beszélt. Benda Kálmán történész gondolatmenete a magyar nemzettudat 
alakulását kísérte végig a honfoglalás előtti időktől napjainkig. Joó Rudolfnak, az OSZK Magyarságkutató 
Csoport ja munkatársának segítségével áttekintettük a kis nemzetek és a nemzeti kisebbségek mai helyzetét, 
megítélését a világban. 

Közép-Kelet-Európa népeiről szólva az. előadók hangsúlyozták azt a gazdasági, társadalmi és szellemi 
kölcsönhatást, ami a magyar népet szomszédaival összefűzi. Példaként: a magyar nyelv szláv jövevényszavairól 
igen sok szakkönyvből értesülhettünk, de a szomszédos népek nyelvének magyar jövevényszavairól kevesebb 
a szakkönyv. Ezzel kapcsolatosan Fried István fölhívta a figyelmünket Hadrovics László Magyar elemek a 
szerb-horvát nyelvben című dolgozatára. Természetesen a nyelvi közelségben élő népek nemcsak szavakat 
cseréltek, hanem gondolatokat, termelési tapasztalatokat is! Az előadók óvtak bennünket attól az 1950-es 
években született, de még ma is fel-felbukkanó gondolattól, amely „bűnös nép"-nek kiáltotta ki a magyart, 
gyengítve ezzel nemzeti öntudatát, mintegy ideológiailag „alátámasztva" a népnek a hatalomból való 
kirekesztését. Nem titkolták el az előadók történelmi tévedéseinket és bűneinket, de hangsúlyozták azokat a 
tényeket is, amelyek ma még nem eléggé közismertek, s amelyek arra emlékeztetnek, amit Zrínyi Miklós már a 
XVII. században így fogalmazott meg: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak." XX. századi példával: a 
szlovák nemzeti felkelésben részt vevő franciák a Balatontól indultak a harcba, magyarországi fegyverekkel. 

Hallottunk azokról a történelmi helyzetekről is, amikor a magyarok és a szomszédos népek éraekei látszólag 
különböztek, s mert nem ismerték föl, hogy ez az érdekellentét csak látszólagos, áldozatul estek a 
nagyhatalmak „oszd meg és uralkodj!" politikájának. Ezért a Magyarországon élő nemzetiségiek és a 
határainkon kívül nemzetiségi sorban élő magyarok feladata a „hídszerep" erősítése. Irodalomtörténész 

60 



vendégeink a Magyarországon élő magyarok fontos feladatának jelölték meg a szomszédos népek nyelvének 
tanulását, ugyanakkor saját hazafiságunk erősítését is. Tűrhetetlen állapot, nogy idehaza még az egyetemre, 
bölcsészkarra fölvételezők között is sokan vannak, akik nem tudják a Himnuszt és a Szózatot. Hazafiasságunk 
és internacionalista érzéseink fejlesztéséhez egyaránt szükséges lenne egész népünk kulturális színvonalának 
emelése. 

Benda Kálmán előadásában kiemelte az iskola szerepét a nemzeti összetartozás tudatának átörökítésében. 
Régebben ezt a föladatot elsősorban a család és az egyház látta el. Ma az iskolában kell — kellene — a 
gyermeknek megtanulnia, kik vagyunk, mi a múltunk. Az utóbbi évtizedekben felnőtt egy olyan nemzedék, 
amely nem kapta meg a kellő alapismereteket sem, s ezért a kelleténél kevésbé érzi a nemzethez való tartozását. 
Helyre kell állítanunk történelemtanításunk helyes arányait és ifjúságunk tudatában a nemzeti összetartozás 
érzését! 

Szikossy Ferenc is úgy vélekedett, hogy történettudományunk adós maradt az utóbbi 3—4 évtized elmélyült 
elemzésével. Ezen az állapoton változtatni kell! A honismereti mozgalom, az ifjúsági klubok is sokat tehetnek 
a nemzeti tisztánlátás érdekében, hiszen még közöttünk élnek az utóbbi évtizedek cselekvő részesei, akik 
visszaemlékezésükkel árnyaltabbá tehetik a történészek által elnagyolt — vagy éppen eltorzított — képet. 
Szikossy Ferenc többek között arra is figyelmeztette a tábor résztvevőit, hogy közeledik a magyar honfoglalás 
1100. évfordulója, amelynek méltó megünneplésére már most készülnie kell az országnak. 

Igen rövid időnk volt beszélgetni Horváth Tamással, az MSZMP KB külügyi osztályának munkatársával. 
Előadását követően élénk vita alakult ki arról, mennyire tekinthető belpolitikai s mennyire külpolitikai 
kérdésnek a határainkon kívül, nemzetiségi sorban élő magyarság ügye, s arról, mekkora nyilvánosságot kell 
kapnia idehaza kormányzatunk azon politikájának, amely a szomszédos országokban élő magyarság érdekeit 
képviseli. A „gyakorló külpolitikus" és a táborlakók véleménye eltéró volt a nyilvánosság helyes mértékének a 
megítélésében. A táborozók szerint az állampolgári elégedetlenkedés oka sokszor éppen az, hogy többnyire 
csak magánkapcsolatuk révén értesülnek a problémákról, de nem tudnak arról, mit tesz a kormányzat a 
határainkon túl élő magyarok gondjainak enyhítésére. 

Az előadásokat követő viták gyakran még késő este, a tábortűznél is folytatódtak. Több vitában keresték a 
táborlakók önmaguk számára a helyes választ arra, hogy érték-e a nemzet, s ha igen, abszolút érték-e? A viták 
végén kialakuló álláspont az volt, hogy érték, többek között azért, mert szerveződési formát adhat tagjainak az 
összetartozás érzésére. De nem abszolút érték, nem állhat felette a demokráciának és a személyi szabadságjo-
goknak. A vitákban több hozzászóló kiemelte, milyen nagy az egyének felelőssége is saját egyéniségük 
formálásában. Az egységes nemzettudat kialakításához vezető út elsó lépése az értelmiség önépítő tevékenysé-
ge. 

