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Kazinczy Nyelvművelő 
Napok Kassán 

1989 márciusában huszadik alkalommal találkoztak az anyanyelv művelésével, ápolásával és minden-
napi gondjaival foglalkozó szakemberek és a nyelv sorsa iránt felelősséget érző önkéntes munkatársak a 
Kazinczy nyelvművelő napokon Kassán. Első alkalommal 1967 októberében került sor erre a 
tudományos jellegű találkozóra, de - sajnálatos módon - az 1970-es évek elején két alkalommal elmaradt 
a rendezvény. Ezért a két évtizedes évfordulóra csak most kerülhetett sor. Kisebbségi helyzetünkben 
már az is nagy eredménynek számít, ha egy mozgalom folyamatosan több évtizedig létezik (létezhet) és 
szolgálja (szolgálhatja) az itt élő magyarság művelődési igényeit. Ezért úgy gondol juk, hogy mai 
küzdelmes sorsunkban ez az évfordulo elsősorban számvetésre és visszatekintésre kell hogy késztessen 
mindnyájunkat . Számba kell vennünk, hogy mik valósultak meg azokból a tervekből és elképzelésekből, 
amelyekkel ezt a mozgalmat annak idején a szervezők létrehozták és elindították. 

A nyelvművelő napok megrendezésének gondolatát a kassai Batsányi-kör indítványozta 1967-ben. 
Még abban az évben, ok tóber végén sikerült is megrendezni az első találkozót a Csemadok központi 
szervei és néhány helyi intézmény bevonásával és támogatásával. 

Céljaink középpont jában a magyarság összefogása szerepelt. Az t szerettük volna megvalósítani, hogy 
a Közép-Kele t -Európában - ma öt országban - éto magyarság nyelvészeti szakemberei találkozhassanak 
egymással, megbeszélhessék gondjaikat a magyar nyelv művelésével, ápolásával kapcsolatban és 
kicserélhessék tapasztalataikat. 

Az első Kazinczy nyelvművelő napokra meghívást küldtünk Kolozsvárra, Újvidékre, Ungvárra és 
Budapestre. Meghívásunkra az utódállamok közül egyedül az újvidékiek küldték el képviselőjüket 
Kassara. Korom Tibor, a jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület munkáját ismertette. Kolozsvár-
ról és Ungvárról nem érkezett válasz, Budapestről két kiváló szakember képviselte a magyar 
nyelvtudományt : Bárczi Géza akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke és Végh József, 
az M T A Nyelv tudományi Intézetének tudományos munkatársa, a földrajzinév-gyűjtés országos 
irányítója. 

Az előadók közül első helyen kell megemlítenünk Derne Lászlót, a pozsonyi Komensky Egyetem 
magyar tanszékének vendégprofesszorát, aki A nyelvi kultúra kérdései és feladataink címmel tartott 
előadást. Utána Sima Ferenc, a pozsonyi egyetem magyar tanszékének tanára a szlovákiai nyelvjárások-
ról, a nyelvjárási sajátosságokról szólt, majd Teleki Tibor, a nyitrai pedagógiai főiskola tanára a földrajzi 
nevekről és azok gyűjtéséről tartott ismertető előadást. Bárczi Géza általában a nyelvművelő tevékeny-
ségről beszélt, hangsúlyozván, hogy a magyar nyelvnek munkásai vagyunk, és tőlünk függ a nyelv jelene 
és jövője. Végh József a magyarországi önkéntes gyűj tőmozgalmat és a gyűjtés során elért eredményeket 
ismertette. 

A rendezvényt mind a szlovákiai magyar sajtó, mind a magyarországi sajtó egyaránt méltatta. A 
csehszlovákiai magyar tannyelvű iskolák tanítói számára megjelent módszertani folyóirat , a Szocialista 
nevelés 1968 januári száma szerint: „Megállapíthatjuk, hogy olyan rendezvényt sikerült megvalósítani, 
amely az eddigi emléknapok és különböző emlékünnepségektol eltérően nem széles tömegeket vonzó 
attraktív műsorra épült, hanem tudományos értekezlet jellege volt, a nyelvészet, a nyelvművelő munka 
iránt érdeklődőket hozta össze, ösztönözte rendszeres munkára ." 

Vendégeink, előadóink benyomásaikról , megfigyeléseikről rövid nyilatkozatban számoltak be a 
Batsányi-kör Krónikájában. Ezekből idézek most néhányat. Bárczi Géza: „A kassai ünnepély a magyar 
nyelv kutatása történetének igen fontos eseménye, mely szerencsésen ötvözte egybe a felvidéki magyarság 
nyelvi kultúrájának két értékét: a nyelvművelést és a nyelvjárások gyűjtését.' Derne László bejegyzése: 
„Örömmel vettem részt a Kazinczy Napokon. Remélem, az első ilyenen: mert folytatódniuk kell. -Smég 
azt: minden szép ünnepség annyit nyom a lantban, amennyi szívós hétköznapi munka van mögötte. 
Ennek jegyében ismétlődjenek meg a Kazinczy Napok." Végh József gondolatai: „Nagy megtiszteltetés-
nek érzem, hogy a kassai Kazinczy napokra meghívtak. Szép seregszemléje volt ez a Szlovákiában élő 
magyar tanároknak, akik tudják, hogy a magyar nyelv ápolása, nyelvjárási és néprajzi gyűjtése 
megtisztelő és kötelező feladata mindnyájunknak." 
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A Csemadok központ i bizottsága magáévá tette a mozgalom további támogatását. Létrehozták 
hatáskörükben a nyelvművelő szakbizottságot, mely egy év múlva társasággá alakult. A z Ú j Szó 
napilapban és a Hé t című heti lapban nyelvművelő rovat indult meg, és a csehszlovák rádió magyar 
adásában is rendszeresítettek nyelvművelő adásokat. Azonkívül pályázatot hirdettek meg nyelvjárási 
gyűjtésre és földrajzinév-gyűjtésre egyaránt. Ez t évente megismétlik. 

