
KRÓNIKA 

Olsvai Imre hatvanéves 
Az amatőr népzenei mozgalom közkedvelt „Imre bácsija" nagy elődök nyomán járja az 

országot és fáradhatatlan szenvedéllyel segít életre kelteni, ápolni és őrizni egy régen volt 
kultúra még föllelhető értékeit. Olsvai jól ismeri a hajdani paraszti társadalom hagyomá-
nyokkal szabályozott életét, s benne a zene szerepét, hiszen az iskolában szerzett tudáshoz a 
gyermekkor személyes élményei és a fiatalkori népdalgyűjtő utak tapasztalatai is társulnak. 
Ezért is szerencse, hogy a népi kultúra újabb reneszánszában a mozgalom tudományos 
tanácsadója lett. Népzenekedvelők százainak - ha nem ezreinek - személyes ismerőse, 
barátja, de népszerűségét és az iránta érzett tiszteletet nem csupán kétségtelen szakmai 
tekintélyével vívta ki magának, hanem azzal a közvetlen, szerény magatartással is, amellyel 
mindig utat talál a zenélő, daloló emberek szívéhez. Ha bírál vagy tanácsot ad, öreg és fiatal 
egyaránt úgy érzi, hogy „Imre bácsi" számára a tudományosságon túl a közösség léte és 
munkája is nagyon fontos, olykor talán még a szakmai szempontoknál is előbbre való. 

Az ország keveset tudott és még ma sem tud sokat arról a rendkívüli munkáról és azokról 
az eredményekről, amelyet a népzenei amatőrmozgalom munkásai az elmúlt évtizedekben 
végeztek. Korábban persze alig verhették dobra tevékenységüket, mert amúgy is gyanakodva 
figyelte őket a hatalom. Ma viszont egyre fogyatkozik azoknak a tábora, akiknek szívügye a 
magyar kultúra és benne népzenei hagyományaink sorsa. Csak az olyan „megszállottak" 
maradnak benne, mint Olsvai Imre, akinek ez okból is adjon az ég még sok-sok munkás 
esztendőt, s tanítani, pártolni érdemes nemzedékeket. 

Csapó Károly 
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Honismereti munka Szlovákiában1 

A Felvidék, mint a történelmi Magyarország szerves része, gazdag művelődéstörténeti 
emlékekkel, honismereti hagyományokkal büszkélkedhet. Hisz geográfiai és históriai 
kutatásunk, az archeológia, a művészettörténet és a néprajz tudomány olyan jeles képviselői 
indultak tájainkról, mint Bél Mátyás, Csaplovics János, Cvittinger Dávid, Henszlmann Imre, 
Hunfalvy János, Rómer Flóris, Mikovíny Sámuel, Mocsáry Antal, Ipolyi Arnold vagy 
Szeder Fábián. S a felsorolás korántsem teljes. De készültek kiváló monográfiák, útleírások is 
Magyarország északi tájairól. Mindenekelőtt Hunfalvy, ifj. Palugyay Imre, Fényes Elek, IIa 
Bálint, Mocsáry Antal vagy Borovszky Samu monográfiáira, Pesty Frigyes Helynévtárára 
gondolunk, de említhetnénk Ipolyi Arnold művelődéstörténeti tanulmányait , a Kubinyiak és 
a Nyáryak archeológiai-néprajzi munkáit vagy éppen Petőfi, Kazinczy, Pulszky Terézia és 
Vahot Imre útirajzait is. 

1920 után a felvidéki magyarság is új államkeretek közé került. Éppen ezért, ha a mai 
dél-szlovákiai honismereti munkáról , illetve az öntevékeny mozgalmakról akarunk beszélni, 
feltétlen érintenünk kell a két háború közti időszak kulturális-társadalmi viszonyait, a 
kisebbségi magyarság szellemi életének kibontakozását. 