Élénk érdeklődés kísérte a cigány intézmények vezetőivel és más cigány értelmiségiekkel való találkozást is. 
A cigány értelmiségiek a magyarországi cigányok történelméről szólva kiemelték, hogy bár az írásos források 
szerint a XV. században települtek hazánkba, — szerintük — kisebb számban már korábban is éltek cigányok 
Magyarországon. Jogos felháborodással beszéltek azokról a történelmi korszakokról, amelyekben a cigányság 
sérelmeket szenvedett. Különösen megrázó emlékük a cigányok egy részének elhurcolása a II. világháború 
utolsó évében. A mai gondjaik közül a cigányok többségének iskolázatlanságát és az ezzel összefüggő 
segédmunkási sorsot, valamint velük szemben a magyar lakosság körében megnyilvánuló előítéleteket emelték 
ki. Hangsúlyozták, hogy egyetértenek a kormány cigánypolitikájával, nem akarnak politikai értelemben 
nemzetiséggé válni, hanem kultúrájuk ápolására, valamint a képzetlen cigány tömegek iskoláztatására, 
felemelésére törekednek. Velük ellentétben Daróczi Ágnes előadóművész az esti tábortűznél kifejtette, hogy ö 
a cigányság nemzetiséggé válásának a híve. 

A beszélgetés végére a táborozók egyre inkább belátták, hogy a cigányok gondjainak enyhítése az egész 
magyar társadalmat érintő fontos feladat. A megoldáshoz vezető egyik legfontosabb út a cigányok oktatásának 
javítása. Dr. Szirtesi Zoltán előadásában azt hallottuk, hogy az egyetemre kerülő cigány fiatalokat nem 
közösítik ki az egyetemisták, a segédmunkás cigányt viszont előítélettel kezelik magyar sorstársai. Vagyis: a 
magyar lakosság kulturális szintjének, iskolázottságának emelése is szükséges ahhoz, hogy a cigányokat 
nyomasztó előítéleteket megszüntethessük. Az előadások tanulsága szerint a cigány értelmiségiek egy részében 
is élnek előítéletek a magyarokkal szemben. Minden olyan sérelmet, amely a cigányokat Magyarország 
területén érte, szinte a magyarok „kollektív" bűnének tulajdonítanak, s nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy 
a II. világháború idején csak a német megszállás után hurcolták el az országból a zsidókat és a cigányokat. 
Gyakran olyan politikai sérelmeket is általánosítva, a „magyaroktól" elszenvedett sérelemként emlegetnek, 
amik a magyar lakosság nagy részét is hasonlóképpen sújtották. A beszélgetés legfóbb tanulsága: közös 
hazában élünk, tehát közösen kell megtalálni a megoldást gondjaink orvoslására is. 

A gazdasági és társadalmi megújulás kérdéséről Kupa Mihály, Mach Péter, Máriás Antal, Márton János a 
H N F alelnöke, valamint Nagy Imre, a KISZ KB titkára tartottak előadásokat. Elemezték azokat a társadalmi és 
politikai okokat, amelyek miatt Magyarország gazdasági helyzete válságos. Egyebek között elmondták: 
adósságaink igen nagyok, a kölcsönöket nem sikerült hasznot hozó ágazatokba fektetni. Az érdekeltség hiánya 
mindenütt érzékelhető, s az utóbbi évtizedekben kialakult laza munkaerkölcs és hiányos képzettség miatt a 
magyar termékek nem megbízható minőségűek. Ezért sürgősen változtatnunk kell a gazdaság szeAezetén, 
érdekeltségi rendszerén. 

Az utolsó nap délelőttjén Forgács Imre és Stumpf István előadásaiból az derült ki, hogy a gazdasági 
megújulás egyik legfóbb akadálya, hogy ideológusainknak nem sikerült választ adniuk a gazdaság és a 
társadalom szerkezetét alapvetően érintő kérdésekre. Előadóink a kibontakozás egyik ígéretét abban látják, 
hogy van ma egy anyagiakra, szellemi értékekre és a politikai vezetés színvonalára egyaránt igényes rétege a 
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magyar ifjúságnak. Ha ez teret kap a gazdasági és politikai életben, akkor van remény a megújulásra. Úgy tűnik, 
mintha a KISZ KB — mint az ifjúsággal hivatalból is foglalkozó szervezet — fölismerné ezt a lehetőséget. Ezek 
ugyan még csak meghirdetett elvek, de talán sikerül valódi cselekvési lehetőséggé alakítani. A vitában szóba 
került a „felelősségi jog" szükségességének gondolata is, vagyis annak az igénye, hogy a valódi döntéshozó 
legyen felelős a rossz gazdasági döntésekért! A társadalmi megújuláshoz szükség van a társadalom alulról jövő 
önszervező erejére is. 

Természetesen fölmerült a kérdés a táborozókban, hol van a társadalompolitikai, honismereti klubok és a 
klubtagok helye ebben a megújulási folyamatban? A táborozás egész ideje alatt folyt a vita arról, hogy a klubok 
az önművelés, önépítkezés helyei legyenek-e, vagy vannak ezen túlmutató feladataik is? A táborozók többsége 
szerint a társadalompolitikai és honismereti klubok föladata a minél szélesebb tömegek politikai, társadalomtu-
dományi, honismereti műveltségének fejlesztése, valamint a közösségszervezés. A politikai döntéseket nem a 
klubokban kell hozni, de föl kell vértezniük tagjaikat arra, hogy ha valódi cselekvési térhez jutnak, ismereteik 
birtokában képesek legyenek megfelelő politikai, társadalmi, gazdasági helytállásra. 

A táborozás utolsó napján a klubok vezetői értékelték a kunfehértói tábor munkáját. A résztvevők egy része 
úgy vélte, a tábornyitás előtt megkötött kényszerű kompromisszumok annyira visszavetették a színvonalat, 
hogy ilyen körülmények között nincs értelme a táborozásnak. A többség azonban úgy ítélte meg, hogy végül is 
hasznos volt a találkozó. Az előadások, a viták, a tábortűz körüli beszélgetések, a közös éneklések, az egri 
Gajdos-együttes által vezetett esti táncházak, a Forrás Kör szép estje az egykori szárszói találkozó anyagából, 
Pap Gábor igen részletes előadása a Szent koronáról, a pusztaszeri kirándulás, az. augusztus 20-a alkalmából 
rögtönzött kis ünnepély a tábortűz körül és egyéb alkalmak sokaknak nyújtottak emlékezetes élményt, 
sokaknak adtak erót az elkövetkező hétköznapokra. Nekik, hiányosságai ellenére is, élményt jelentett ez a 
tábor, s amellett szavaztak, hogy a jövő nyáron rendezzük meg a társadalompolitikai és honismereti klubok 3. 
találkozóját. Ötlet, javaslat is van bőven, hogyan lehetne teljesebbé tenni a táborban résztvevők körét, 
gazdagítani a programot. Sokan javasolták, hogy a kisgyermekes családok részére gyermekfoglalkozásokat 
kellene tartani, hogy a szülök ne maradjanak ki a tábori életből. Elhangzott, hogy több vidéki klubot kellene 
bevonni a táborozásba. Több „kiscsoportos" foglalkozás kellene, az azonos érdeklődésű fiatalok tömörítésére. 

