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A magyar kultúra és tudomány 
Csehszlovákiában 

A Csehszlovákiában élő, hivatalosan is mintegy 580 ezer lélekszámú magyarság nemcsak azért érdemli 
meg érdeklődésünket, mert tú lnyomó részük itt él a határ túlsó oldalán, szinte karnyújtásnyira, de azért 
is, mert bár helyzetüket nem is lehet egy napon említeni a nemzetiségi létükben súlyosan veszélyeztetett 
romániai magyarokéval, nekik is napról napra keményen kell megküzdeniük a nemzetiségi önmegvalósí-
tás minden kis lehetőségéért. 

Közvéleményünk, mint a határainkon túli magyarság helyzetéről általában, a felvidéki magyarság 
életéről sincs megfelelő m ó d o n tájékoztatva. Ezér t kell nagy örömmel üdvözölnünk a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Klubjának és a Széchenyi István Szakkollégiu-
mának rendezésével (az MTA—Soros Alapítvány támogatásával) ebben a témakörben május elején 
tartott háromnapos tanácskozását, melynek egyetfen szépséghibája az izgalmas, színvonalas előadások-
kal kiáltó ellentétben lévő hallgatói érdektelenség volt, mintha a rendezőknek a műsor megszervezése 
mellett már nem maradt volna energiájuk elegendő közönség összetoborzására. Talán ezért is érdemes 
kissé részletesebben beszámolni a rendezvénysorozat eseményeiről, elsősorban a honismerettel össze-
függő kérdésekkel foglalkozókról . 

Látványnak is szép, hangulatában is méltó előkészítése volt a tanácskozásnak a Közgazdasági 
Egyetem aulájában megnyílt fotókiállítás, ahol Hrapka Tibor, Nagy László, Papp Ernő, Szűcs Jenő es 
Tóthpál Gyula, főként szociográfiai ihletésű képeit láthatta a közönség. Ez a műfaj — mondotta 
megnyitójában Koncsol László — a csehszlovákiai magyar fo tográfusok körében nem hagyomány 
nélküli, csak gazdátlan. 

Az első napi tanácskozás bevezető előadásában Vígh Károly történész megemlékezett a Sarló 
mozgalom 60 esztendővel ezelőtti kibontakozásáról, és végigtekintette a csAszlovákiai magyar 
nemzetiség közelmúltjának főbb eseményeit: a II. világháború utáni erőszakos lakosságcserét, a 44 ezer 
magyar Csehországba deportálását, a családnevek elszlovákosítását, s a magyar iskolai hálózat 
visszaszorítását, aminek következtében ma a szlovákiai magyar óvodások 33%-a, az általános iskolások 
30%-a és a középiskolások 25%-a kénytelen nem anyanyelvének megfelelő oktatási intézményben 
tanulni. A kedvezőtlen körülmények ellenére — mondot ta az előadó — felnőtt egy olyan nemzedék, 
amely méltóan képviseli a magyarság szlovákiai nemzettestének szellemi eredményeit. 

Az előzményekhez visszanyúlva Turczel Lajos ny. egyetemi tanár a két világháború között i magyar 
kisebbségi tudományos életről beszélt, megállapítva, hogy szervezetlensége miatt ez volt a szellemi élet 
leggyöngébb területe. N o h a a magyar szervezetek folyamatosan követelték a magyar egyetemi oktatást, 
mindössze egy magyar szeminárium alakult Pozsonyban 1928-ban. Csak 1931-ben indult meg a 
„Masaryk Akadémia" tudományos folyóirata, a Magyar Figyelő, és a Lőcsei Tudományos Társaságon 
kívül nem volt sehol ilyen jellegű magyar intézmény, sem pedig központ i magyar könyvtár. Hivatalos 
magyar kisebbségvédelmi intézmény csak Prágában működöt t , magyar és német nyelvű folyóiratot 
adott ki. De kedvezőtlenek voltak a tudományos élet személyi feltételei is, hiszen a békeszerződést 
követően több mint százezer magyar menekült el a Felvidékről, úgyhogy szinte a semmiből kellett 
megteremteni a kisebbségi magyar tudományosságot . A publikációkban is megjelenő tudományos 
eredmények elsősorban a szociográfia, a néprajz , a településtörténet és a kisebbségi jog területén 
jelentkeztek. 

A rendkívül adatgazdag előadásból végül is az derült ki, hogy a nehéz helyzet ellenére az 1920 és 1938 
közötti években viszonylag eleven és sokszínű tudományos élet folyt a szlovenszkói magyarság 
körében, még ha a megjelent kiadványok jelentős részén föl is lelhetők a provincializmus és a 
dilettantizmus jegyei. 

Minden kisebbségi lét legsebezhetőbb pont ja a közoktatás —- mondotta Popély Gyula az első 
csehszlovák köztársaság magyar iskolaügyéről szóló előadásában. A magyar iskolákat az impériumváltás 
után nemcsak a vegyes lakosságú területeken szüntették meg, hanem jórészt ott is, ahol a lakosság 
tú lnyomó része magyar volt. Később a Masaryk-féle közoktatási törvény kimondta, hogy a nemzetisé-
gek számára meg kell teremteni az anyanyelvükön való tanulás lehetőségét, de a gyakorlati megvalósulás 
mégsem elégítette ki a kisebbségbe szakadt magyarság minden igényét. Az 1920-as évek derekán az 
általános iskolás korú magyar gyermekek 86,6%-a járhatott magyar iskolába, mégpedig úgy, hogy a 
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több mint 700 általános iskola 90%-a felekezeti volt. A polgári iskolák száma az 1930-as évek elejére 
19-ről 13-ra csökkent , a 12 taní tóképzőből pedig egyetlenegy maradt meg. Fokozatosan leépítették a 
szakiskolákat is, és általános gyakorlat volt, hogy a magyar iskolák élére szlovákokat, vagy magukat 
szlovákoknak vallani hajlandó személyeket neveztek ki. A magyar egyetemisták főként a prágai és a 
brünni egyetemekre jártak, sokan pedig Magyarországon folytatták tanulmányaikat, de 1928-ban 
rendeletileg megtiltották a magyarországi diplomák honosítását . 

Az 1938-as bécsi döntést követően Szlovákia tú lnyomó részben magyarok által lakott része visszatért 
Magyarországhoz, mindössze 57 ezer főnyi magyar nemzetiség maradt az ú jonnan megalakult szlovák 
államban, ah(3 annyi magyar iskolát engedélyeztek, amennyi szlovák iskola volt Magyarországon. Mivel 
a visszacsatolt részen élő szlovákok számára a magyar ko rmány lehetővé tette az anyanyelvi oktatást, így 
a pozsonyi kormány is hozzájárult az ot trekedt magyarok iskoláinak működéséhez. 

Popély Gyula előadásához kapcsolódott Varga Sándor, a pozsonyi Állami Levéltár munkatársa, aki 
az 1945-től napjainkig tartó időszak iskolaügyét tekintette át. Elmondta, hogy 1945 tavaszától 1949 
tavaszáig Szlovákiában egyáltalában nem voltak magyar iskolák, a felvidéki magyarság teljes jogfosztot t -
sága az anyanyelvi iskolák megszüntetését is magába foglalta: nemcsak a gyermekek nem tanulhattak, de 
a pedagógusok százai menekültek Magyarországra a munkanélküliség, később pedig a deportálások elől. 
Csak az úgynevezett fordulat éve után, az 1949/50-es tanévben tették ismét lehetővé magyar osztályok 
szervezését, egyelőre a szlovák iskolahálózaton belül, a legnagyobb tanerőhiány közepette. Meg kellett 
szervezni a magyar pedagógusok képzését, s ennek érdekében 1950-ben Pozsonyban és Rozsnyón 
tanítóképzőt, Komáromban óvónőképzőt hoztak létre, majd néhány év múlva megalakították a 
pozsonyi pedagógiai fakultás magyar tagozatát, amely egészen 1959-ig működöt t . A magyar általános 
iskolák hálózatát 1957-re sikerült teljesen kiépíteni, ekkor gyakorlatilag valamennyi magyar lakossággal 
rendelkező településen volt magyar alapiskola. Az 1960-as évek elején 22 magyar nyelvű vagy magyar 
tagozattal rendelkező gimnázium működö t t Szlovákiában. 