1. Az államfordulat első éveiben természetesen még alig-alig lehet nemzetiségi kultúráról, 
közművelődésről szólni. Az anyanemzettől elszakadt népcsoport önösszeszedésének, 
önmagára való eszmélésének időszaka volt ez. Csak a húszas évek közepe táján bontakoztak 
ki a nemzetiségi mozgalmak, de a szervezkedést még ekkor is az esetlegesség, a bizonytalan 
tapogatózások jellemezték. Ennek hátterével, politikai-gazdasági okaival most nem kívánok 
részletesen foglalkozni. A mélyrehatóbb elemzést annak idején elvégezte Jócsik Lajos is. Az 
újabban publikált munkák közül pedig Turczel Lajos, Szeberényi Zoltán, Gyönyör József, 
Popély Gyula, Molnár Imre, Tó th László, Liszka József, Kováts Miklós könyvei, tanulmá-
nyai adnak átfogó képet erről a korszakról. 

A kulturális életet Csehszlovákiában az említett időszakban a magyar ellenzéki pártok 
akarták fellendíteni. 1922-ben megszervezték az ún. kultúrreferátust, melynek fő feladata a 
közművelődés fórumainak kiépítése volt. Bár olyan szervezetek alakultak ekkor, mint a 
Színpártoló Egyesület, a Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetség s a Szlovenszkói Általános 
Képzőművészeti Egyesület, a kultúrreferátus 15 éves fennállása alatt feladatait csak lassan tudta 
elvégezni. 

A szlovákiai magyarság körében ennél hatékonyabb tevékenységet fejtett ki az SZMKE, 
azaz a Szlovákiai Magyar Kultúr-Egylet. Az általános népművelő egyesület 1925-ben alakult, 
ám az alapszabályzatot csak 1928-ban hagyta jóvá a kormány. A szervezet elnöke Szombathy 
Viktor volt, s a harmincas években az egyletnek 11 ezer tagja, 188 helyi szervezete volt. Évente 
kb. 500 előadást szerveztek, melyek témái érintették a kisebbségi irodalmat, a helytörténetet és 
a néprajzkutatást is. Magyar Vasárnap címmel a szervezet külön lapot adott ki, ezenkívül pedig 
Gyöngyösbokréta címmel országos seregszemléket is szervezett. Az SZMKE-tagok továbbá 
támogatták a szlovenszkói magyar iskolahálózat kiépítését is. 

Az SZMKE jól működő alapszervezetein kívül más, eredményesen dolgozó egyesületet, 
társulást is említhetnénk még. Ilyen volt például a Magyar Akadémikusok Köre, a losonci 
Szabad Egyetem vagy a Madách Kör és a Tűz Kulturális Egyesület, a lévai és az ipolysági 
kaszinó stb. 

A nagy reményekkel induló Csehszlovákiai Magyar Tudományos Irodalmi és Művészeti 
Társaság, az ún. Masaryk-Akadémia munkáját nem tudta kellőképpen kibontakoztatni; 
vezetői az államelnöktől kapott segélyt nem fordították teljes egészében nemes célokra. A két 
háború közti időszakban nem tudott teljes mértékben kibontakozni a kisebbségi könyvki-
adás sem. Itt elsősorban nem a mennyiségre, hanem a minőségre kell gondolnunk. Kiadóink 
közül a Tátrát, a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezetet érdemes megemlítenünk. 
Ezenkívül természetesen vidéki vállalkozóknál is jelentek meg magyar könyvek. Az ún. 
Szlovák Állam ideje alatt a nyitrai Híd Kiadó és a pozsonyi Toldi Kör gondozásában látott 
napvilágot néhány magyar kiadvány, köztük több honismereti írás is. 

Külön említést érdemel a Kazinczy Kiadó irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata, a 
Magyar írás. Az irodalmi jellegű publikációkon kívül ebben a lapban helytörténeti, néprajzi és 
szociográfiai vonatkozású munkák is megjelentek. A szerzők között többek közt Duka-Zó-

'Elhangzott 1991. július 3-án, Békéscsabán, a XIX. Honismereti Akadémián. (Szerk.) 
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lyomi Norber t , Féja Géza, Szalatnai Rezső, Manga János, Szombathy Viktor és Nyiresi-Ti-
chy Kálmán nevét találjuk gyakrabban. 