A táborozók azzal a jóleső tudattal széledhettek szét, hogy jelentős mértékben sikerült megvalósítaniuk a 
tábor eredeti célkitűzéseit, és végül is azoknak lett igazuk, akik nem kedvetlenedtek el a nehézségektől, s hittek 
a táborban. Jó példa volt ez a tábor annak kifejezésére, hogy az ifjúság és a honismereti mozgalom egyaránt 
nagyobb szerepet kíván vállalni az ország életében. 

Tajti Erzsébet 

Kerékpáron a Garam 
és az Ipoly mentén 

A XIII. Honismereti Kerékpártúra sorszáma babonás értékéhez méltóan osztogatta áldásait a túra 
résztvevőire. Az augusztusi szokatlanul zord, esős időjárás gyakran csalogatta elő a hátizsákokból a meleg 
ruhadarabokat és az esóköpenyt. Örvendetes azonban, hogy a túrakedvet mindez nem vette el. Az első napon 
összegyűlt társaság szinte a túra végéig együtt maradt, hogy hosszú kilométereket kerekezve ismerkedjenek az 
egykori Esztergom, Bars és Hont megye tárgyi és honismereti értékeivel. 

A kéméndi sziget adott helyet az első táborhelynek. Ez egy természeti park, amely lényegében az emberi kéz 
érintése nélkül alakult ki. A népi hagyomány a „szerelem szigetének" nevezi, s azt tartják róla, hogy aki 
odaérkezik, az egy éven belül megházasodik. A gyülekezőnap esti tábortüze mellett Himler György, a túra 
egyik fő szervezője és irányítója üdvözölte a résztvevőket. 

A garami harcok emlékművénél való tiszteletadás után Bény volt a túra első megállója, ahol az 1207-ben épült 
kéttornyú bazilikatemplomot és a mellette álló, XIII. száza dból származó rotundát tekintették meg a túrázók. 
S ellátogattak a római eredetű, csaknem 140 ha-os tábort magába foglaló körsánc egyik máig is megmaradt 
részére. Az odavezető út mellett egy búcsújáró templom áll, mellette egy kis forrás csörgedez. A jó humorú 
néphagyomány azt mondja, hogy aki iszik belőle, az addig él, amíg meg nem hal. A falubeli fiataloknak 
köszönhetően a terület jellegzetes kurtaszoknyás népviseletét is megtekinthettük. 

Irodalmi emlékeket idézett a szőgyéni temetőben Pathó Pál úr sírja.' Petőfi ismert alakjáról kiderült, hogy 
„élő személy " volt. Kettőt is találtak belőlük, egyet itt, egyet pedig a Szatmár megyei Patóházán. Petőfi 
mindkettőjüket ismerhette. De hogy melyik volt az igazi, azt nehéz lenne ma már eldönteni. 

Lehangoló látványt nyújtott a XVIII. században épült Balducci-kastély épülete Bélán. Nem védett műemlék, 
vakolata, s néhány helyen már falai is omladoznak. Ezzel ellentétben nagyon szép a keleti oldalán épült 
templom, melynek értékes festményei ugyancsak a XVIII. századból származnak. 

Párkányból az esztergomi bazilika csodálatos látványa nyújtott maradandó élményt. A Duna két partján álló 
hídfómaradvány ugyanakkor intőén figyelmeztetett. A hidat 1944-ben robbantották fel és azóta nem építették 
újjá. A háborút idézte a szovjet katonák temetője is. Több mint 5400 katona nyugszik itt, akik jórészt a háború 
utolsó hónapjaiban estek el. 
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Felsőszemeréd — Ivánka-kastély 

A tábortűz mellett Tóth Ilus néni népdalokat énekelt. „Szereplése" a szemerkélő eső ellenére is a késő 
éjszakába nyúlott . 

Emlékezetes maradt a túra második, „irodalmi" napja, amikor is a csehszlovákiai magyar irodalom három 
jeles egyéniségével találkozhattak a túrások. Zalabán Csontos Vilmos költő volt a vendéglátó. A baráti 
hangulatú összejövetelen önmagáról beszélt, verseiről szólt, s érezhetően örült a látogatásnak. Az Ipolysági 
Kincskeresők megzenésített verseit és más ismert énekeket adott elő. Olyan pezsgő hangulatot teremtve, 
hogy a közös éneklés mellett a túrások táncra is perdültek a ház udvarán. 

Ipolypásztón Zalabai Zsigmond beszélt falujáról. Fájóan állapította meg, hogy a falu lakossága állandóan 
csökken. Az értelmiségiek java része elhagyta a falut, s már nem tér oda vissza. Szaporodik azoknak a házaknak 
a száma is, ahol már csak egy-egy idős ember él, s alig akad valaki, aki a legszükségesebb tennivalókat elvégezze. 

Kedves volt a fogadtatás (polyszalkán is, ahol Turczel Lajos irodalomtörténész volt a találkozó fő 
résztvevője és elsősorban a falut mutatta be. A faluból származik Csepreghy Ferenc drámaíró, aki hosszú ideig 
szinte elfelejtett személyiség volt a falubeliek előtt. Házát, amíg megvolt, sohasem jelölte emléktábla. D e mint 
azt a Csemadok helyi szervezetének elnöke elmondta, azon dolgoznak, hogy a faluban egy irodalmi 
emlékszoba létesüljön, ahol neki is méltó emléket állíthatnak. 

Garamkövesden zuhogó esőben, jelöletlen sírja előtt két versének elszavalásával Keszegh Pál emlékezett meg 
Gyurcsó Istvánról. Azt is elmondta, hogy a Csemadok szervezetének és a faluban működő irodalmi 
színpadának közeli terveiben szerepel az, hogy emlékművet állítsanak a költőnek. 

Táborbontás után észak felé vezetett a túra útvonala. Csatán és Lekéren keresztül Zselíz lett a nap első 
megállója. Itt a Schubert-park, a henne látható kastély, valamint a park közelében lévő Schubert-emlékszoba 
jelentették a főbb látnivalókat. A park ad otthont az évente megrendezésre kerülő népművészeti fesztiválnak. 
Magában a parkban átalakítási munkálatok folynak, s a tervek szerint a kastélyt is rendbe hozzák. 