1961-től kezdték közös igazgatás alá vonni a magyar és a szlovák iskolákat, s ezzel együtt 
megkísérelték, hogy a tantárgyak egy részét a magyar iskolákban is szlovákul tanítsák, de ezt a szülők 
tiltakozására leállították. Az 1960-as évek végén kezdődö t t el az iskolák körzetesítése, aminek sok 
magyar iskola esett áldozatul. Ennek következtében a magyar nemzetiségű általános iskolásoknak 
1977/78-ban csak 79%-a, 1983/84-ben pedig már csak 73%-a járt magyar tanítási nyelvű iskolába. 
1986/87-ben nyilvános vitán ítélték el az iskolák körzetesítésének adminisztrációs gyakorlatát, de a 
magyar nyelvű iskolák visszaállítására még csak elvétve került sor. Nagy gond, hogy a nyitrai pedagógiai 
fakultáson néhány éve megszűnt a magyar nyelvű oktatás, hiszen alapvető pedagógiai szempont, hogy a 
tanárt azon a nyelven képezzék, amelyiken oktatni fog. Az ezredfordulóig 1000—1200 magyar 
pedagógust kellene képezni Nyitrán, ehhez azonban nincsenek meg sem a politikai, sem pedig az anyagi 
feltételek. 

Létezik-e egyáltalában kisebbségi tudomány a szlovákiai magyar nemzetiség szellemi életén belül? 
Erre a kérdésre kereste a választ Tóth Károly, a pozsonyi Madách Könyvkiadó munkatársa. Megállapí-
totta, hogy a csehszlovákiai magyar tudományos életnek nincs kiépült intézményrendszere, még az 
állásban levő tudósok is főként csak a szabadidejükben foglalkozhatnak nemzetiségi témájú kutatások-
kal. Kisebbségi tudományos élet nincs, csak elszigetelt kutatások vannak, ami azonban természetesen 
nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy komoly eredmények születhessenek. Csakhogy ezek az 
eredmények a szűkös lehetőségek miatt sokáig nem, vagy alig jelenhettek meg. A kisebbsegi magyar 
tudományos élet csak az 1960-as évek derekán, méginkább az 1970-es évek elején kapott nagyobb 
nyilvánosságot, különösen az Új Mindenes Gyűj temény megindulása jelentett áttörést, de még ez a 
csatorna is szűknek bizonyult a hosszú idő alatt összegyűlt, továbbá a nyilvánosságra jutás reményében 
megszaporodó kéziratok számára. Ezért a kiadó azt tervezi, hogy megindítja az Új Mindenes 
Gyűj temény kiskönyvtárát , amely évente kétszer jelenne meg, és nagyobb terjedelmű tanulmányokat 
közölne a tudományos élet különböző területeiről. A C S E M Ä D O K KB pedig fel akarja eleveníteni az 
első három szám után, még az 1970-es évek végén abbamaradt Néprajzi Közlemények című sorozatot , 
amely az etnográfiai témájú írások számára teremtene nyilvánosságot. 

Az előadó foglalkozott a főiskolai és a C S E M A D O K helyi szervezetei keretében működő klubmozga-
lommal is, és megállapította, hogy ezek a szlovákiai magyar tudományos ismertterjesztés fontos 
fórumai. Főként az ilyen közösségekhez kapcsolódik a jórészt autodidakta pedagógusok és mások 
helytörténeti és néprajzi tevékenysége. Némelyek teljesítménye felzárkózott a nivatásos kutatók 
eredményeihez, sőt esetenként túl is nőt t azon. Mindez azonban nem pótolja sem az intézményesített 
néprajzi és a helytörténeti kutatásokat, sem pedig azt a hiányosságot, hogy a csaknem egymilliós 
szlovákiai magyar nemzetiségnek nincs tudományos folyóirata. A nemzetiségkutatás továbbfejlődése 
szempontjából nagyon fontos lenne a magyarországi tudományos élettel való szorosabb kapcsolat 
kialakítása. 

A magyarságismereti szaktudományokon belül az elmúlt évtizedek során kétségtelenül a néprajz 
területén érte a legjelentősebb eredményeket a felvidéki magyarság. Erről beszélt Liszka József, az 
érsekújvári múzeum munkatársa. A munka még az 1950-es években Kezdődött a népzene és a néptánc 
gyűjtésével. Az összehangoltabb és körültekitőbb munka érdekében a Kassán élő Görcsös Mihály még 
az 1960-as évek végén felderítő kérdőívet készített, amit a Szlovákiában lévő magyar nyelvterület igen 
sok településén kitöltöttek, de az összegyűlt anyag eltűnt a C S E M A D O K hivatali útvesztőiben. Az 
előadó is kiemelte, hogy a Központi Magyar Nemzetiségi Múzeum iránt régóta jelentkező igény 
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hivatalos részről mindeddig nem talált visszhangra, ezért a néprajzi kutatások is meglehetősen 
elszigetelten, kellő összehangolás nélkül folynak. Egyéb szervezet híján a C S E M A D O K próbál ja a 
szlovákiai magyarság körében folyó hungarológiai jellegű kutatásokat koordinálni, de ehhez — 
különösen az utóbbi években — nincsenA megfelelő szakemberei. Nagyon hiányzik az önkéntes 
néprajzi gyűj tőmozgalom szervezett formája, amely nem helyettesítheti ugyan az intézményi kereteket, 
de valamit mégis segítene a jelenlegi szétszórtságon. Az előadó megállapította, hogy ha a Népra jz i 
Közlemények annak idején nem szűnik meg, azóta igen jelentős mennyiségű néprajzi anyag juthatot t 
volna nyilvánosságra. Az ugyancsak megszüntetett Irodia című kiadvány néprajzi különszámai is 
jelentős szerepet játszhattak volna a szlovákiai magyarság körében végzett néprajzi kutatások közkinccsé 
tételében. 

A költőből és irodalomtörténészből lett helytörténeti kutató, Koncsol László, a csallóközi Diósförge-
patony évszázadaiból adott ízelítőt. A település története egészen az Árpád-kor ig nyúlik vissza, jelentős 
események zajlottak itt a török időkben, különösen tragikusak a török kiűzését követő felszaoadítási 
harcok, majd a vallásháborúk időszaka. A hallgatóság csak ámulhatott azon, hogy egy olyan faluról, 
amiről a történeti kutatások eleddig jószerivel nem is tudtak, kellő alapossággal és szorgalommal milyen 
hatalmas helytörténeti anyagot lehet viszonylag rövid idő alatt összeszedni. KoncsolLász ló nemcsak 
irodalomtörténésznek és esztétának kitűnő, de jórészt kényszerűségből vállalt feladatával a szlovákiai 
magyar „történelmi szociográfia" műfaja is jelentősen gazdagodik. 

Az értékes rendezvénysorozatnak csupán a honismereti vonatkozású előadásairól számoltam be, de 
talán így is érzékelhető, mennyire hiányt pótló, milyen sok új és fontos ismeretet adó volt ,ez a 
tanácskozás, amit irodalomtörténeti témájú beszámoló és irodalmi műsor egészített ki. 