Út já ra indult tehát a mozga lom, mely az annyira fontos nyelvművelést tűzte zászlajára. Persze 
azonnali, nagy eredményt egyetlen szakember sem várt. Az első rendezvény után a legfontosabb 
tennivaló az volt, hogy ez a találkozó évről évre megismétlődjék és folyamatosan végezhesse munkáját . 

Erre nagy szükség is volt. Hiszen már a következő évben, 1968-ban nagy erőfeszítésünkbe került, 
hogy a találkozót megrendezhessük, mivel ez az év Csehszlovákiában a válság éve volt, telítve zavaros 
körülményekkel . Ennek ellenére mindent megte t tünk azért, hogy a nyelvészek és a nyelvművelők ismét 
találkozhassanak Kassán. Meghívóink újból elmentek a Duna menti országok nyelvészeinek a címére. 
Ez alkalommal egyedül Kolozsvárról érkezett lemondó válasz Szabó T. Attila nyelvészprofesszortól. 
De máshonnan sem vállalták a részvételt. így a helyzetre való tekintettel kénytelenek vol tunk nélkülözni 
ebben az évben még a magyarországi és a jugoszláviai vendégeket is. 

A rendezvényen nazai nyelvészek szerepeltek és tartottak szakmai előadásokat. Ezek közül meg kell 
említeni Derne László vendégprofesszor Nyelvhasználat , nyelvművelés, nyelvtudomány című értekező 
beszámolóját . Rajta kívül Turczel Lajos i rodalomtörténész tartott színvonalas előadást Kazinczy és 
Kassa címmel. 

Harmadik nyelvészeti ta lá lkozónk ismét nemzetközi volt. Budapestről rangos nyelvész látogatott el 
Kassára Benko Loránd professzor személyében, Jugoszláviát pedig Kovács József és Kossá János 
magyar nyelvészek képviselték. Kolozsvárról ez alkalommal sem jöhetett senki. D e Már ton Gyula 
egyetemi tanár elküldte egyik nyelvészeti cikkét, melyet felolvastunk. Ebben az anyanyelvi műveltség 
fontosságáról volt szó, és a neves erdélyi tudós azt hangsúlyozta, hogy az anyanyelv tökéletes ismerete 
az idegen nyelvek tanulásának is alapfeltétele. Tényekkel bizonyítot ta , hogy aki jól tudja anyanyelvét, a 
munkájá t is jobban végzi. 

Benkő Loránd a magyar nyelvjáráskutatást ismertette és beszélt a helynévkutatás történetéről is. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a nyelv mai helyzete visszamutat a múltra, s a helynevek kutatása nagy 
segítséget jelent a régmúlt száza dok magyar történelmének megismerésében. Az elért eredmények 
alapján nyomon követhet jük a honfoglaláskori magyar törzsek elhelyezkedését, de a lakosság vándorlása 
is megállapítható az összehasonlí tó nyelvjáráskutatás segítségével. 

Jugoszláviai vendégeink szintén elmondták véleményüket a témával kapcsolatban. Kovács József 
ismertette a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület tevékenységét, majd részletesen szólt a 
terminológiai bizottság munkájáró l . Bejelentette azt is, hogy a kassai Kazinczy-napokhoz hasonlóan 
Adán, Szarvas Gábor szülővárosában, nyelvművelő napokat rendeznek 1970-ben. Kossá János 
előadásában az idegen szavak helytelen használatáról beszélt, ami a jugoszláviai magyar nyelvromlásnak 
is egyik fő okozója. Tény az, hogy a kisebbségi sorsban élő magyarság kénytelen b izonyos idegen 
szavakat átvenni olyan fogalmak kifejezésére, amelyekre nincsen megfelelő a magyarországi nyelvhasz-
nálatban. Ez azonban csak különleges esetekben indokolt. 

A külföldi vendégek benyomásaikról , élményeikről szintén beszámoltak a kör Krónikájában. 
Ezekből most kettőt szeretnék idézni. Benkő Loránd gondolatai: „A Kazinczy napok a csehszlovákiai 
magyarság anyanyelvi műveltsége megtartásának és továbbfejlesztésének rendkívül fontos fóruma és 
eszköze. Örömmel vettem rajta részt, és maradandó élményekkel térek haza, megerősödve abban a 
tudatban, hogy hivatásom, munkaterületem: a magyar nyelv kutatása és ápolása nem cél nélküli. 
Kívánom a kassaiaknak s rajtuk keresztül a Csehszlovákiái magyarságnak, hogy a Kazinczy napok immár 
hagyományossá váló kezdeményezéseit egyre gazdagabb tartalommal, egyre tudatosabb célkitűzéssel 
vigye, fejlessze, ápolja tovább." 

Jugoszláv vendégeink nyilatkozatából Kossá Jánost idézem: „A nyelvművelő napok problémák, 
gondok, feladatok seregszemléje, de egyúttal hit és erő forrása is számunkra, csehszlovákiai és 
jugoszláviai magyarok számára." 