A hosszan tartó eső miatt Nagysalló kimaradt az útitervből. 1849 tavaszán itt zajlott le a szabadságharc egyik 
legvéresebb ütközete. A vármegye az elesett 600-700 honvéd emlékére 1896-ban állított itt emlékoszlopot. 

Másnap valószínűleg a túra legmaradandóbb élményére került sor: a garamszentbenedeki apátság meglátoga-
tására. Templomát a kora gótikus stílus egyik legszebb közép-európai emlékének tartják. Joggal! Már 
bejáratának gazdag díszítése is megállítja a látogatót. Belső építése, díszítése lenyűgöző. Festett üvegablakain 
szentek, királyok képei láthatóak. Falfestménye a Szent György-legendát ábrázolja. A főhajó alatt a templom 
sírboltjában a Koháry család kriptája található, jobb oldali falának közepe táján a család síremléke. A 
templomból az apátság udvarára vezető félig nyitott folyosón a templom alapításának és átépítésének 
emléktábláit találjuk. Az apátságban kb. 40—50 nővér él. A rendezett, virágokkal borított udvar munkájukat 
dicséri, de az apátság nem látogatható. A templomban volt a jelenleg az esztergomi Keresztény Múzeumban 
lévő „Úrkoporsó" . Restaurálásáról a túra végén Pécsi L. Dániel, a túra egyik résztvevője tartott diavetítéssel 
egybekötött előadást. 

A hajdani vármegyeszékhelyen, Óbarson keresztül, a jelenlegi központ, Léva volt az úticél. A város peremén 
először Koháry István emlékművénél álltak meg a résztvevők. 1664-ben a török elleni győztes csatában itt esett 
el Koháry István. A vár udvarán Sándor Károly, a lévai Barsi Múzeum igazgatója tartott előadást a várról és a 
városról, kitérve a város jelenére is. Ezt nagy mértékben befolyásolja az, hogy közelében, Mohin a tomerőmű 

' Pa thó Pál úr és ncjcnek sírfelirata: Wargha Frzsébetnek / Te t t es Pa thó Pál Or nejének / Géza Iza Hu Jóska Rozina árvái / és 
tulajdon testverjei készítették / Béke hamvainak / meghalt 1855 f.vi Augusztus 19.'" — Itt nyugszik / Istenben bo ldogu l t / T : 
Pathó Pál úr / meghalt April: 28,l,k napján / eletének 62*,k évében. 1855. 
A szövegben említett településekről az alábbi könyvekből lehet többe t megtudni : Csáky Károly: Hon t i barangolások, Madách, 

1985. Bratislava. — U ö : Hal lo t tá tok-e már hírét . . .?, Madách, 1987. Bratislava. Csorba Csaba—Marosi Endre—Firon András: 
Vártúrák kalauza III., Sport , 1983. Szombathy Viktor: Csehszlovákia , Panoráma, 1973. — U ó : Szlovákiai utazások, Panoráma, 
1986 .Ján Mravik: Sturovo a okolie (Párkány cs körnvéke), 1968. — Maeyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona, Madách, 
1981. Bratislava. A túrához két kis kiadvány is e Ikészült. A XII I . H önismereti Kerékpár túra Daloskönyve 77 + 2 nótával, 
(összeá l l í to t ta és az előszót írta Pécsi L. Dániel). — Bars és H o n t megye híres szülöttei és nemes famíliái. 
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épül. Az építők nagy része a városban lakik. A falu — Mohi — lakosainak nagyobbik része is a városban kapott 
új otthont. Néhányan pedig a környékbeli falvakba költöztek. Az erőmű két tornya már elkészült. 
Látványosság, amely a járás egész területéről látható. 

Garamkálnán a faluba vezető híd előtt áll a lévai Barsi Múzeumhoz tartozó forradalmi emlékszoba, 
amelyben a II. világháború szomorú emlékeit őrzik. Az itt lezajlott eseményekről a szoba gondnoka, Patassy 
Elek számolt be. 

Az utolsó táborhelyre, Ipolyságra vezető út során egy ősrégi településen, Garamszentgyörgyön álltunk meg. 
Néhány érdeklődő a sekrestyés jóvoltából a falu XIII. századból származó templomába is bejuthatott. Ä 
templomot most újítják fel. Az eredeti részt szürkére, az újabb részeket — a hívők kérésének megfelelően — 
sárgára festették. Ezt követően a demándi hegyek várták a túrázókat. Sikeresen átjutva rajtuk Felsőszemeréd 
következett, ahol a temetőben álló templom jelentette az érdekességet. Pontosabban az oldalfalában lévő 
kőportálé gerendáján látható rovásírás. Ennek jelentését Püspöki Nagy Péter történész fejtette meg 1968-ban: 
1482 Kirakó János mester. Szép látványt nyújtott a három falubeli kastély egyike, az Ivánka-kastély is. 

Zs. Nagy Lajos verseinek magával ragadó szavalatával újabb híveket szerzett magának az esti tábortűznél 
Vass Ottó, a járás egyik legjobb szavalója. 

Az egykori Hont megye kiváló ismerője, Csáky Károly volt az útilakalauza a következő napnak. Először a 
több értékes műemlékkel, épülettel rendelkező Ipolyságot mutatta be. Érdekességként csak néhány közülük: a 
vármegyeháza (ma Városi Nemzeti Bizottság), előcsarnokában Hont megye és a város mai címerével, a barokk 
Mária-oszlop, a román alapokon nyugvó kéttornyú plébániatemplom, a nonti kaszinó (ma iskola) épülete stb. 
Felsőtúron, a temetőben a Pongrácz családra emlékezett, kitérve arra a szomorú tényre, hogy nevük, érdemeik 
a falubeliek részére ismeretlen fogalmak. A sírkő felirata alig olvasható, környékét benőtte a fű, a giz-gaz. 
Hagyományaikat jobban őrzik a palástiak. A faluba vezető út mellett egy kis emlékkápolna áll azon a nelyen, 
ahol 1552-ben a törökök ellen vívott harcban Sbardelatti Ágoston váci püspök elesett. A rajta lévő magyar 
nyelvű emléktábla 1968-ban készült. A falubeliek 1978 óta gyűjtik néprajzi emlékeiket. Néprajzi házuk három 
helyiségében a szövés-fonás eszközeit, a használati tárgyakat és a ruházati eszközöket lehet tanulmányozni. 