Halász Péter 

Feltárult a tapolcai 
Templom-domb1 

1988. május 18-án, a Múzeumi Világnapon, jelentős esemény színhelye volt a Balaton-felvidéki 
Tapolca: Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes ünnepélyes keretek közöt t e napon adta át a 
város történelmi magjában, a Templom-dombon létesült Romkertet. 

Ha a látogató végigsétál a tapolcai Templom-dombon , jelentős múlttal rendelkező épületeket talál. A 
domb középpont jában foglal helyet az Árpád-kori , XII—XIII . századi alapítású római katolikus 
plébániatemplom, tőle délre pedig, a domb aljában áll az ugyancsak középkori múltra visszatekintő 
plébánia épülete. A templomtól délnyugatra, a d o m b tövében találjuk a tapolcai Városi Múzeumot, 
amelyet — úgyis, mint a település legrégebbi iskoláját és kántortanítói lakát — mintegy két évszázadon 
keresztül Kántorház néven ismertek a helybeliek. Valószínűleg ez az épület is a késő középkori Tapolca 
egykori mezővárosi plébániai iskolájának fundamentumán áll. Az épülethez csatlakozik észak—déli 
tengellyel, részint kibővítésként, részint ráépítésként a jelenlegi 2. Sz. Általános Iskola, amely az 
ásatások eredményei szerint ugyancsak középkori „maggal" rendelkezik. A plébániatemplom északi 
oldalához 1872-ben az irgalmas nővérek zárdája épült, anol is 1951-től húsz éven keresztül a Batsányi 
János Gimnázium működöt t . Jelenleg az épület emeleti részén a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 
Bauxitbányászati Gyűjteményének kiállítótermei találhatók. 

Az említett épületek-intézmények közvetlen térségében, a Templom-domb kellős közepén indult 
meg 1984 nyarán az a régészeti kutató- és fel tárómunka, amelynek első szakaszát, s ennek beszédes 
bizonyítékait a helyszínen helyreállított, most átadott templom-dombi Romkert mutat be az idelátoga-
tóknak. Mind a régészeti feltárás, mind pedig a romkonzerváló tevékenység költségigényes munkálatait 
a tapolcai Városi Tanács, a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat, a Veszprém Megyei Múzeum Igazgatóság, a 
Balatoni Intéző Bizottság és a Bakonyi Idegenforgalmi Bizottság tette lehetővé messzemenő erkölcsi-
anyagi támogatásával, fel nem sorolva itt és most azokat az intézményeket, vállalatokat és magánszemé-
lyeket, akik társadalmi munkával segítették elő a Romker t végleges kialakítását. A város szülötte, 
Marton László háromszoros Munkácsy-díjas, kiváló művész a Romker t megnyitása alkalmából 
Tapolcának ajándékozta nagyszámú gipsztervét, amelyből e napon állandó kiállítás is nyílt a városi 
múzeumban; ugyanekkor Mültünk című bronzba öntöt t köztéri alkotását, amelyet a Romkerttel együtt 
ünnepélyesen avathattunk. 

Az előnyös települési tényezők itt évezredek óta adottak voltak: a kiapadhatatlannak tűnő források 
által táplált állandó hőmérsékletű, soha be nem fagyó tó, felette a lapos, de közvetlen környezetéből 
mégis kiemelkedő dombbal, amely alatt — talán már a réz- és b ronzkor óta — a Balaton-felvidék 
legjelentősebb útvonalai is találkoztak. A Balaton ekkor még létező, s szinte a domb lábáig felnyúló 
lápos, halban-csíkban gazdag öble ugyancsak ittmaradásra csábított. Ez utóbbi tényező késztethette a 

'Képét lásd a B I l l -on. (Szerk.) 
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korai neolitikum (újkőkor) emberét is, hogy mintegy 7 ezer évvel ezelőtt itt letelepüljön. A közeli Szent 
György-hegy lankái — mint ot thon, a mediterrán táj — a szőlő- és gyümölcstermesztésre adott 
optimális lehetőséget a római kor telepeseinek. Bir tokközpont juk éppen ehelyütt, a Templom-domb 
közepén alakul ki: egyik villaépületük alapfalán áll ma Marton László szobra. A honfoglalást követően, 
az Árpád-korban is megőrzi a domb bir tokközpontjel legét; a XIII . század legelején, királyi adomány-
ként Tapolca birtokosa itt építi majd fel magánkegyúri alapítású templomát, s alakítja ki földesúri 
bir tokának (prédiumának) ma már csak részleteiben megfogható központját . Hasonló szerepet játszik 
— immár a városlődi karthauzi szerzet bir tokaként — a XIV—XVI. században is a Templom-domb: a 
szerzetesek először udvarházat, ezt követően pedig — a XV. század második felében — falakkal és 
védművekkel is megerősített várkastélyt (castellumot) építenek ide. A mohácsi vészt követően a török 
által többször is elpusztított Tapolca évszázadokra a veszprémi püspök birtoka lesz. A püspök a XVII. 
század közepén — a korábbi évszázadok építkezéseinek maradványait is felhasználva — egy elsősorban 
védelmi célokat szolgáló, felvonóhíddal és farkasveremmel is ellátott várkastélyt emel a domb közepén, 
köré pedig fegyveres „szabadlegényeket" (hajdúkat) telepít. Ez a várkastély egészen a Rákóczi-szabad-
ságbarcig fennállott, romjait a város XVIII. század elején újratelepülő lakossága használja majd fel 
építőanyagként. 

Minderről azonban sokkal többet m o n d , színesebben mesél az a viszonylag nagy terjedelmű 
katalógus, amely éppen az ünnepség alkalmából láthatott napvilágot, s amely — a templom-dombi 
régészeti ásatások kereteit túllépve — Tapolca történetét dióhéjban összefoglaló, korszerű összegzésnek 
is számit. Dr. Törőcsik Zoltán 

Hagyományápolás 
Mosonmagyaróvár óvodáiban 

A népi kultúra, a közösségek összetartó hagyományai megadták az embernek azt az érzést, hogy a 
kisközösségek sorozatán keresztül mindenki pótolhatatlan szerepet tölt be. Erre a mélyen gyökerező 
biztonságérzetre a gyerekeknek is szükségük van, melynek erősítésében nagy lehetőséget jelent óvodai 
munkánk során, gyermekek közösségében a népzene, népmese, népi játékok, kézművesség stb. 
alkalmazása. A néphagyomány sokrétű mai tevékenységnek és a megtartó kötelékek megteremtésének 

A természetes anyagok felhasználása a játékban. 

H 
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lehet eszköze. A népművészetből bármikor merí thetünk a gyermekek gyönyörködtetésére, problémái-
nak feloldására vagy az óvodai élet színesebbé, hangulatosabbá, gazdagabbá tétele érdekében. 

A mosonmagyaróvári óvodákban 1985-ben megalakítottuk Hagyományőrző munkaközösségünket . 
Feladatul jelöltük: feltárni az elfelejtett értékeket, s a gyermekközösségeknek visszaadni — ahogy 
Kodály mond ta — „elvesztett paradicsomát": anyanyelvünk egészsége érdekében, a lakótelepek 
betonkockáiból a játszóterekre kiszabaduló gyerekek érdekében, a régi gyermekkori emlékek jóíze és az 
óvodai ünnepélyek szépsége miatt , nemzeti műveltségünk folyamatossága érdekében, a lelki gazdagsá-
gért. 