A folyóiratok közül Fábry Zoltán lapját, az Utat, a losonci A Mi Lapunkat, a Prágai 
Magyar Hír lapot , az osztravai Magyar N a p o t említhetnénk még. Az utóbbiban 1936-38 
között különösen sok honismereti jellegű munka jelent meg olyan szerzőktől, mint Balogh 
Edgár, Barta Lajos, Győry Dezső vagy Sándor László. 

Több honismereti írás, néprajzi közlés megjelent a vidéki lapokban is, mint például az 
Érsekújvár és Vidékében, a rimaszombati Gömörben , az ipolysági A Hétben, a Csallóközi 
Hírlapban, a Losonc és Vidékében stb. 

Ha az 1920-as, 1930-as években végzett honismereti munkát körvonalazzuk, a Csehszlo-
vák Rádió magyar adásait is számba Kell vennünk. A kisebbségi irodalom népszerűsítésén 
kívül a rádió támogatta a magyar kul túrmunkát is. Mindenekelőtt a dél-szlovákiai tájakról 
sugárzott helyszíni közvetítéseket kell kiemelnünk, de gyakran tűzte programjára a népi 
kul túrát is, hogy ösztönözze hallgatóit az önismeretszerzésre, a hagyományok ápolására és 
tiszteletben tartására. E téren Manga Jánosé volt a fő érdem. 

Eléggé rendezetlen volt az első köztársaságban Szlovákia múzeumügye. Pedig tájainkon a 
muzeológiának olyan előzményei voltak, mint a Komárom megyei és Komárom városi 
Történeti és Régészeti Egylet, a G ö m ö r megyei Múzeumegyesület, a H o n t megyei 
Múzeumtársulat stb. A két háború közöt t azért alakult néhány új múzeum, mint péluául 
Léván, Érsekújvárott , Rozsnyón és Somorján. Egy-két intézmény azonban megszűnt, 
köztük az ipolysági Hon t i Múzeum is. 

S végül, ae nem utolsósorban feltétlen szólnunk kell a csehszlovákiai magyar értelmiségi 
fiatalok mozgalmáról, a Sarlóról. A regöscserkészet mozgalma elsősorban a nagyobb 
egyetemi városokban - Prágában, Pozsonyban, Brünnben - bontakozot t ki. A főiskolai 
hallgatók nyári szünidejük alatt a néprajzi anyaggyűjtés szándékával járták be Dél-Szlovákia 
és Kárpátalja magyar vidékeit. A falujáró fiatalok továbbá alapos szociográfiai kutatásokat is 
végeztek. A regöscserkészek 1928. aug. 3-a és 13-a között Gombaszögön gyülekeztek, hogy 
lefektessék a népi gyökerű cserkészet alapjait, s megalakítsák haladó mozgalmukat, a Sarlót. 
A fiatalok a gombaszögi tábor után még ha tékonyabb tevékenységet fejtettek ki. Megjelen-
tették lapjukat, a Vetést, a Sarló jegyében címmel pedig évkönyvet adtak ki. Közzétették 
szociográfiai füzeteiket, néprajzi és szociofotó-kiállításokat rendeztek stb. 

2. A csehszlovákiai magyarság életének ú jabb korszakát 1945-től számítjuk. A háborút 
követő hallgatás éveivel hadd ne foglalkozzam ebben a beszámolóban. A korszak szomorú 
valóságát egyébként jól feltárja az a dokumentumgyűj temény, melyet Mint fészkéből 
kizavart madár címmel Molnár Imre és Tó th László jelentetett meg nemrégiben Budapesten. 
S ezen időszak eseményeit érinti Janics Kálmán és Duray Miklós is a néhány éve nyugaton (s 
azóta Magyarországon is) megjelent kötetében. A korszakra vonatkozó pontos adatokat 
pedig G y ö n y ö r József és Popély Gyula újabb könyveiben találjuk meg. 

Az ismét új határok közé került felvidéki magyarság életében az 1948-as év hozott 
sorsdöntő változásokat. Megjelent az első magyar nyelvű újság, az Új Szó c. napilap. 
Megnyíltak a magyar iskolák kapui, faluszínház alakult stb. 1949-ben alakult meg a 
Csemadok, a Csehszlovákiai Magyarok Kulturális Szövetsége, melynek ma 546 helyi 
szervezete, 13 járási és két városi bizottsága és 97 000 tagja van. A felsorolást nem folytatom 
most tovább, inkább a jelenlegi honismereti munkáról szólnék, természetesen a teljességre 
való törekvés nélkül. 