Igazi hegyi túra következett ezután. Körülbelül 8 km hosszan állandóan emelkedő hegyen — kerékpáron és 
kb. 5 km hosszú erdei „várúton" — gyalogosan a festői környezetben fekvő Csábrág várához. A látvány 
feledtette a fáradtságot, de egyúttal a pusztulást is felidézte. A vár alatt a múlt században épült templom lassan 
összedől. Berendezésének néhány maradványa még látható. A várba egy jó állapotban levő fahídon lehet 
bejutni. A hatalmas vár belseje inkább egy őserdőben pusztuló városra emlékeztetett. A még most is kivehető 
vártermek falai omladoznak, életveszélyesek. 

Az utolsó útvonal elsó megállója Ipolybalog, templomáról nevezetes. Szlovákia legrégibb, Árpád-kori 
templomai közé tartozik. Fő értéke mégsem ez, nanem hogy a pozsonyi Szent Márton-székesegyházon kívül 
ez az egyetlen templom, amelynek tornyán a magyar királyi korona mása látható. A falu plébánosa, Hontskó 
Tibor elárulta, hogy a belső vakolat alatt freskók rejtőznek. A templomot körülvevő, lőrésekkel ellátott kőfal 
faragott bejárati kapuja a millennium tiszteletére készült, Rados Imre falubeli faragómester munkája. 

Ipolykeszi, az Ipolyi Arnold nevével fémjelzett falu volt a túra utolsó megállója. Templomának oldalfalán 
emléktábla őrzi a neves tudós emlékét. 

Az utolsó nap a búcsúzás jegyében telt. Himler György búcsúszavai után Csallóköznek adta át a 
kerékpártúra zászlóját, ahol jövőre remélhetőleg újra emlékezetes napokat tölthetnek együtt az oda érkezők.2 

Puntigán József 

M a g y a r — s z l o v á k he lységnévtá r : Béla — Belá, Bény — Bina, Csata — Cata, Csábrág — Ccbrad , Deménd — Demendice , 
Felsőszemeréd — H o r n é Semerovce, Felső-túr — H o r n é Túrovce , Garamkövesd — Kamenica nad H r o n o m , Garamkálna — 
Kalné nad H r o n o m , Garamszentbenedek — H r o n s k y Benadik, Ipolybalog — Balog nad Ip lom, Ipolykeszi — Ipeiské Kos ihy , 
Ipolynyék —Vinica , Ipolypásztó (Pásztó) — Pástovce, Ipolyszalka (Szalka) — Salka, Ipolyság — Sahy, Kéménd — Kamenín , 
Lekér — H r o n o v c e , Léva — Levice, Magasmajtény — H r u s o v , Mohi — Mochovce, Nagysallo — Tekovské Luzany, Óbars — 
Stary Tekov, Palást — Plástovce, Párkány — Sturovo, Szántó — Santovka, Szögyén — Svodin, Zalaba — Zalaba, Zseliz — 
Zeliezovce. 

Nagybörzsönyi német női ing díszítése 
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Erdei Ferenc 
gárdonyi 
szobránál 
Rajki László alkotása 

A Márciusi Front makói kiáltványa 50. évfordulója alkalmából Gárdonyban 
fölállították Erdei Ferenc szobrát. A következőkben részleteket közlünk 
Márton Jánosnak, a H N F alelnökének avató beszédéből. 

Mi, akik körülfogjuk Erdei Ferenc kőszobrát, pontosan tudjuk, hogy ezt nem az ún. „hálás utókor" emelte. 
Napjainkat nevezhetjük Erdei Ferenc és társai korának is. Az csak természeti véletlen, hogy mindig 
kiegyensúlyozottan mozgó tekintete kemény anyagba rögzítve van közöttünk. Hiszen éppen most fényesedik 
újra társadalmunkban minden érték, amelyet ö hirdetett, amelyek szerint élt, és amelyekért élete végéig 
alkotott. Szándékosan mondom, hogy alkotott, és nem azt, hogy küzdött. Az ó számára ugyanis a célratörés 
legmagasabb rendű formája a kész műben testet öltött munka, amelyet nem helyettesít semmiféle közéleti 
szorgoskodás. Mennyire megütközünk, látván: milyen sokan jutnak tudósi kinevezéshez, íróvá, művésszé 
avató minősítéshez, sőt gazdasági sikerekhez csupán a hatalomhoz törleszkedő gerinchajlítással. Megrendül, ha 
tapasztalja, hogy olykor még a tehetségek is inkább kisszerű csoportosulásokkal, kontárszervezkedéssel, 
demagógiával akarják pótolni a hitványság ellen lázadó, népet mozgató igazi nagy müvek hiányát. Ezért sem 
nevezte magát Erdei Ferenc sohasem írónak, sem tudósnak. Még többes első személyben sem használta e 
jelzőket. Szerinte írói, tudósi, művészi rangot csak a történelem mércéje mérhet bárkinek is. így hát — ha éppen 
kérdezték — azt mondta: „leginkább írással foglalkozom", vagy „a tudomány egyik művelője vagyok".(. . .) 

A valóságismeret szenvedélyes gyűjtése testileg, lelkileg próbára tette. Mind az anyagi, mind a szellemi élet 
külsőségei mögött a tartalmat, annak lényegét kereste. A társadalomtudományok minden szektorát kutatta. 
Sokszor az apró részletek között találta meg a fejlődést indító vagy mozgató elemeket. Különös tehetsége volt 
a társadalmi összefüggések, kölcsönhatások meglátásához. Természetes tehát, hogy pl. a kultúra és a gazdaság 
egységét, egymásra utaltságát szakadatlanul hirdette, bizonyította. Talán mindenki másnál világosabban látta, 
hogy a műveltség és a gazdálkodás úgy összetartoznak, mint a szív és a vér; külön-külön is léteznek és 
észlelhetők, de élni csak együtt tudnak. 