Azokat az óvónőket kértük a Hagyományőrző munkaközösségbe, akik koruknál fogva még"benne 
éltek a falusi gyermekek napi játékainak derűs légkörében. Munkánk a következő tevékenységekből áll: 
az irodalom gyűjtése, tanulmányozása; manuális tevékenység átörökítése; az óvodai csopor tok díszítése 
a természetes anyagokkal; szigetközi gyermekdalok-, játékok gyűjtése, tanulása, tanítása; a jeles napok 
szokásainak feldolgozása az óvodai életben; aprók táncháza és játszóház a gyerekeknek. 

A napforduló köré építettük fel, csoportosí tot tuk gyűj tőmunkánkat , s utólag bemuta t tuk az óvodai 
foglalkozásokon. 

F a r s a n g i m a s k a r á z á s 

T a v a s z i h a t á r j á r á s 
Ú j é v i j ó k í v á n s á g o k 

T o j á s f e s t é s , l o c s o l á s 
K a r á c s o n y i p á s z t o r j á t é k o k 

P ü n k ö s d i j á t é k 
M é z e s k a l á c s k é s z í t é s 

M á j u s f a á I I i t á s 

L u c á z á s 

B ú z a ü l t e t é s L u c a 
M o z g á s o s é s 

H ú s v é t 

F a r s a n g M á j u s 1. d a l o s j á t é k o k 

C s e r e s z n y e á g v i z b e n K a r á c 8 o n y ^ P ü n k ö s d 
Tavasz 

S z ü r e t Ö , Z N y á r L a k o d a l m a s 

T e r m é t j á t é k o k k é s z í t é s e B u c s u k 

N é v n a p o k 

A r a t á s k e z d e t e 
M o z g á s o s j á t é k o k 

Új kenyér ü n n e p e 

S z ü r e t e k c s o p o r t o s a n 
L a k o d a l m a s j á t é k o k 

K ö z ö s t e r m é s g y ü j t é s 
Nyár i g y ű j t ő m u n k a , k i r á n d u l á s o k 

N é v n a p o k m e g ü n n e p l é s e 
B ú z a k o s z o r ú k é s z í t é s 

Ez azonban nemcsak egy-egy jeles naphoz, alkalomhoz fűződik , hanem óvodai életünk egészét 
átszövi. Kezdődik a játékkal. A szülők, megfogyatkozva időben és türelemben, a játékot többnyire csak 
boltból veszik. Adósságukat játékhegyekkel tudják le. A gyermek megvásárolt szeretetével kapcsolatu-
kat átengedik az üszkösödésnek. Már egyre ritkábban játszanak együtt velük, s még ritkábban jut 
eszükbe, hogy játékot készítsenek nekik, vagy esetleg megtanítsák őket készítésükre. 

Meghívtuk a nagyszülőket az óvodába, nyílt munkadélutánra, ahol beszélgettek a múltról , szokásaik-
ról. Tudatosítani szerettük volna, hogy az idős emberek éppen a legkisebbeknek adhatják a legtöbbet: 
szeretetet, törődést, figyelmet. A népi játékkészítés hagyományának átörökítését a látásra neveléssel 
kezdtük, azzal a meggondolással, hogy kultúránk alapozását szolgálja, ha látni tanulunk, látni tanítunk. 
Szülőföldünk gyalogösvényein nyitott szemmel járva, sok szép, érdekes élményben volt részünk. 
Bekalandoztuk a közeli kiserdőt, a platánfáktól ékesedő, mókuslakta parkot , a fűzfákkal szegélyezett 
Duna- és Lajta-partot. Megfigyeltük a növényeket, az állatokat, a színeket, a fényeket, a formákat. 
Szemlélődő sétáink során ju to t tunk el a környezetünk adta természetes anyagok gyűjtéséig. Kincseslá-
dánkban található: gubacs, toboz , bogyó, fadarab, gesztenye, makk, kukoricaszár, kukoricacsutka, 
gyékény, sás, virág, fűzfavessző, szalma, napraforgo, különböző magok, mákgubók, nád és egyéb 
termények. 

A gyűj tö t t anyagból néha már az erdei t isztáson játékszert készítet tünk. Ezt dalolással kísértük. Pl. 
búzavirág-koszorú készítésekor tanultuk a Koszorú, koszorú népi játékdalt, vagy papsajtból gyűrűt 
készítettünk és énekeltük hozzá a Csön-csön gyűrűt . Izgalmas volt a nádsíp készítése, amit a Lementem 
a pincébe kezdetű mondóka tanításával kö tö t tünk össze. A lányok szebbnél szebb Csutka Rozit 
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készítenek kukoricacsutkából, és sorolhatnám tovább. A lopótök a legkedvesebb ri tmushangszerünk. 
A mi kis műhelyünk mindennapjaihoz nemcsak a munkálkodás tartozik, hanem közben beszélgetünk, 

dalolgatunk, mesélünk, dúdolgatunk, mondókákat mondogatunk — beszélgetés, énekszó, játék mellett 
jobban megy a munka. 

N e m volt kedvesebb mese, mint az, amikor a szigetközi ember életéről meséltem. Meghívtuk a 
nagypapát, Varga Józsi bácsit, aki a múlt szokásairól mesélt. A lucázásról, lakodalmakról, pünkösdi 
szokásról, a búcsúkról, a karácsonyi köszöntők hangulatáról, a farsangi szokásokról, húsvétról. Ezen 
jeles napok „kicsinyített formái" ma is élők óvodánkban. H u m o r o s a lucázás, mikor csoportról 
csoportra járva, a szalmacsomóra térdelve fennhangon mondják mondókájukat a lucázók. Mondóka 
után várják az ajándékot, ami a gyermekek által közösen készített barkácsmunka. Természetesen közben 
szórják a szalmát, de azért most a dajka néni nem haragszik. A humor kedvéért seprűt fog, mintegy 
elkergeti őket , amin mindenki jót nevet. 

A karácsonyi ünnepvárás teendőibe bevonjuk a gyermekeket. Ter jeng a vanília, a fahéj, a szegfűszeg 
illata az óvodában. Sül a mézeskalács és a darálóskeksz-fenyődísz. A takarítás, az ajándékkészítés 
izgalma csoportról csoportra száll. Pásztorjátékot tanulnak a nagyok, azzal köszöntenek kellemes 
karácsonyt. 

A farsangi szokások felelevenítésekor a nagymamák is szót kapnak, akik mesélnek a régi időkről. 
Kukoricát pattogtatnak, régi dalokat énekelnek, természetesen ők is megtanulják az óvodás dalokat. 
Közösen táncolnak unokáikkal. Megmutatták a tollfosztás módját , átadták annak valamikori hangulatát. 
A gyerekek öröme leírhatatlanul nagy volt. Megtanítottak bennünket vajat köpülni, soha ilyen jóízű 
vajaskenyeret nem ettek a gyerekeink, mint abból a vajból, amit ők is köpültek. 

A névnapi köszöntőversek, -dalok egész sorát ismerik a gyerekek. Vidámsággal telik el pár óra, míg 
közösen ünnepelünk az ünnepelttel. 

A húsvéttal kapcsolatos hagyományok felelevenítesének csodálatos pillanata volt a tojásfestés 
hagymahéjjal, apro levelekkel, virággal. A locsolás hagyománya élő, kedves locsolóverseket tanulnak a 
fiúk erre az alkalomra. 

A májusfa állítás élő szokás óvodáink udvarán. Ez alkalomra a szülőket invitáljuk közös majálisra. A 
közös, mókás játékon a szülők körében is vidámságot, felszabadultságot, igazi já tékörömöt hoztak: 
végzettségre, beosztásra senki sem gondolt. 