A szlovákiai magyar sajtó ismét részletesen beszámolt a találkozóról. De kimerítő ismertetést 
közöl tünk az ungvári Kárpáti Igaz Szóban is - akárcsak az első rendezvényről - , hogy felhívjuk a 
kárpátaljai magyarság figyelmét az anyanyelvi mozgalomra. Egyébként az első Kazinczy-napok teljes 
anyaga és a harmadik rendezvény irodalmi előadása megjelent a kassai Batsányi-kör évkönyvében 
(1965-1968). 

A következő évben, 1970-ben készítettük elő a IV. Kazinczy nyelvművelő napokat, melyek a nagy 
pedajgógus, Jan Amos Komensky halálának 300. évfordulóján kerültek sorra. Ez az évforduló arra 
kötelezett minket, hogy a tervezett szakmai előadásokon kívül méltó módon emlékezzünk meg 
Komenskyről is, annál inkább, mert a magyar oktatásügy is sokat köszönhet tanításának és magyaror-
szági tevékenységének. 

Ki kell emelnünk a Budapestről meghívott Szathmári István egyetemi tanár előadását, amelyet a 
magyar irodalmi nyelvről tar to t t . Részletesen beszélt arról is, hogy az észak-északkeleti területek 
milyen fontos szerepet játszottak a magyar irodalmi nyelv kialakulásában. Derne László a sajtónyelv, az 
iskolai nyelv és a magyar köznyelv kérdéseivel foglalkozott , tekintettel nemzetiségi helyzetünkből eredő 
sajátos problémáinkra. Kifejtette azt is, hogy míg a szlovákiai magyar köznyelv természetesen tartalmaz 
regionális elemeket, irodalmi magyar nyelv csupán egyetlenegy van, ezt tudatosí tanunk kell. 
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A Komensky-emlékest előadójának Szalatnai Rezső írót, jeles Komensky-kuta tó t kértük fel. 
Megemlékezése méltó volt a nagy évforduló jelentőségéhez. Utána a győri taní tóképző intézet 
vegyeskara - a Barsi házaspár közreműködésével - adot t színvonalas műsor t az ünnepi est résztvevőinek. 

Az ötödik rendezvény már szerényebb körü lmények között ment végbe, mivel lehetőségeink 
kisebbek lettek. Az előadások elsősorban nyelvművelésünk helyzetével, sajtónyelvünk kérdéseivel, 
valamint a szlovák és a magyar nyelv összehasonlító problémáival foglalkoztak. Az esti műsorban 
Bánffy G y ö r g y színművész szerepelt, aki Ékes-érdes anyanyelvünk című előadásával kiegészítette a 
szakmai témákat . 

A következő évektől a Kazinczy-napok megrendezését a Csemadok központi bizottsága vállalta 
magára, helyi szerveinek és más intézményeknek bevonásával. Mint hallgatók továbbra is részt veszünk 
az előadásokon és örülünk annak, hogy a folyamatosság azóta is megmaradt . Az említett okok miatt a 
további rendezvényekről csak vázlatosan, nagy vonalakban tudok valamit mondani. 

A VI. Kazinczy-napokon ismét előtérbe került a földrajzi nevek gyűjtésének időszerűsége és 
fontossága, a földrajzi nevek helyesírása, a nyelvjárásgyűités, valamint a tájszók jelentősége a 
szépirodalomban. Ez alkalommal is magyarországi előadók és hazai nyelvészek szóltak és számoltak be 
ezekről a témákról . 

A VII. rendezvényen az előadók szinte kizárólag a terminológia kérdéskörével foglalkoztak. Derne 
László a közéleti terminológiáról, Szathmári István pedig a csehszlovákiai magyar sajtó terminológiájá-
ról beszélt sok megszívlelendő megjegyzéssel. Haza i előadóink a mezőgazdasági terminológiáról és a 
kétnyelvű terminológiával kapcsolatos kérdésekről beszéltek. 

A VIII. Kazinczy nyelvművelő napokon továbbfolytat ták az előző rendezvény témáját a terminoló-
giai kérdésekről, de foglalkoztak a csehszlovákiai magyar sajtó nyelvhasználati kérdéseivel és az 
anyanyelvi nevelés iskolai és iskolán kívüli formáival is. A kilencedik alkalommal - 1978-ban - a mai 
magyar nyelv fejlődésének kérdései és a csehszlovákiai magyarság nyelvhasználata, valamint a 
fordításelmélet kapott szót a rendezvényen. 

A X. Kazinczy-napokat - mint kerek évfordulót - a rendezők szerették volna ünnepélyesebbé tenni. 
Legalábbis ez derült ki az Ú j szó című napilapnak abból a számából, melyben beszámoltak a IX. 
rendezvényről (1978. 11.21.). Az írás szó szerint így végződött : „. . . a tízéves jubileum ünnepélyességét 
csak fokozza majd a Kazinczy-napok előadásanyagának megjelentetése és a Kazinczy-emléktábla 
visszaállítása." Ezekből a tervekből azonban a mai napig sem valósult meg semmi. Egyébként a 
rendezvényen elsősorban Kazinczy életművéről és a magyar nyelv érdekében végzett munkájáró l esett 
szó, majd a földrajzi nevek gyűjtésének kérdéseiről hangzott el előadás. De szóltak a mű- és szakfordí tók 
elméleti kérdéseiről és a csehszlovákiai magyar irodalom nyelvi arculatáról is. 

A következő rendezvényeken (XI., XII., XIII . és XIV. alkalommal) lényegében folytatták az említett 
témákat, továbbá beiktatták a műsorba a kiejtési verseny országos döntőjé t is. Ez szerencsés ötlet volt és 
színesebbé tette a rendezvényeket. Ezeken több jogos bírálat hangzott el, hogy a cseh, illetve a szlovák 
nyelvből fordí tot t iskolai tankönyvek szövege hibás, nem pontos és félreértésekre ad alkalmat. 
Követelték, hogy a jövőben legalább szakképzett fordí tók végezzék ezt a munkát . 