A valóság határtalan világának egyetlen porszemet sem lehet tökéletesen megismerni egy ember egész élete 
munkája árán sem. Ennek tudatában gyűjtötte és példátlan módszerességgel rendezte össze mások ismereteit, 
szellemi termékeit. Ha ezeket írásaiban hasznosította, következetes szigorral jelölte meg a szerzőjüket. Ebben 
is megmutatkozik Erdei erkölcsi igényessége.( . . .) 
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A parasztpolitikus Erdei jól tudta, hogy az erkölcsi érzék minden politikai pályán súlyos teher, de azt is 
tudta, hogy csak ezzel a teherrel együtt lehet a történelem ítélőszéke elé kerülni. Az erkölcsi érzék óvja meg a 
politikust attól, hogy összetévessze a hatalom szeretetét az ügy szeretetével, az ügy fontosságát saját 
fontosságával. A realitások iránti érzék pedig ahhoz kell, hogy a győzelem esélyeit tárgyilagosan mérje fel, az 
eszközöket és módszereket célravezetóen válassza meg. A reális Erdei a munkás-paraszt szövetséget tekintette 
a paraszti felemelkedés legfőbb tényezőjének, a szövetséghez a Nemzeti Parasztpárt megalapítását tartotta 
szükségesnek. A munkásosztály vezető szerepét egy parasztországban ismerte fel. A szövetség lett magja 
jelenünk népfront-politikájának, amely az új társadalmi szerkezet új követelményeinek akar megfelelni. A 
népfront Erdei Ferenc gazdag politikai hagyatékának első számú örököse. Ezt az örökséget húséggel őriztük, 
de a gyarapítása is történelmi kötelességünk. 

A CSEMADOK gyermekjáték 
kiállítása1 

A Csemadok évente számos országos kulturális seregszemlét rendez. A népművészet fóruma a zselízi 
(Zeliezovce) Országos Népművészeti Fesztivál, de a gombaszögi (Gombasek) Országos Kulturális Ünnepé-
lyen is a népművészeté a fő szerep. 1987-ben mindkét rendezvény 32. alkalommal valósult meg és most sem 
hiányzott a néprajzi kiállítás. 

Hagyománnyá vált, hogy a májusi zselizi bemutató után egy hónappal a gombaszögi völgyben, a szabadtéri 
színpaddal szembeni domboldalon egy fóliasátorban is megtekinthetik az érdeklődók a régi népélet tárgyi 
emlékeit. Ezek a kiállítások bizonyítják, hogy a Csemadok keretében nemcsak a színpadi népművészettel, a 
folklórral foglalkoznak — a fő hangsúly persze ezen van — de a tárgyi néprajzzal is. Sok önkéntes gyűjtő 
munkájának eredménye egy-egy kiállítás, melynek anyaga elsősorban a „terepről", falusi portákról, padlások-
ról, kamrákból gyűlik össze. Ezek mellett az örvendetesen szaporodó tájházak, falusi Csemadok-, illetve 
magángyűjtemények „kincsei" is nyilvánosságot kapnak. Dél-Szlovákia néhány járási múzeuma — pl. a lévai 
vagy a galántai — is segít a kiállítások rendezőinek. 

Az elmúlt években a cél egy-egy magyar lakta járás, esetleg tájegység bemutatása volt. Néhány éve viszont 
tematikus kiállításokat rendeznek (szlovákiai magyar népviseletek, lakástextil). A múlt évi kiállítási anyag 
századunk első fele falusi gyermekeinek életét mutatta be, az őket körülvevő tárgyak segítségével. Gyermekek-
ről gyermekeknek címmel készült a kiállítás, amely azonban a felnőtteknek is élményt nyújtott. Az idősebb 
nemzedék számára a gyermekkort idézték a látottak, a fiatalabb felnőtteknek tanulságos érdekességet 
jelentettek a régi népélet emlékei, melyek mind emberi léptékűek, s a szülők, nagyszülők és maguk a gyermekek 
keze nyomát őrzik, természetes anyagokból készültek, szemben mai világunk lélektelen, sorozatban gyártott 
műanyag „cuccaival". 

Nézzünk szét szavak és képek segítségével a kiállításon, ami csak a két rendezvény során volt látható. A 
születéstől az iskoláskorig — ezt az alcímet adhatnánk a látottaknak: szép, szőttes sátorlepedővel körülvett ágy 
— a csecsemő és édesanyja fekvőhelye — természetesen ezzel indult a kiállítás. Mellette a bölcső két változata, 
láncon függő és talpas, mindkettő faragással díszített — bennük egykori pólyában mai játékbaba. A 
babakelengye megható darabjai mellett szebbnél szebb szőttesek, sátorlepedők, „poszrikos" kendők, 
gyerekhordó kendők díszelegtek a falakon. Bölcsőde, óvoda nem lévén az apróságokat az asszonyok a mezőre 
is magukkal vitték, itt különféle függőágyakban, sátrakban helyezték el őket, ezeket is sikerült rekonstruálni. 
Otthon, az udvaron vagy a házban faragott állókák, lyukas székek, járókák, fakerekű kiskocsik tették lehetővé 
a gyerek helyhez kötését, vagy éppen mozgását. A nagyobb gyerekek elmés szerkezetű, kihúzható 
asztalágyban, fekvőhellyé alakítható lócán aludtak. Az ő ruháik már a felnőttek viseletének kicsinyített másai, 
ezekből is adott a kiállítás ízelítőt, a teljességre való törekvés nélkül. A gyermekek életének legfontosabb 
kellékei a múltban is a játékok voltak — ezek alkották a kiállítás legváltozatosabb, legérdekesebb részét: a 
lányok rongybabái, játékbölcsői mellett a fiúk bodzapuskái, nyilai, parittyái, fűzfasípjai is bemutatásra 
kerültek. A rongylabdák, levágott szárú orsóból készült pörgettyűk, „teszem-veszem'-játék, agyagfigurák, a 
földhöz vágva nagyot csattanó „puttyangó" és sok egyéb játékszer, vagy annak használt apróság mindkét 
nembeli gyerekek szórakozását szolgálta egykoron. Nem hiányoztak a falovak és szánkók sem. Az iskoláskort 
palatáblák és háziszőttes iskolástarisznyák idézték. Hogy a gyerekek megismerjék, megszokják a majdan rájuk 
váró munkás életet, korán kezükbe adták a munkaeszközöket is — persze az ó méretükben. A munkára nevelés 
eszközei — miket persze nem neveztek akkor így — zárták a kiállítási tárgyak sorát. Meg kell említeni a 
fényképeket is, elsárgult, töredezett eredetik, ill. reprodukciók — melyekről mai nagyszülők, sót régen 
elporladt őseink nagyra nyílt gyermeki szemekkel néznek a jelenbe. 