Tavasszal hangos az óvodaudvar a várkörjárás játszásakor. Kedves szokás a kiszehajtás, mikor a 
szánkózódomb oldalán elégetik vagy a Lajtán úsztatják a „szalmatestű" bábot és felcsendül a dal: 

Bújj-bújj zöld ág . . . 
Sándor napiján megszakad a tél 

Jer-ier kikelet . . . 
A népi hagyományok egyre erőteljesebben bekerülnek az óvodai életbe. Az életrekelt népszokásokat 

beleszőttük az óvodai élet ünnepeibe. Meggyőződésem, hogy a régi hagyományok az újakkal ötvözve 
teszik széppé az emberek ünnepeit. A népi gyermekjátékok felelevenítésében a komplexitásra töreked-
tünk, mert lényegét tekintve nem választhatók külön a népi mondókák , népmesék, gyermekjátékok, sőt 
a játékszerek készítése sem. A játékszereket a játék eleven folyamata tölti meg élettel, miközben 
mondókák , dalok fűződnek hozzájuk. A játékteremtő erők szerves egységben tartják a játék céljaira 
kitermelt tárgyat, a népköltési és népzenei hagyományt , az öröklődő cselekvést. 

Hagyományőrző munkánk jelentőségét abban látom, hogy csak akkor tudunk a jövőért lelkesedni 
tudó és a jövő épí tőmunkájában szívvel-lélekkel részt venni akaró embereket formálni, ha ráneveljük 
gyermekeinket elődeink szellemi, anyagi és erköcsi hagyatékának megbecsülésére. Végezetül Kodály 
Zoltánt idézem: „Óvodáskorban a magyarság tudat alatti elemeinek Deültetése, lassú kifejlesztése a 
feladatunk. Magyar mivoltunk épületének mintegy a föld alatti alapjait kell itt lerakni. Minél mélyebbre 
épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület . . . A tudat alatti nemzeti szokások legjobb 
megalapozója a néphagyomány." 

Szabó Vilmosné 

A Czuczor Gergely-napokról 
A Csemadok érsekújvári honismereti köre 1966 szeptemberében, Czuczor Gergely halálának 100. 

évfordulóján javasolta a Csemadok helyi vezetőségének a Czuczor irodalmi és kulturális napok 
megrendezését. A város vezetősége is helyesnek tartotta ezt a gondolatot , annál is inkább, hiszen 
Czuczor Gergely a várostól mintegy 2 km-re lévő Andód községben született, és iskoláit részben 
Érsekújvárot t végezte. 

A város, a Csemadok helyi vezetősége és a Honismeret i Kör mindent megtett azért, hogy Czuczor 
Gergelynek a városban lévő régi bronz mellszobrát felkutassa, de munkája eredménytelen volt. Ezért 
egy új mellszobor elkészítését tűzték ki célul, amire Melis György fiatal szobrászművész, a város 
szülötte kapott megbízást. A szobrot 1969. március elején állították fel, és ezzel kezdődtek az I. Czuczor 
Gergely irodalmi és kulturális napok, s azóta is megrendezi őket a Honismereti Kör, minden év 
márciusában. 
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A rendezvények koncepciója minden évben hasonló. Képzőművészeti kiállítás, néprajzi vagy hasonló 
témájú előadás. A rendezvénysorozat csúcsa március 13—14., a szoborkoszorúzás ünnepélye, utána a 
Csemadok székháza nagytermében az ünnepi est, amelyen Czuczor Gergelyről és a szabadságért küzdő, 
felvilágosult költőkről, írókról emlékeznek meg. 

Az ünnepi est eddigi szónokai között találjuk: Turczel Lajos egyetemi tanárt, Danczi Józsefet, agyőri 
bencés gimnázium igazgatóját, Derne László egyetemi tanárt, Hegedűs Géza egyetemi tanárt, Kürti 
Péter középiskolai tanárt, Sidó Zoltánt, a Csemadok KB elnökét, Révész Bertalan főiskolai tanárt, 
Szénássy Zoltán, Gáspár Tibor gimnáziumi tanárokat. Az idei ünnepi esten Czine Mihály egyetemi 
tanár volt a szónok. Ezenkívül író-olvasó találkozóra is sor kerül a csehszlovákiai magyar írókkal. Az itt 
szereplő írók között találjuk Kulcsár Tibort, Rácz Olivért, Zs. Nagy Lajost, Ordódy Katalint, Lovicsek 
Bélát, Mikola Anikót stb. A mostani író-olvasó találkozót Cselényi László tartotta. Az irodalmi és 
kulturális napok keretében egy-egy színész fellépése is szerepel. A Czuczor-napok alkalmával volt már 
itt Szabó Gyula színművész, Simándy József operaénekes, Bitskey Tibor színművész, Boráros Imre a 
komáromi (Komárno) Magyar Területi Színház művésze stb. Ez évben Moldovának nagy a széle címmel 
diavetítéssel egybekötött néprajzi előadást tartott Halász Péter, a Honismeret szerkesztője. Az előadást 
mintegy 110 hallgató kísérte figyelemmel. A moldvai csángómagyarokról szóló néprajzi előadást Budai 
Ilona népdalénekes tette színessé. 

A koszorúzási ünnepélyre ez évben több mint négyszázan jelentek meg a Csemadok székháza előtti 
szobor környékén. Égő fáklyák kíséretében elsőként a Csemadok helyi szervezet koszorúját helyezték 
el, majd a költő szülőfalujának, Andódnak a koszorúját, végül a városból több iskola is megkoszorúzta 
Czuczor Gergely szobrát. A szobornál Berényi Margit Gyurcsó István Népvándorlás kora című 
költeményét tolmácsolta. A Csemadok helyi szervezete Kodály énekkarának számaival fejeződött be a 
kinti ünnepély. 

Az ünnepi műsor a Csemadok székháza nagytermében folytatódott . Az ünnepi estet a szervezet 
énekkarának számaival kezdték. Az énekkar karnagya Veszprémi Ferenc pedagógus. Majd a helyi 
szervezet elnöke, Vas Károly üdvözölte a megjelent nagyszámú közönséget, és az est előadóját, dr. 

A Csemadok érsekújvári szervezetének Kodály-énekkara, karnagya Veszprémi Ferenc 
pedagógus. 

Czine Mihály egyetemi tanárt. Az irodalomtörténész Érsekújvár nagy szülöttjének, Kassák Lajosnak a 
jelentőségéről beszélt. Az ünnepi műsor színvonalas és változatos volt: zongoraszámok, szavalatok 
következtek, ezek közül ki kell emelni Nátek Katalin gimnazista Czuczor Gergely költeményeiből 
összeállított műsorát és ki tűnő előadását. Az ünnepi esten mintegy 500-an jelentek meg, köztük a 
Csemadok komáromi szervezete és a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub is képviseltette magát. A 
színvonalas ünnepély Vas Károly elnök zárszavával ért véget. 

A XIX. Czuczor Gergely irodalmi és kulturális napok befejező műsorára március 30-án került sor, a 
„Helyesen magyarul" nyelvi vetélkedő járási döntőjével, amelyben főként középiskolások vettek részt. 

Hof er Lajos 
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Széchenyi Társaság Budapesten 
150 hazai és 30 külföldi taggal működik az 1987 őszén hivatalosan engedélyezett Széchenyi Társaság, 

mely célul tűzte ki a „legnagyobb magyar" életművének feltárását és ápolását, a ma is hasznosítható 
tanulságok elemzését Magyarország es az egész magyarság haladásának segítségére, az egyetemes 
emberiség szolgálatára. 