A XV. Kazinczy-napokra a Csemadok KB egy kis füzetet jelentetett meg. A szervezet vezető titkára 
ebben úgy foglalta össze az elmúlt időszak munkásságát: "A másfél évtized alatt a kassai nyelvművelő 
napok a csehszlovákiai magyar nyelvművelés tudományos szintű számvetését és programadását 
jelentették. Neves hazai és külföldi szakemberek, nyelvészek segítségével foglalkoztunk anyanyelvi 
közművel tségünk időszerű feladataival, teendőivel, a csehszlovákiai nyelvhasználat alakulásával, a 
publicisztika műfaji és nyelvi követelményeivel, a helyes kiejtés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a 
közéleti terminológia problémáival, a mű- és szakfordítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a 
nyelvművelés, a nyelvjárásgyűjtés módszertani problémáival." 

Egyébként a rendezvény előadásai folytatták az előző évekből ismert, megszokott témákat . Azért volt 
kivétel is: Montágh Imre, a budapesti Színművészeti Főiskola tanára beszédművelésünk legfontosabb 
kérdéseiről tartott sok ismeretet közvetítő, élvezetes előadást. Nagyon sajnáljuk, hogy tragikus halála 
után már nem üdvözölhet jük többé Kassán. Sajátos színfoltja volt ő ezeknek a rendezvényeknek. 

1985-ben és 1986-ban, a XVI. és XVII. Kazinczy-napokon, ismét hangsúlyozták a szlovákiai magyar 
nyelvjárásgyűjtés fontosságát. Amellett a nyelvi rétegeződés problémái, a regionális köznyelv kérdései, 
valamint a jelenségmonográfia készítése is szerepelt a rendezvény műsorán. Ismételten felhívták a 
figyelmet nyelvhasználati gondjainkra és nyelvművelésünk időszerű kérdéseire. 

A XVIII . rendezvény - 1987-ben - az iskola és az anyanyelv problémáját tűzte napirendjére. 
Elsősorban az iskolánkban fo lyó anyanyelvi neveléssel, a beszédműveléssel és a sajtó nyelvével 
foglalkoztak. Ennek keretében szó esett az iskola előtti anyanyelvi nevelés elméletéről és a magyar nyelv 
tanításának középiskolai módszertanáról is. Ismét éles vitát váltott ki a már korábban kifogásolt , rossz 
fordításban közreadot t magyar tankönyvek ügye. 

XIX. alkalommal ismét az iskola és a sajtó volt középpontban. Erre a két témára építették fel az 
előadásokat. Amint a reagálásokból megállapíthatták, nagyon is jól tették. Hiszen a résztvevők többsége 
gyakorló pedagógus . Hogyne érdekelték volna őket a következő témák: a tankönyvírás és -fordítás 
gyakorlati kérdései, a nemzetiségi iskolák anyanyelvi tankönyveinek nyelvi arculata, a szakterminológia 
használata az alapiskolák tankönyveiben. 

A XX. Kazinczy nyelvművelő napokon az ünnepi műsor elsősorban Kazinczy személyét állította 
középpontba , azonkívül az ifjúság nyelvhasználatát próbálta felvázolni. Most is megjelentettek egy kis 
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ismertető füzetet a jubileumi évforduló tiszteletére. Ebből egy gondolat, Derne Lászlótól: „A 
csehszlovákiai magyarság számára állami fontosságú feladatnak, állampolgári kötelezettségnek érzem 
anyanyelvi kultúrájának minél magasabb fokra emelését. Ezzel nevelhet a közös hazának kiművelt 
emberfőket ." Derne László tanár urat, akinek nagy szerepe volt a csehszlovákiai magyar nyelvművelő 
mozgalom elindításában és támogatásában, a Csemadok KB elnöksége aranyplakettel tüntette ki a két 
évtizedes jubileum alkalmából. A Kazinczy nyelvművelő napok eddigi történetét bemutatandó, a 
Csemadok kassai székházában kiállítás szemléltette a mozga lom eddigi eseményeit . A kiállítás eíső 
tablóján az ismertető szövegben többek közöt t ezt í r tuk: „Serkentsen ez a mai - külsőségében 
ünnepélyesebb rendezvény - elsősorban számvetésre és az elkövetkező évek munkájának sikeres 
folytatására." Szeretnénk remélni, hogy ez a sikeres folytatás meglesz, és a negyedszázados évfordulón 
még gazdagabb eredményekről számolhat be a jövő krónikása. 

Zárszóként szeretném Fábry Zoltánt idézni: „. . . magyar dolgozó, halljad és add tovább az üzenetet: 
nyelvével, nyelvében, nyelvének él a nemzet; emberségének legfőbb eszköze és hordozója a nyelv, a szó, 
az ige, a gondolat. Légy nyelved makacs hűségese, szerelmese, őrzője és megtartója! Senki más itt ezen a 
tájon helyetted e munkát el nem végezheti: tiszted ezt mától, a legnehezebb, de a legszebb is." 

Görcsös Mihály 

Fiatalok a jászjákóhalmi 
honismereti szakkörben 

A jászjákóhalmi H o r v á t h Péter honismereti szakkör a múl t év végén - negyedszázados működése 
alkalmából - elnyerte a Hazafias N é p f r o n t Országos Tanácsának plakettjét, én pedig, szakkörvezető-
ként, az Or tu tay Emlékérmet . A Honismeret hasábjain régebben már többször beszámoltunk a végzett 
munkáró l , ez alkalommal azonban az elmúlt 12 évről szeretnék szólni, arról az időszakról, amióta 
fiatalok is vannak soraink közöt t . 