A jól összeválogatott — Nyugat-, illetve Közép-Szlovákia magyar lakta falvaiból és a Barsi Múzeumból 
származó — anyagot Kaprálik Zsuzsanna a Csemadok Központi Bizottsága néprajzi szakelőadója rendezte 
szép és tartalmas kiállítássá. Ez a mostani kiállítás, csakúgy mint a megelőzóek, újra a felszínre hozta egy 
állandó szlovákiai magyar néprajzi múzeum létrehozásának szükségességét. Ez egyébként szerepel a 
Csemadok idén tavasszal megtartott XIV. Országos Közgyűlésének határozatai között is. 

Böszörményi István 
'A képeket lásd a belső borí tón (Szerk.) 
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Szombathy Viktor 
(1902—1987) 

Szombathy Viktor író, szerkesztő és publicista, a két háború közti 
szlovénszkói magyar kulturális élet kimagasló alakja, sokunk kedves Viktor 
bácsija örökre elutazott, itthagyott bennünket. Igaz, a hátramaradt örökség 
korántsem csekély, mégis nagyon fáj a mindig kedélyes hangulatú, anekdo-
tázó és fáradhatatlan mesélő, az igaz barát és őszinte ember távolléte. 
Nélküle, aki utolsó polihisztoraink egyike volt, szegényebb lesz a magyar 
szellemi élet; társtalanabbak és magányosabbak leszünk valamennyien, akik 
szerettük őt, ismertük törekvéseit, értettük tenniakarásának lényegét. 

1987 áprilisában töltötte be 85. életévét a „Pósa-had és a többi gömöri 
hadak" rokona, Rimaszombat szülötte, palóc mivoltára haláláig büszke író. 
A Honismeret 4. száma épp a Pósa-hadról írt cikkének közlésével köszön-
tötte a hon egyik legkiválóbb ismerőjét, a cselekvő és másokat is cselekvésre 
késztető embert. A sors kegyetlensége, hogy ezt az írást már nem láthatta 
nyomtatásban. 

Tudtuk, hogy beteg, hisz évekkel ezelőtt lábát is amputálták a régi jó 
gyalogosnak és utazónak, mégsem hittük: ilyen hirtelen meghalhat, aki 
annyi mindent megélt. Hisz. teli volt tervvel: regényt, cikkeket, könyvismer-
tetéseket írt; levelezett, telefonált, érdeklődött minden iránt. Reagált mind-
arra, amit látott, halott és olvasott. 

Jószándékú figyelmeztetés, készséges tanácsadás és segítés éppúgy életeleme volt Szombathy Viktornak, 
mint a folytonos cselekvés. Maga mondta még hét évvel ezelőtt Ipolyságon, a Honti Közművelődési Klub 
egyik előadásán az alábbiakat: „Ha most visszanézek az életemre, akkor azt mondom, hogy én nem dolgoztam, 
hanem játszottam, a magam passzióiból éltem . . . " A munka tehát nem teher, hanem élvezet volt számára. Ez 
volt az. ő életkedvének és kiegyensúlyozottságának titka. Amit tudott, látott és tapasztalt, mindig élvezettel, 
frissességgel és csodálatra méltó gyorsasággal adta át másoknak. 

Orvosnak indult, de ahogy maga mondta, később megpróbált az emberi lelkek orvosává lenni. Úgy is, mint 
író, és úgy is, mint közéleti ember. Rimaszombaton — ahogyan egyszer emlékeit idézte — volt valami a 
levegőben, ami őt arra késztette, hogy a betűvel „kacérkodjék". Nem csoda, hisz nagyapjának nyomdája és 
újságja volt itt, s az unoka ennek a légkörében, illetve Tompa Mihály, Blaha Lujza, Hatvany professzor, Pósa 
Lajos és Mikszáth Kálmán emlékének a varázsában nőtt fel. Az orvosjelölt ezért hallgatott aztán egyre 
gyakrabban bölcsészetet és művészetet a pesti egyetemen. Már innen elbeszéléseket, színikritikákat és 
tudósításokat küldött a szlovénszkói lapoknak. 1928-ig pesti szerkesztője volt a Prágai Magyar Hírlapnak. 
Aztán visszatért szülőföldjére. A csehországi katonáskodás után Komáromban telepedett le. 1930-ban 
megválasztották a Szlovénszkói Magyar Kultúregyesület titkárának, később pedig főtitkárának. 1931—1936-ig 
a Jókai Egyesület múzeumi osztályának is a titkára, 1936—1940-ig igazgatója volt. Kezdeményezésére 
felújították a múzeum akkori elhanyagolt gyűjteményét, s létrehozták az önálló Jókai-emlékszobát (1936). Az 
igazgatónak kiváló munkatársa volt Manga János néprajzkutató. 

A katonaság és a komáromi évek az író Szombathy Viktor munkásságában is nyomot hagytak. Első könyve, 
az. Én kedves népem című novelláskötete a katonaélet emlékeit őrzi. Mikszáth-i humorral állít emléket az 
Elba-parti kaszárnya bakáinak, a sok-sok magyar parasztfiúnak. Az anekdotikus alkotások hibáik ellenére is 
felvillantják az írói kvalitásokat, Szombathy elbeszélő tehetségét. 

Múzeumigazgatóként egyre jobban elmélyült a történelemben, a régészetben és a néprajzban is. A 
marcellházi és a hetényi régészeti ásatásokra maga ügyelt fel. Ennek eredményeként több római és 
kőkorszakbeli tárgy került a múzeumba. Jó kapcsolatot tartott fenn az egyszerű falusi emberekkel is, akik aztán 
rengeteg anyagot adományoztak a múzeumnak. De mint író is nagy kincsre lelt a Koczka Jánosokban, a rétek 
embereiben, akik később regény és novellatémává emelkedtek. Az. első Szombathy-regény egyébként 
1935-ben jelent meg Tornaiján, a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet gondozásában. Címe: Zöld 
hegyek balladája. 1932—1937-ig a Kazinczy Szövetkezet színvonalas folyóiratát, a Magyar Irást-t is 
szerkesztette. Ezenkívül számos szlovénszkói magyar lapban publikált, tagja volt a Masaryk Akadémiának és 
számos kulturális egyesületnek, és ott volt a Sarló alakulásánál Gombaszögön. 

1940-től haláláig Magyarországon élt. Volt szerkesztő, a Magyar Nemzeti Bank kulturális osztályának 
vezetője, az Építők Szakszervezetének főkönyvtárosa, az Építők Műszaki Klubjának igazgatója. Csaknem tíz 
regényt, kétszer ennyi ifjúsági regényt és mintegy harminc kisebb-nagyobb útikönyvet írt. Gyermekeink jól 
ismerik az erdő népéről szóló kisregényét, a Csirregi-cserregi ország-ot (1983); A pénzhamisítók-at (1984), 
mely a Rákóczi-szabadságharc selmeci eseményeit és izgalmas történeteit eleveníti fel; a Regényes erdö-t 
(1979), melynek színhelye Bakony erdeje, s témája a régészetből merítkezik, vagy A félhold vándorá-t (1986), 
amely Evlia Cselebi csodálatos kalandjairól szól. 