Több eves előkészületek után, egy kisebb baráti közösség: Buday Miklós, Bekker Béla, Csallóközi 
Zoltán, Haraszt i Ákos mérnökök , Kunszabó Ferenc és Mózsi Ferenc írók, Mausz Got thard és 
Daszkalovics Katalin, a Pegazus Tours vezetői és mások kezdték el a szervezőmunkát, folytatva Varga 
György mérnök és néhány barátja évtizedes erőfeszítéseit Társaság alapításra. A hivatalos tar tózkodás 
— talán ódzkodásnak is lehet nevezni — oka az volt, hogy Nagycenken evek óta jól működik , sok taggal, 
a Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre. Nincs szükség tehát — mondták — még egy Széchenyi 
Társaságra Magyarországon. A különböző összejövetelekre közben Szabó Kálmán, Dimény Imre, Ruff 
Imre professzorok; Jenei György szociológus, Stumpf István jogász, Katona Tamás történész, Kocsis 
István író, Tó th József és Czeizel Endre orvosok és mások baráti kö rükbő l lassan a műszaki—mezőgaz-
dasági—jogi—irodalmi, művészeti élet egyre több ismert alakját kapcsolták be a szervezőmunkába. A 
valamivel később szervezni kezdett „Széchenyi Casino hagyományőrző és művelődési társaskör" 
közművelődési programjával szemben (Debreczeni Dóra lelkesedésének köszönhetően sok szép 
rendezvényünk volt ez ideig) a Széchenyi Társaság feladatul vállalta, hogy a magyar társadalom es 
gazdaság valamennyi részterületéről megbízható ismereteket szerezzen tagjainak szakértelme révén. Az 
alapító taglétszám 70 fő volt, ez 1988. január közepéig megkétszereződött . Az elnök Dimány Imre 
akadémikus, volt mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, a főt i tkár Szijártó István tanár. 

A Széchenyi Társaság eddigi rendezvényei (Széchenyi-relikviák Magyarországon, mezőgazdaságunk 
helyzete, oktatásügy kérdései, a magyar idegenforgalom helyzete, egészségügyünk aktuális kérdései, a 
népfőiskolák hagyományai, tejgazdaságunk helyzete stb.) áttekintésére szorítkoztak, a referátumok és 
vita anyagát ajánlásokba foglalva (a Széchenyi-füzetek sorozata) az illetékes állami-társadalmi szervek, 
tudományos intézetek rendelkezésére bocsátja, s megküldi tagjainak. A 6—12 fős munkabizot tságok 
önálló tervek szerint rendezett vitáin műhelymunka folyik, a meghirdetett programokra mindenkit 
szívesen várunk. A munkacsopor tok (ifjúsági-oktatási-nevelési, orvosbiológiai, életmód, műszaki-közle-
kedési, gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, irodalom-művészeti, nemzetközi kapcsolatok, idegenfor-
galom, és a legfontosabb a Széchenyi életművet feltáró, azt értelmező, elemző) folyamatosan dolgoznak, 
s az alapszabályban rögzített célt elvileg két irányból — egyrészt Széchenyi István életműve felől, 
másrészt a nemzet előtt álló mai feladatok oldaláról — közelítjük. A szükségletek, lehetőségek és saját 
erőnk alapján igyekszünk kapcsolódni a magyarság és az emberiség létének fő területeihez. Elméleti és 
gyakorlati munkáról egyaránt szó van. Fontos a kapcsolattartás más társaságokkal. Egy ad hoc-bizottság 
az elnökség elé több mint 50 megoldandó és megoldható feladatot javasolt. (A szervezés javításával ez a 
szám sokszorosára növekedhet.) Feladatokkal tehát bőven elláttuk egymást. 

A Széchenyi Társaság nyi tot t , minden célkitűzésünket vállaló, munkánkhoz kapcsolódni kívánó fiatal 
és idős értelmiségit, fizikai dolgozót szívesen látunk. Vegyenek részt rendezvényeinket, s ha rokonszen-
vesnek tartják munkánkat , legyenek a Társaság tagjai. Eredményesen dolgozó gazdasági egységek, jogi 
személyek szponzorálását is örömmel vesszük. 

Demokratanak lenni — írta Bibó István — annyit jelent, mint nem félni. Mi, jelenünk és jövőnk; a 
haza érdekében itt és most szeretnénk erősíteni a reformtörekvéseket. Az akadémiaalapító fiatal mágnás, 
a reform-országgyűléseken tanácskozó, vi tatkozó honatyák beszédeit megsokallva elment dunai és 
balatoni gőzhajózást szervezni, Al-Dunát és a Tiszát szabályozni, építtetette a Lánchidat, s közben 
közgazdasági alapműveket írt. (Lord Káldor a Hitelt a kor egyik legnagyobb közgazdasági művének 
nevezte.) Naplója máig sincs lefordítva teljesen, vívódó filozófust, nagyszerű embert szeretünk meg Ö t 
olvasva. Széchenyi szavaival: „Midőn a casinókat, a lóversenyeket, s ilytéléket tervezem — korántsem az 
végcélom, miképp társasági kellemeiteket neveljem, a lótenyésztést mozdítsam elő, s így tovább, noha 
egyúttal mind ezeket is kifejteni felette hasznos, de azért mégis ezek mellékes tekintet-, hanem fő célom 
az, hogy hazánk erei központosul janak, a megyei, városi, mágnási, nemesi, polgári, vallási, nemzeti 
satöbbi különösek egy magasabb célra olvadozzanak össze, az ember nem mindig czíme és állása, de 
mint ember, belbecse után latoltassék, elmetorlódások által a nemzeti legnagyobb kincs, a kiképzett, 
előítélet nélküli, emberi velő mindinkább növekedjék, s kellő helyére emeltessék, mikép felébrendjen a 
köziélek, s így erősebb a haza." 

Szíjártó István 
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Oláh István-
emléktáblát 
avattak 
Monoron 

1988. április 23-án Monoron , a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bensőséges 
ünnepség színhelye volt . Az egy évvel korábban alakult Oláh István Emlékbizottság felhívására, 
születése 75. évfordulóján, közadakozásból domborművet avattak az egykori diákok és tanártársak. A 
mű Oláh Istvánt, az iskola alapító igazgatóját ábrázolja, aki 1969-ben hunyt el. 

1913-ban született. Családja — több nemzedéken át — monor i , ami egyik magyarázata a szülőföldhöz 
való kötődésnek. A kisiparosok gyermeke a kiskunfélegyházi taní tóképzőt végezte el. Osztálytársa volt 
Darvas József, akivel ekkor kötött maradandó és kölcsönös hatású baratságot. T ö b b éves munkanélküli-
ség után tanyai taní tóként kezdte pályáját, ami kezdettől összeforrot t nála a népművelő tevékenységgel. 
Pályafutásának fontos állomása Monor i -e rdő , ahol nevelői tevékenysége is kiteljesedett, az általa 
szervezett népfőiskola országos hírű kezdeményezéssé vált: előadói közöt t szerepelt Móricz Zsig-
mond is. 

1947-—1954 közöt t megyei, majd minisztériumi szinten végzett irányító munkát . 1954-ben visszatért 
Monorra . A mezőgazdasági technikumból , amelynek évfolyamonként egy-egy osztálya a falu külön-
böző épületeiben kapot t helyet, rövid idő alatt 16, majd 20 osztállyal működő középiskolát szervezett. 
Haláláig vezette ezt az iskolát, amelynek profilját a vidék igényeivel összhangban alakította ki. A 
középiskolát a környék kulturális központ jává formálta, s az iskolának ez a jellegzetessége idővel élő 
hagyománnyá változott . Ennek egyik bizonyítéka az iskolával szinte egyidős, folyamatosan m ű k ö d ő 
irodalmi színpad. 