Sokszor elsóhajtják mostanában, hogy a fiatalság kevéssé érdeklődik a honismeret iránt, az általános 
iskolákban esetleg még vannak szakkörök, de utána már csak az idősek következnek. Vajon miért van ez 
így? Ná lunk 26 évvel ezelőtt az akkor helyben működő gimnázium tanulói adták a megalakuló szakkör 
magvát. Nem véletlen, hogy a szakkörvezető a tör ténelemtanárjuk volt, Váradi Zoltán személyében. 
N e m lehet azonban azt mondani : azért mentek el, hogy jobb jegyeket kapjanak, inkább azért, mert úgy 
tanította a történelmet, hogy az órán kívül is érdemes volt ráfigyelni. Amikor két év után megszűnt a 
gimnázium, majdnem veszélybe került a szakkör léte is, aztán teljesen az időseké lett, s így is működö t t 
1978 januárjáig. 

A változás ismét egy történelemtanártól indult el. Fodor Dénesné nyolc olyan hatodikost küldöt t el a 
felnőtt szakkörbe, akik jó történelmesek voltak és érdemesek arra, hogy részt vegyenek a közös 
munkában . Nem volt egyszerű a kezdet, tapasztalataink nem voltak, előfordultak súrlódások, nagy volt 
az űr, mert a középkorosztály nálunk is szinte teljesen h iányzot t , szinte egyedül én képviseltem, ami 
talán meg is könnyítet te a helyzetemet, szót tudtam érteni mindké t korosztállyal. Megdöbbentem rajta, 
amikor nemrégiben egy neves szakkör vezetője azt mondta : ő már nem foglalkozik gyerekekkel, mert 
amióta nyugdíjas pedagógus, nem tudja őket összetartani. Magyarán: nem tudja azt mondani nekik, 
hogy gyertek el a szakkörbe , mert majd megnézhetitek a jegyeiteket történelemből! Örvendetes, hogy 
nálunk ilyen gond nincs: végzettségem népművelő-könyvtáros , tehát a gyerekek nem tanárként 
találkoznak velem. N e m tudnám - és nem is akarnám - „megtorolni" , ha nem jönnek el a szakkörbe. Az 
viszont, hogy mégis e l jönnek és szívesen - mégiscsak jelent valamit. A szakkör létszáma ma: 52 fő, ebből 
általános iskolás: 9, közép fokú iskolások (benne ipari tanulók is): szintén 9 fő. Az életkor erősen szór t : 
a legfiatalabb tagunk 11 éves, a legidősebb 86 éves. 

Az általános iskolások körülbelül minden évben hasonló számban vannak és ma már a jelentkezők 
tú lnyomóan a már régebben tag, idősebb testvér nyomdokain járnak. Nagyobb részüknek bátyja vagy 
nővére tag volt, vagy mos t is az. Van olyan, akinek már két bátyja is szakkörös, vannak, akiknek 
nagyszülei, unokatestvérei. Az, hogy a tagság jórészt családi alapon szerveződik, annak köszönhető, 
hogy a kisebbek állandóan értesültek a nagyobbak szakköri élményeiről, kirándulásairól, majd 
harmadikos-negyedikes korukban már ők is eljöttek az érdekesebb programokra, kirándulásokra. Ezek 
a „kistestvérek' minden esetben a legkiválóbb tagokká váltak; ismerték a szakkört , az idősebb tagokat, 
nem úgy, mint az idegenül érkezettek, akik esetleg mást vártak. 

A játékos megmozdulásokban, vetélkedőkben, pályázatok írásában igen aktívan részt vesznek, 
számtalan elismerést szereztek. Volt, aki a Népszabadság pályázatán nyert díjat, többen tagjai voltak a 
„Barangolás hazai t á j akon" országos vetélkedőnek. Egyik legeredményesebb tagunk Kisnémet R ó b e r t -
akinek már két bátyja is nagyon aktív volt - már kétszer nyer t előkelő helyezést a „Láss át a szi tán" 
megyei nyelvi, honismeret i vetélkedőn, ez évben pedig megkapta Veszprém város tanácsának díját. 
Bátyja, Csaba, a Társadalmi Munkáért kitüntetés tulajdonosa. A szakkörös gyerekek most is szép 
eredményt értek el a „Vándorkönyvvel a tar isznyámban" játékban: Lékó Erzsébet és Nagy N ó r a 
soproni , Lékó Csaba és Gólya Tamás nyíregyházai honismereti táborozást nyertek. Az ő idősebb 
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testvéreik, szüleik is tagok voltak, illetve azok ma is. De nemcsak az ünnepeket említhetem, hanem a 
hétköznapokat is. Gondozzák László Gergely 48-as honvéd sírját a temetőben, nagyrészt az ő 
munkájukat dicséri az első világháborús emlékmű környezetének rendben tartása. 

Hátramarad még egy kérdés: mi lesz a sorsuk az általános iskola elvégzése után? Ez természetesen 
különbözőképpen alakul, egy biztos: még senki nem mondta , hogy ő most már nem lesz tag tovább. Aki 
távoli iskolában tanul tovább, az tiszteletbeli tag marad, ami azt jelenti, hogy a naplónkban külön 
szerepel a neve, de nem szűnik meg a tagsága. Ha szünet van, vagy hétvégi program, vagy kirándulásra 
megyünk, akkor ők is igyekeznek részt venni. Többen vannak köztünk, akik katonaság után váltak ismét 
rendes taggá, többen, akik tanulmányaikat befejezve. Van, aki már a pécsi főiskolát is elvégezte, katona 
is volt és ismét köz tünk van. 