Az országjáró és a szomszédos államokban barangoló turisták sem nélkülözhetik Szombathy Viktor 
könyveit. Az Északi hegyek ölelésében című kötet az Ezerszínű Magyarország sorozatában jelent meg (1984). 
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A természet igazi szerelmese, a tájak, vidékek és a történelmi emlékhelyek jó ismerője, a népek és nemzetek 
barátja ebben Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye dimbes-dombos vidékeit járja be az 
olvasóval. 

A Nógrádi útikalauz 1976-ban másodszor is megjelent. A könyv arról tanúskodik, hogy írója (elkészült 
utazó és vérbeli országjáró, aki másoknak is jó kedvet csinál az utazáshoz. Mert leírásai élményszerűek, táj- és 
emberközelségükkel ragadják magukkal az olvasót. A több kiadást megélt Szlovákiai utazásokat és a 
Csehszlovákiai utazások-at minden olyan turista kezében ott találjuk, aki útja során egy-egy település 
múltjáról, történelmi emlékeiről is tudni akar valamit. 

A Száll a rege várról várra az utóbbi évek legnépszerűbb könyve lett Szlovákiában. Nem csoda, ha immár 
harmadik kiadasban is megjelentette a Madách. A kötet hasznos és élvezetes mondafeldolgozásokat kínál, s 
egyben azt is bizonyítja, hogy Szombathy jól ismeri a történelmet, eligazodik annak rejtelmeiben is. Az 
Ausztria útikönyvet Pethő Tiborral írta, s a vaskos kötet szintén több kiadásban megjelent már. 

S hogy a hajdani komáromi múzeumigazgató a régészetnek sem fordított hátat, bizonyítják az általa 
szerkesztett népszerű kiadványok, mint A magyar régészet regénye (1976), A régészeti barangolások 
Magyarországon (1978) vagy az Őshazától a Kárpátokig (1985). 

És mi mindent nem mondtunk még el ebben a nekrológban Szombathy Viktorról! Az emberről elsősorban. 
Arról, aki az utolsó percéig sem hagyta el magát; tolókocsijával is naponta az íróasztalhoz „gurult", hogy hírt 
adjon jelenlétéről a világnak, hogy okítson önismeretre és hazaszeretetre, hogy fáradt, de jóságos szívét 
mindenki előtt kitárja, tapasztalatait átadja. Ezt tette mindig, ha felkerestük őt a Magyar Jakobinusok terén lévő 
lakásában. Ot t , hol Herman Ot tó is lakott, s ahonnan a Vérmezőre látott az ember. 

Az utolsó találkozás sajnos elmaradt. Július elején telefonáltam neki, hogy felkeresem, s elbeszélgetünk 
felvidéki tevékenységéről. Sajnos, nem mentem azokban a napokban, s azóta ő ment el — örökre. Most már 
tucatnyi levelét vehetem csak kezembe, hogy ne fájjon a testi elmúlás. Szellemét idézgetve bukkantam a 
Balassagyarmati Honismereti Híradóban alábbi soraira, melyeket a Honismereti Kör tagjainak írt, elfogadva és 
megköszönve a tiszteletbeli tagságra való felkérést. „Talán meg sem érdemeltem, hogy az Önök tiszteletéből 
lettem tagja a Honismereti körnek — amelynek összejöveteleire, mai állapotomban elmenni már nem tudok — 
de ígérem, hogy amíg forgathatom a tollat, azaz verhetem ezeket a kis billentyűket, Balassagyarmat, az Ipoly, a 
Cserhát lehellete sohasem engedi elfeledtetni velem sem Nógrádot, sem Balassagyarmatot, sem azt a tájat, 
amely a gyarmati Ipoly-híd után következik. Számomra ma is egy az egész, és ha — egyebet nem tehetvén — 
írhatok valamit Gyarmatról, a Balassákról és az én szívem szerint való palócaimról, hitemre mondom, mindig 
megteszem, ahogy eddig is igyekeztem szerény tehetségem szerint megcselekedni." 

Sajnos, az ő cselekvésének ideje immár végleg elmúlt. Most már rajtunk a sor, hogy Szombathy Viktor 
szellemi örökségét magunkévá tegyük és kamatoztassuk. Hogy a mi jó Viktor bácsink pihenhessen békében az 
örökkévalóságban! 

Csáky Károly 

Hírek Balatonfüredről. 1987. május 23-án a helyi 
Városvédő- és Szépítő Egyesület koszorút helyezett el 
a balatoni evezős-, úszó- és vitorlássport úttörőinek 
emléktáblájánál. Dr. Némethy Ernó és Mihálkovics 
Tivadar elévülhetetlen érdemeket szereztek a Balaton 
„felélesztésében", a vízi sportok meghonosításában: 
legyen hát minden évben szívügye minden érdekelt-
nek, hogy ne hiányozzanak a koszorúk a kitűnő 
sportolók emléktáblája alól. 
# 1987. szeptember 5-én F. S. Beudant francia tu-
dósra emlékeztek. A kiváló francia geológus 1818-ban 
elsőnek írta le a Balaton-felvidék földtanát. Emlék-
táblája a balatonfüredi panteonban áll. 
9 1987. augusztus 18-án Déry Tibor halálának tize-
dik évfordulóján a helyi Jókai Kör, és a Városvédő- és 
Szépítő Egyesület Honismereti Szakosztálya koszo-
rút nelyezett el az író emléktáblájánál, mely a Lóczy 
Lajos Gimnázium bejáratánál áll. Az 1982-ben állított 
emléktáblán márványba vésve olvasható hitvallása: 
„Ez az ország a hazám, ez a nyelv a hazám, ez a rend 
a hazám." Jó lenne, ha az illetékesek — lassan fél 
évtized után! — döntenének a volt Déry-ház falán állt 
(másik) emléktábla sorsáról, s a kertből „eltávolított" 
szoborportréról. Van, kell, hogy legyen Balatonfüre-
den alkalmas hely Déry Tibor emlékének megőrzésé-
re! (Szekér Ernő) 

HÍFKK ) 
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