Az iskola azok közé a kis számú középiskolák közé tar tozot t , amelyek eredményesen valósították 
meg az országszerte kudarcot vallott 5 -I- l -es oktatási formát is. Oláh István eredeti gondolatai közé 
tar tozot t , s a reális igények felméréséből fakadt az a koncepció, amely a munkára nevelés mellett a 
továbbtanulni nem szándékozó érettségizettek munkába állásíát akarta segíteni egy szakma egészen vagy 
részben való elsajátításával. Segítette is. Első kísérletei 1957Í-ből valók, s amikor országos gyakorlattá 
vált, már eredményeket tudott felmutatni. 

Az avatásra az iskola egész napos ünnepségsorozatot szervezett. Az emlékmű átadására Tóth Tibor 
megbízot t igazgató üdvözlő szavai és Végh Zsuzsa tanuló szavalata után került sor. Ünnep i beszédet dr. 
Fónyad László — Oláh István egykori diákja — mondot t . Az emlékműhöz az első koszorút — a 
közvetlen hozzátar tozók nevében — Csetnekiné Oláh Lujza és Oláh Gyula, és az emlékbizottság 
elnöke, Gutay Károly — egykori helyettese — helyezték el az ünnepség végén. Gutay Károly 
bejelentette, hogy az O láh István Emlékbizottság a jövőben József Attila ó i m n á z i u m Baráti Köreként 
folytatja munkáját. 

Burján István 

In memóriám Lengyel Dénes 
Lengyel Dénessel mint Csokonai-kuta tó találkoztam először: Csokonai Vitéz Mihály tanári pályája 

címmel írt cikket a Köznevelésbe a költő halálának 150. évfordulóján. Szép írás, lényegre tapintó írás: 
érezhető, hogy aki írta, vérbeli nevelő maga is, lelkes híve s tudós ismerője annak az ú j „pedagógiai 
láz"-nak (az ő kifejezése), amely Rousseau nevével egybeforrva csapott át Európán. Kisütött írásából az 
a felvilágosult humanizmus is, ami e nagy korszak legjobb elméit jellemezte, ahogy érezhetően őt magát 
is, aki az emlékező cikket írta. Mindez nem volt véletlen, hiszen Lengyel Dénes, a vérbeli nevelő, a 
magyar és a latin mellé fölvett harmadik szakja, a francia folytán a felvilágosodás korának is kiváló 
ismerője volt. 
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Fájdalom, hogy mindezt már múlt időben kell elmondani róla, s szerény vígasz, hogy irodalmi művei 
mellett rokonszenves nevelői és emberi egyénisége is elevenen él ismerői emlekezetében. Latin s francia 
szakjának első gyümölcsét, amely Ovidius és a francia renaissance címmel 1933-ban jelent meg, a 
szakemberek tartják számon, ahogy a nagy francia tanmeseköltőről, La Fontaine-rö\ írt monográfiáját 
is, amely kerek harminc évvel később látott napvilágot. Pedagógiai — nyelvi, irodalmi — módszertani 
munkái összefüggnek budapesti középiskolai tanári pályájával s azzal, hogy csaknem egy évtizedig a 
Központ i Pedagógus Továbbképző Intézet magyar tanszékének volt a vezetője. 

1961-ben következett az a fordulat pályáján, amely élete legtermékenyebb negyedszázados korszakát 
nyitotta meg: méltó tárgyat — tárgyakat — kínálva irodalmi ismereteinek s nevelői tehetségének. 

Személyesen ott találkoztam vele, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóhelyettesi szobájában, a Jókai 
szerkesztette H o n hatalmas fóliánsa fölé hajolva. 

Régebbi irodalmunk avatott népszerűsítőjeként már korábban is kiadta XIX. századi költőinket (a 
Nagy Magyar Költők sorozatban), s mint kiváló filológus, régebbi magyar irodalmunk szövegkiadásá-
ban is részt vett (pl. a Salamon és Markalf, Ponciánus históriája, a Heltai-féle Száz fabula közreadásával). 
Így természetesnek tekinthető, hogy a nagy, százkötetes Jókai kritika kiadásnak is egyik sorozatszer-
kesztője lett. 

Jókai, a „nagy mesemondó" maga is szerelmese volt a magyar múltnak s a magyar tájnak, ahogy 
Lengyel Dénes földije, a szintén Kisbaconban, a Székelyföldön született Benedek Elek (kiről, akárcsak 
Jókairól, monográfiát is írt). Az ő n y o m u k b a lépett, mikor a magyar történelem mondáinak 
összegyűjtésével rátalált arra a szerencsés műfaj ra , amelyben irodalmi, történelmi ismereteit, stíluskész-
ségét összeötvözhette nevelői érzékével. A Régi magyar mondák s a Magyar mondák a török világból és 
a kuruc korból, majd a Kossuth Lajos öröksége számos kiadást ért meg (a régi mondák hetet!), s bár 
elsősorban az ifjúságnak szánta őket, szólnak ezek mindannyiunkhoz: ott vannak az én könyvespolco-
mon is. 

Történelmi tárgyú munkáival párhuzamosan jelent meg tollából az Irodalmi kirándulások két kiadást 
megért kötete. Egyik irodalmi kirándulása az Ókori bölcsek nyomában vezette, majd — hattyúdalaként 
— ennek folytatását is megírta az újkor bölcseiről; mert a bölcsesség, a filozófia világa is vonzotta. 

77 éves volt, mikor kihullott a kezéből a toll, s ha a tervekhez és lehetőségekhez képest korán is, az a 
nem kevés, amit örökségbe hagyott , együtt azzal a'„valóságos embert formáló tudas"-sal, amelyet a 
pedagógus Csokonaitól idézett emlékcikkében, s amely őt magát is annyira jellemezte, avulatlan 
értékként tovább él irodalmi műveltségünkben. 

Szilágyi Ferenc 

Kövendi esték 
Nagyon korán, negyvenkilenc esztendősen elment Vásárhelyi Géza erdélyi köl tő, a Viaskodás 
az angyallal, A 998. éjszaka és Én ezt már úgyis álmodom szerzője. „Civilben" orvos, hosszú 
időn at körorvos egy nevezetes aranyosszéki faluban, Mészkőn. Állomáshelyén a helyi 
közművelődés, helytörténeti kutatások patrónusa. Talán erről az oldaláról ismerik legkevés-
bé. Éppen ezért, búcsúztatóként, hadd villantsam fel egyik ilyen jellegű, a népnevelőhöz 
kö tődő élményemet. 