Természetesen nincsenek olyan illúzióink, hogy minden általános iskolás örökös tag marad: van, 
akinek később az érdeklődése más felé fordul , elköltözik, de az ő lelkükben is örökre nyomot hagynak 
azok az évek, melyeket a közösségben töltöttek, s a megszerzett ismereteket nem vehetik el tőlük, ó k 
azok, akik az ötévenkénti ünnepsegeinkre visszatérnek nosztalgiázni. Akik bejárók Jászberénybe vagy 
Jászapátira, azok este itthon vannak, továbbra is járnak rendszeresen a szakkörbe. Természetesen a 
szakkör vezetőséige értesíti iskoláikat szakköri tagságukról, elért eredményeikről, kitüntetéseikről. N e m 
azért, hogy ezzel előnyöket szerezzünk számukra, de sokan nem szívesen beszélnek saját sikereikről, 
szerintünk pedig ú j iskolájuknak is dicsőség, ha tudomást szereznek tartalmas tevékenységükről. 

Fodor István Ferenc 

Néprajzi bemutatóhelyek 
Bácstopolyán 

A tájház homlokzata (Herkai Imre felvétele) 

„Hagyomány nélkül sem nemzeti lélek, sem civilizáció nem lehetséges. Az ember két nagy munkát 
végez, mióta létezik s ez abban áll, hogy megszövi a hagyományok hálóját, aztán szétbontja, mikor már 
nem veszi hasznát. Hagyomány nélkül nincs művelődés, és a hagyomány félretétele nélkül nincs haladás. 
A nehézség, megtalálni a helyes egyensúlyt az állandóság és változás közöt t" - állapítja meg a jeles francia 
szociálpszichológus, Gustave Le Bon egyik művében. Nos , a jugoszláviai magyar kultúra, úgy tűnik, a 
korábbi évtizedek avantgard túltengése után mára kezdi meglelni a tradíció és az újítás helyes arányát. A 
szép eredményeket fölmutató népzenei mozgalom, a néprajzi és helytörténeti munka megélénkülése az 
önismereti törekvések helyre kerülését látszanak igazolni. E vonulat szép példájával találkoztam 
nemrégiben az észak-bácskai Topolyán . 

Bácstopolyát földrajzilag észak-déli irányban a Szabadka-Óverbász , kelet-nyugati irányban a 
Zen ta -Zombor távolságok hozzávetőleges metszéspontjában helyezhetjük el. A települést először -
Fibach néven - 1462-ben említik a történeti források. A Topola elnevezés első előfordulása egy 1580-ból 
származó török defterben található. Az oszmán dúlást követően - más délvidéki területekhez hasonlóan 
- újratelepítik a környéket : 1750-ben Fejér, Esztergom, Heves és Győr megyei magyarok, Pozsony, 
Nyi t ra és Trencsén megyei szlovák családok érkeznek. Két évtized múlva jász rajok húzódnak erre a 
vidékre. Az etnikai palettát a múlt század elején a zsidó közösség, az első világháború után pedig szerb és 
más délszláv telepes falvak színesítették. A katolikus mezőváros első pecsétje - amely szántóvasat, 
kalászt és csoroszlyát ábrázol - 1767-ből való, ekkor 1643-an laktak itt. A mai Topolya község (értsd: 
városkörnyék, járás) 540 krrT-en terül el, s mintegy 45 ezer lakost számlál. 
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Topolya szellemi és tárgyi néprajzi emlékekben egyaránt gazdag. A vidék szokásanyagát - két évtized 
gyűjtése alapján - Borús Rózsa adta közre 1981-ben. Ahogy utal rá, arrafelé „napjainkban a szokások 
gyakorlása el tűnőben van, de egyes korosztályok szemében még a jelenkorig megtartotta fontosságát. A 
szokásgyakorlás attól függ, hogy milyen az adott közösség múlthoz való viszonya. A népszokások 
követik a gazdasági és társadalmi változásokat. (...) H a a szokásgyakorló életkörülményei megváltoznak, 
a szokás az egyén számára eltűnik, de abban a szokásközösségben tovább élhet, mert ez még nem jelenti 
a szokáshagyomány megváltozását. (...) Oszlassuk el azt a tévhitet, hogy a hagyományok már kizárólag 
csak az emlékezetben élnek. Sok olyan topolyai házat ismerek, ahol megtart jak az egyes jeles napokhoz 
fűződő szokásokat. András napján gallyat vágnak, Lucakor búzát ültetnek, karácsonykor, szilveszter-
kor, farsangkor meghatározot t ételeket főznek, vízkeresztkor vizet szentelnek, egész évben számontar t -
ják az időjárási regulákat. N e m maradhat ki a felsorolásból a lakodalom és a temetés szertartásrendje 
sem." 

A folklór tehát még eleven része az itteni magyarság kultúrájának. A tárgyi emlékek összegyűjtését, 
majd visszacsatolását az érintett közösséghez Harkai Imrének köszönhet jük , aki a község építésügyi 
osztályvezetőjeként a település há rom pontján létrehozta s máig vezeti a néprajzi kiállítóhelyeket. E 
szorosan összefüggő gyűj teményegyüttes anyaországi mércével tekintve is példamutató, így kissé 
részletesebb taglalasuk feltétlenül indokolt . 