Csehszlovákiában olyan hivatalos szerv vagy intézmény, amely kimondottan a magyarság 
körében végzett néprajzi-honismereti tevékenységet irányítaná, nincsen. A munka nagy 
része ezen a téren is a Csemadokra hárul, ahol csak amatőr, öntevékeny szinten folyik. Bár a 
különböző múzeumok foglalkoznak kisebbségi néprajzkutatással is, az effajta tevékenysé-
gük nem rendszeres és nem is koordinált. 

A Csemadok KB-nak az 1989-es forradalmi változásokig mintegy hét szakbizottsága volt. 
Ezek közé tartozott a néprajzi s a történelmi-honismereti szakbizottság is. A néprajzi 
szakbizottság évente megrendezte az önkéntes gyűjtők egy-két hetes nyári táborát. A 
résztvevők ilyenkor egy-egy tájegység hagyományait kutat ták, s az évente megrendezésre 
kerülő országos népművészeti fesztiválon a kutatási terület tárgyi néprajzi anyagából 
kiállítást rendeztek. Ezenkívül a bizottság tagjainak gyűjtéseiből a kb Néprajzi Közlések 
címmel sokszorosított füzeteket jelentetett meg. Eddig öt ilyen kiadvány látott napvilágot. 
Ünnepi szokásokról, hiedelmekről, népi gyógyászatról, kismesterségekről, dűlőnevekről 
olvashatunk ezekben a füzetekben. 
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A gyűjtők kuta tómunkájá t támogatja a szövetség képes hetilapja, A Hét is. Az újság 
hátlapján eddig értékes fényképsorozatokat közöltek a népi építészetről, a felvidéki magyar 
tájak népviseletéről, a népzenéről és a népi táncokról; bemutatták a tájházakat, a falumúzeu-
mokat s az egyéb néprajzi gyűjteményeket . 

A Csemadok KB a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetével közösen 
1980-ban Dunaszerdahelyen A magyar nemzetiség néprajzi kutatása Csehszlovákiában 
címmel országos szemináriumot rendezett . A szemináriumon, melyen több magyarországi 
néprajzkutató is részt vett, felvetődött az önálló magyar nemzetiségi múzeum létrehozásának 
gondolata. Ennek érdekében a kb tárgyalásokat folytatot t az illetékes állami szervekkel. 
Konkrét eredmény sajnos egy évtizedig sem született. Pedig a gyűjtőhálózat sokrétűsége 
igényelné a múzeum létrehozását, már csak azért is, mivel a jelenlegi intézmények képtelenek 
megoldani muzeológiai és kutatási problémáinkat. 

Volt szó arról, hogy ezt a feladatot egyelőre a komáromi Dunamenti M ú z e u m vállalná fel. 
Ujabb értesüléseim szerint a Szlovák Kulturális Minisztérium jóváhagyta a komáromi 
múzeum új statutumát. Ennek értelmében az intézmény feladata lenne a szlovákiai 
magyarság kultúrájának, történelmének, néprajzának prezentálása. Éppen ezért rövidesen itt 
egy magyar nemzetiségi osztály alakul. 

A történelmi-honismereti szakbizottság az utóbbi évtizedben kevesebb konkrétummal 
dicsekedhetett, mint a fentebb bemutatot t néprajzi szakbizottság. Tevékenysége az éven-
kénti ülésezésekben s egy-két országos szeminárium szervezésében merült ki. Nem csoda 
hát, ha a csehszlovákiai magyarság körében végzett történelmi-honismereti munka még 
mindig hiányos és kezdetleges. Született ugyan néhány szép eredmény is, ami elsősorban az 
önkéntes vagy a független kutatóknak köszönhető. 

N e m beszélhetünk hát szervezett és rendszeres honismereti tevékenységről, szakszerűen 
irányított helytörténeti kutatásokról. Pedig a szakbizottságnak tekintélyes történészek, 
tanárok is tagjai voltak. Igaz, ezek az emberek kü lönböző munkahelyeken dolgoztak, s a 
Csemadokban vállalt feladatukat csak önkéntes alapon, gyakorlatilag szabadidejükben 
végezték. 