Jó Balázs Ferenc biztosan szívesen tartana most velünk. Kiváltképpen, hogy ezen a rövid távon is — a 
Szamostól az Aranyosig — kényelmes Lada kocsiján utaztathatná Vásárhelyi Géza dok to r úr. A nagy 
gyalogló — aki bejárta a kerek világot — Torda után kiszállna, hogy az aszfaltról leforduló bekötőút 
elején, még Bágyon előtt szippantson néhányat Aranyosszék-országTriss téli levegőjéből. Bújna is vissza 
a kocsiba, nem a testet átjáró kellemes melegért, hanem a lelket lázba hozó újdonságok kedvéért. 
Vásárhelyi Géza a verseit se hozná szóba, s azt is csak futólag, hogy hosszú esztendőkön át Körorvos volt 
Kövenden; más lenne a legfontosabb mindket tőiüknek. Közös szenvedélyük és közös szolgálatuk alól 
feltámadt cselekvésvágy, az önkifejezés és világot-tanulás igénye. Nyolc esztendő alatt mintegy 
kétszázötven különös vándor érkezett ezen az ú ton Kövendre, miként Balázs Ferenc mészkői portáján a 
szolgálatra érkező vendégek „időnként váratlanul és mégis mindig vártan jelentek, hol vastag 
bakancsokkal, hol sítalpakkal, az időszakok törvényei szerint . . . " 

És megszólalna Balázs Ferenc uram, idők ködéből : 
-— Még nevében is az örökségünk folytatója a ti előadássorozatotok: népfőiskola. 
— Aranyosszékhez illő hagyomány. 
— Mészkőn mi a harmincas években a falusi népnek jogismeretet, irodalomtörténetet, közgazdaságot 

taní tot tunk. 
Vásárhelyi doktor úrnak van mit válaszolnia: 
— A Mészkővel szomszédos Kövenden tar tot tunk történelmi, néprajzi, orvosi, zenei, irodalmi, 

esztétikai előadásokat. Jártak kint színészek és tudósok, írók és jogászok, szerkesztők és fi lozófusok. 
Egyszerre hárman-négyen jöttek, alkalmi csapatban, hogy az okosí tó szó mellé szórakoztató játék vagy 
hangulatkeltő ének társulhasson. 

Balázs Ferenc meg se kérdezné, hogy ki a mozgatója, a lelke ennek a modern népfőiskolának. Mert a 
közösségi igény és a történelmi szükség nem elegendő, kell egy ember is, idegeit és idejét nem sajnáló 
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józan megszállott, aki a szervezés nyűgét és a felelősség gondját magára vállalja. És a kerek világot bejáró-
Balázs Ferenc jó szemmel meglátná nyomban, hogy a mai kövendi népfőiskola — másut t szabadegye-
temnek nevezték Erdélyben, míg egyáltalán működhet tek — spiritus rectora csak ez a testes, vidám, 
nyugodt és bölcs kö l tő-aoktor lenet. Aki a legtöbbször saját kocsiján hozza ki a kolozsvári előadókat, és 
még most is ezzel a faluval törődik, midőn szolgálata már az új tordai körzetbe állította. A városi 
születésű orvos, aki tegező otthonosságban él Kövend jó néhány földműves emberével, korban, 
törődésben testvéri falustársaival, s ezek úgy álltak melléje, mint ahogyan Balázs Ferenc szerette volna 
eszményei oldalán látni Mészkő egész népét. 

Azon az estén a kövendi művelődési házban Benedek Elek emlékét idéztük fel. Országszer te akkor 
zajlottak a falusi könyvnapok, ezek sorába jól beillett ez a találkozó is. Szabó Zsolt a gyermekek 
mesemondójáról , a magyar történelmet fe lmutató Elek apóról beszél, képeket vetít fel a mozivászonra, 
aztán a közélet demokratikus harcosáról szól, a publicista Benedek Elekről, én meg a kisbaconi kúriára 
igyekszem elvezetni — képzeletben — a kövenaieket . A falu kicsi iskolásai Benedek Elek-jeleneteket 
adnak elő, Barabás-Kásler Magda — aki a dévai csángók folklórját , az egész erdélyi magyar 
népköltészetet tette ismertté rádióban, tévében — amíg volt erre lehetősége —, balladákat és 
virágénekeket ad elő, Boér Károly lantos kíséretével. Szabó Zsolt, aki gyakorlott szervező volt mindig, 
megígéri, hogy a művésznő — ha kívánják — meg is tanítja a kövendieket valamelyik énekre. Feszeng 
bennem a kíváncsiság, meglehetősen zárkózot t közösségnek tudom Kövendet, vajon hajlik-e a 
lehetőségre? 

A tele terem szavaz. Egy XVI . századi virágénekre. Már tanuljuk is, közösen, örömmel : 
Szól a kakas már, 
Majd megvirrad már. 
Ha az Isten neked rendelt, 
Tiéd leszek már. 

Szabó Zsolt mellett, az első sorban ott ült a felesége, az új kövendi körorvosnő, Vásárhelyi Géza 
ezúttal nemcsak a falu egészségének óvásában, de a nép lelkének gyarapításában, öntudatának 
pallérozásában is utódjaként mutatta be. Vásárhelyi Géza sem lesz hűtlen Kövendhez, ígéri, eljön ide 
továbbra is, legközelebb ő hozza ki a kolozsvári bábszínház magyar tagjait a Karnyónéval. 

Hazafelé azon kapom magam, hogy Vásárhelyi doktor úr kocsijában megint halkan dúdolgatok, a téli 
erdélyi éjszaka sűrű ködében: 

Szól a kakas már, 
Majd megvirrad már . . . 

Beke György 

Emlékezés Németh Sándorra 
A honismereti mozgalom bölcsőjét ringatta. H ú s z éve, hogy fiatalon, munkaerejének teljében árván 

hagyta családját és legkedvesebb munkáját , a honismereti szakkört . Nagy vesztesége volt Győr-Sopron 
megye művelődésének. 

A rábaközi Kisfaludon született, Sopronban végezte el a tanítóképzőt és Szegeden szerzett 
magyar-történelem szakos tanári diplomát. 1940 óta Lébényben tanított. Iskolai munká ja mellett 
gyűjtögette a középkori templomáról közismert község történelmi emlékeit, a nép életének tárgyait, 
hagyományait . Tanítványaiból szakkört szervezett . Az országosan kibontakozó honismereti mozgalom 
nála már készet talált. Készségesen vett részt a szervező munkában , s lelkes látogatója volt minden 
konferenciának, előadásnak. Tudását állandóan fejlesztette és tapasztalatait a gyakorlatban hasznosítot-
ta. Elsők közöt t kapcsolódott be a falukrónika írásába, s munká ja országos hírűvé vált. Krónikáját 
1680-tól vezette, benne Lébény bíráinak rendeleteivel, a céhes iparosok névsorával, a község életének 
jelentős eseményeivel, a nevezetesebb helybeli emberek tetteivel, egészen 1967-ig. Sikerrel vett részt az 
önkéntes néprajzi gyűj tők pályázatain. G y ű j t ö t t anyaga állandó kiállítássá szaporodot t a helybeli 
gimnázium tantermében. Régi mesterségek szerszámai, a földből előkerült eszközök, a népi gazdálkodás 
tárgyi emlékei, kalendáriumok, házasság- és móringlevelek voltak legértékesebb darabjai. A kiállítással 
kapcsolatban előadásokat tar tot t , ismeretterjesztő rendezvényeket szervezett. Nyáron pedig diákjaival a 
magyaróvári múzeum ásatásait segítették fizikai munkájukkal . 

Ennek a gazdag munkásságnak, értékes gyűj teménynek ugyanaz lett a sorsa, mint sok hasonlónak az 
országban. Halála után a tanács összeszedette gyűjteményét, nogy majd a művelődési házban múzeumot 
csinálnak belőle. Sajnos azonban szanaszét hord ták az értékes anyagot , s így az életmű megsemmisült. 
Azóta Lébény újra híres lett a szövetkezet tagságának lelkes segítségével összehozott t sz-múzeumról , s 
benne bizonyára Németh Sándor két évtizedes munkássága is tovább él. Ezért megérdemelne legalább 
egy megemlékezést a m ú z e u m falán! 

N e m fejezhetjük be jobban méltatásunkat, mint a Szabad Földben 1965-ben megjelent, a honismereti 
mozgalom célját is tömören kifejező saját szavaival: „Nem szakembereket nevelni a célom, hanem csak 
teljesebb embereket, hogy munká juk a falu egészséges önérzetét tartsa ébren, segítsen eligazodni a 
múltban, hogy érthetőbb legyen mindnyájunkban a jelen és a jövő." 

Timaffy László 
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