Időben elsőként - 1 9 8 6 őszén - a tájházai sikerült berendezni egy 1843-ban épült gazdaházban, a Mosa 
Pijade utca 19. szám alatt. Ismereteink szerint a legrégebbi észak-bácskai lakóépület ez, amely Vajdaság 
gyakorlatilag egyetlen magyar tá jházának ad ma o t thont . (A szlovákok Bácskeresztúron rendelkeznek 
hasonlóval.) A szalagtelek soros beépítésű: az egyik sort a lakóépület, az istálló, a nyári konyha , a nyári 
istálló, a kocsifészer, a góré és a disznóólak alkotják, míg a telek másik szélén helyezkedik el a nyári 
kemence és a süveges tyúkól. Az ú j nádazásű tetővel ellátott és évente meszelt lakóhaz berendezéséhez a 
múzeumvezető adományozás út ján jutott . A háromoszta tú épület konyhájának érdekessége az eredeti 
szabadkémény, a rakott tűzhely és a katlan. A tiszta szoba (első ház, nagyház) a századfordulón általános 
rendszert követi: bútorzatának középpont jában a párhuzamosan elhelyezett, slingelt párnákkal magasra 
vetett, tornyos nyoszolyák és a közö t tük lévő almárium állnak. A hátsó szobában (ház) volt a család 
tulajdonképpeni lakóhelye. A párhuzamos bútorozást itt karospad, kiságy (vacok, priccs), bölcső, kaszli 
egészíti ki. 

Az udvarban mezőgazdasági szerszámokat és eszközöket láthatunk. S ami élővé teszi a tájházat: a 
Csáki Lajos Általános Iskola „kis biológusai" művelik a kertet, ahol rajzszakkör is működik , sőt 
esetenként szabadtéri néptánc- és bábelőadásokat is tartanak. 

A komplexum második tagja a bognár- és kovácsműhely, a mezőváros két nevezetes mesterségének 
állít emléket. Az újratelepítés óta folyamatosan jelenlévő iparosság kiemelkedő rétegeit képviselték: 
1888-tól alsó iparos tanonciskola, 1941 táján 41 kovácsműhely dolgozott itt. A múzeumépület korábbi 
tulajdonosai, az Egri-testvérek például Amerikával egyidőben kezdték gyártani a kukoricaültetőt , a 
kisturbina és más találmányaik jól példázzák a századforduló gazdasági pezsgését. A kocsikészítés 
színvonalát a jelenbe nyúlóan megtartot ta: II. Erzsébet angol királynő jugoszláviai látogatása során 
topolyai hintóba szállhatott. 

A múlt század utolsó negyedében épült műhely a II. világháború végéig magán-, később szövetkezeti 
formában öregbítette e szakmák hírnevét. A kiállítóhely - az együtt do lgozó mesterek munkájának 
megfelelően - mindkét mesterség eszközeinek, dokumentumainak helyet ad. A kovácsrészleg a fúj ta tó, 
kohó, üllő mellett a többnyire saját készítésű szerszámokat, mintákat és pa tkoló készségeket foglalja 
magába. A bognárműhely közepén „mesterségük címere", egy szép fiáker áll, körülöt te mérőalkalmatos-
ságok, gyalupad, kétkézvonók, puskázófúrok és más eszközök. A kiállítást mesterládák, oklevelek, 
archív és jelenkori fotók tablói - köz tük az utolsó topolyai kovácsot lópatkolás közben ábrázoló 
felvételek - teszik teljessé. 

A dél-alföldi táj jellegzetes építményei a szélmalmok. Bácska és Bánát területén egy évszázada közel 
280-at tartottak nyilván, számuk e század 50-es éveiben is 60-ra tehető. Topolyán 1765-ben épült az első 
szárazmalom, amelyet fél évszázad leforgása alatt egy tucatnyi követett a mezővárosban. A mocsarak s a 
Krivaja patak vízimalmok létesítését is lehetővé tették. A műit század közepén négy szélmalom 
működöt t - közülük az utolsót, a vásártérit mentette meg az u tókor , s építették újjá a topolyai víztároló 
partján két évvel ezelőtt, mint malomipari múzeumot . 

A malom utolsó tulajdonosának, Győri Dömötörnek minden őse, a dédöregapjáig visszamenően, 
szélmolnár volt. 1963-ig, az üzem leálftáig búzát és kukoricát őrölt benne, a környékbeliek a vámot a 
termény 8 százalékában fizették. Az épület - mint más vajdasági társai - tornyos, felülhajtós, 
változtatható vitorlafelületű, lécezett vitorlájú és két kőpáros típusú szélmalom. A munkafolyamatnak 
megfelelően négy szintre tagolódik. A z első a lisztespad, ahol permetezték a gabonát, s ahová érkezett a 
késztermék: a liszt és a dara. Fölöt te helyezkedik el a garat (kőpad), a kéregben lévő malomkövekkel , 
ezek közé öntöt ték fel vékával a terményt . A következő szint a sebeskerékpad, az energiaátvitel orsóit s 
az áttételeket foglalja magába. Végül a tető alatt található a nagykerékpad, amely a forgássíkok 
megváltoztatását s a szerkezet leállítását szolgálja. 

A topolyai múzeumegyüt tes a félmilliónyira becsült délvidéki magyarság önismeretét hivatott 
mélyíteni. Mivel egyetemes magyar néprajzi értéket képvisel, a Szabadkára látogató hazai turisták se 
mulasszák el útba ejteni! 

Székely András Bertalan 
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GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ 

A vásárok néprajzi kutatásához 
Az árucsere - a javak cseréje - kutatása 

A vásárok néprajzi kutatása az árucsere kutatásának tárgykörébe tartozik. Minthogy az árucsere 
kifejezés a közgazdaságtan meghatározot t tartalmú terminusa és mint ilyen, csak az árutermelésre való 
áttérés utáni adas-vevésre vonatkozhat , a népra jz tudomány kevésbé használhatja. Hiszen az áruterme-
lésre való áttérés előtt is volt adás-vevés, folyt a javak cseréje; arról nem is szólva, hogy egyugyanazon 
közösségben is az árutermelésre való áttérés nem minden termékre, terményre vonatkozóan ment végbe 
azonos időben, egyszerre. Ilyen meggondolásból ajánljuk az árucsere kifejezés helyett a javak cseréje 
(exchange of goods) terminus hasznalatát. A javak cseréje kifejezés használata azért is jobb az árucsere 
kifejezésnél, mert rendkívüli módon kiterjeszti, kitágítja, általánosítja az adás-vevés, a szerzés 
tárgykörét . Az nemcsak az árura, tehát élelmiszerre, ruhazati cikkekre, anyagokra, bútorokra, üveg- és 
kerámiatárgyakra, a legkülönfélébb eszközökre stb. vonatkozik , hanem magába foglalja a szellemi 
javakat, sőt a munkae rő adását-vevését is, általában mindent , amit az egyik ember átad cserébe, 
ideiglenesen vagy örökre , pénzért vagy más értékközvetí tőért , odaajándékoz, hagyományoz a másik 
embernek vagy éppen ellop, nyer stb., azaz valamilyen ú t o n - m ó d o n valamit szerez, magáévá tesz. 

Mióta a javak cseréjét ilyen széles körben kutatják, igen megnőtt az érdeklődés világszerte a javak 
cseréje, története, fajtái, esetleges és rendszeres, ösztönös és szervezett alkalmai, a nozzá f ű z ő d ő 
szokások, hiedelmek, a vele kapcsolatos nyelvi tényezők, migrációk, az árak és azok alakulásai, a 
mértékek és azok vándorlásai, változásai, az egész folyamat etnikai sajátosságai iránt. Az adás-vevést 
alapvetően befolyásolta a mindenkori társadalmi berendezkedés. Ezért beszélünk törzsi, ókori, feudális 
(rendi), kapitalista (polgári) és szocialista kori vásárról. A népra jz tudományban korábban a település-
építkezés-lakásbelso hármas tagoltságú, de szorosan összetar tozó és végül is egységes tárgykörét 
tekintették a népélet egésze megismerése szempontjából a legjobb, a legalkalmasabb tárgykörnek, mer t 
úgy vélték, hogy a népélet egészére a legtöbb és a legjobb ínformációt nyújt ja . A történeti igényű és 
társadalmi szempontú népra jz tudománynak kellett k ibontakoznia ahhoz, hogy napjainkra sokan már a 
javak cseréje tárgykört tekintik a népélet egésze megismerése szempontjából a legtöbb és minőségileg is 
jó, sót az egyes tényezők messze vivo összefüggései miatt a legjobb ínformációt szolgáltató tárgykörnek. 
Ennek a felismerésnek köszönhetően a javak cseréje, kutatása az egész világon, így nálunk is erőteljesen 
fellendült. Az utóbbi tíz-tizenöt évben a magyar népra jz tudomány is egyre fokozódó érdeklődéssel 
fordul a javak cseréje tárgyköre, illetve a javak cseréje egyes fajtái, előszeretettel a hagyományokkal teljes 
formái - mint amilyen például a vásár is - felé. A nagy egészet, a javak cseréje etnokulturális 
komplexumát vizsgáló kutatások-feldolgozások mellett széles körben folynak lokális munkálatok is. 
Ennek tekintélyes részét a helytörténeti-néprajzi-honismereti mozgalomban részt vevő úgynevezett 
társadalmi gyűj tők végzik. Nagyon sok az e tárgykörbe vágó publikáció, sőt a rendszerezés felé is 
megtet tük az első lépéseket. Ezt a kérdőívet is azért állítottuk össze, hogy mind a szakembereknek, mind 
pedig a társadalmi gyűj tőknek, kuta tóknak megkönnyítsük és szakszerűbbé tegyük a kutatást. 

A javak cseréjének két alapvető formája ismeretes: a csere (tényleges csere; ennek egyik fajtája az 
úgynevezett néma csere) és az értékközvetítővel történő adás-vevés. Az értékközvetí tő a természeti 
népeknél, a kezdetleges társadalmakban szinte bármi lehet, amit a közösség értékközvetí tőnek elfogad: 
például kutyafog; de lehet valamilyen ritka mag, termés is, akárcsak fém (nemesfém), gyémánt, drágakő 
vagy csak üvegdarab stb. És csak ezek után pénz, mégpedig a pénz három fajtája: a kezdetleges pénz , a 
közönséges pénz és a fejlett vagy továbbfejlesztett pénz, jobban mondva fizetési eszköz vagy mód; 
például atutalás. A cserének is, az értékközvetítővel tör ténő adás-vevésnek is megvan a maga sajátos 
története, gazdasági, társadalmi és kulturális meghatározottsága. A cserének is kifejlődteK sajátos 
alkalmai: általános volt például az egymás közti csere, de cserevásárokról is tudunk , sőt legújabban, a 
modern gazdálkodás körében is például cseretelepekről, csereműhelyekről hallhatunk. A cserével 
kapcsolatosan kell felhívni a figyelmet arra, hogy minden még oly régi és kezdetleges adás-vevési, 
szerzési folyamatnak is vannak túlélői, mai viszonyaink közt is meglevő, hatásos és használatos tényezői . 

Az értékközvetítővel tör ténő adás-vevésnek is több formáját tart juk számon: itt is ismeretes például 