Feltétlen szükség lenne egy honismereti jellegű folyóiratra is. Hisz a terjedelmesebb 
honismereti írások, alaposabb helytörténeti munkák publikálására nálunk a kutatóknak is 
csak szűkös lehetőségük van. Rangosabb lapunk, az Irodalmi Szemle újabban csak a 
szépirodalmi alkotásoknak ad helyet, így a publikálási lehetőség itt is megszűnt . A Hét csak 
kisebb honismereti írások közlésére vállalkozik, ráadásul ebben az évben már honorár iumot 
se tud fizetni. 

Magyar nemzetiségű történészeink az imént említett nehézségek és szervezetlenségek 
ellenére is serénykednek, s már eddig is megjelentettek néhány színvonalas kiadványt. 
Püspöki Nagy Péter pl. Zselizről, Rozsnyóról , Püspökiről , Dunaszerdahelyről készített 
monográfiát , illetve írt heraldikai tanulmányt a városok címeréről. Ipolyságról készített 
monográfiája kiadás előtt áll. Szénássy Zoltán, komáromi tanár Klapka Györgyről írt 
monográfiát , s a város művelődéstörténeti emlékeiből dolgozott fel néhányat. Sándor Károly 
a lévai céhek történetét írta meg, Popély Gyula pedig a Masaryk Akadémiáról és a pozsonyi 
Bartók Béla Dalegyesületről írt könyvet . Figyelemre méltó még Fogarassy László, Gyönyör 
József, Varga Sándor, Vadkerty Katalin és mások munkássága is. A magyar vonatkozású 
műemlékek feltárása és bemutatása terén sokat tett Erdélyi Géza, Tököty Gábor , Kardos 
István és mások. Egy-egy tájegység történelmi emlékeinek kutatásába a szakembereken kívül 
több önkéntes dolgozó is bekapcsolódik. így például az Ung vidékén Varga László és 
Mihályi Molnár László, Rozsnyón Ambrus Ferenc, Losoncon Böszörményi István és Duray 
Éva, Rimaszombatban Veres János, Nagykür tösön Urbán Aladár, Ipolyságon Csáky Károly 
és Kiss László, Párkányban Himmler György , Léván Csáky Pál, a Csallóközben Koncsol 
László, Somorján Presinszky Lajos stb. 

A legtöbb történelmi-honismereti vonatkozású könyvet a Madách Kiadó adta ki. Az 
elsősorban szépirodalmi jellegű könyvkiadó múltban végzett ez irányú tevékenysége csak 
dicsérendő. Az egyetlen magyar kiadó eddig néprajzi jellegű könyvek megjelentetését is 
felvállalta. 

A nyolcvanas években rendszeresen megjelentette a kiadó az Ú j Mindenes Gyűj teményt 
is. Az eddig kiadott kilenc kötet számos társadalomtudományi értekezést tartalmaz. 

Sajnos, a Madách állami támogatás nélkül újabban képtelen fenntartani önmagát. S 
amennyiben szépirodalmi kiadóról van szó elsősorban, félő, hogy épp a néprajzi-honismereti 
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jellegű kéziratok látják majd ennek kárát. Legtöbb múzeumunk keretében a honismereti 
körök csak formálisak, hiányzik a tervszerű munka , a rendszeres tevékenység. Kivétel ez alól 
a rimaszombati múzeum, amely egyben a Gömöri Honismereti Társaságnak is a székhelye. 
Ez a társaság Gemer címmel már néhány néprajzi tanulmánykötetet is megjelentetett, sajnos, 
csak szlovák nyelven. 

1990-ben Nagykür tösön megalakult a Nógrád-Honti Honismereti Társaság. Az alapítók 
hajlandóságot mutattak a magyar tagozat működtetésére is, sajnos, szakember híján ez aligha 
lesz életképes. 

Magvar honismereti körök Szlovákiában csak néhány Csemadok-szervezet keretében 
működnek. Mindenekelőtt az érsekújvári, a somorjai és a nagymegyeri honismereti körök 
érdemesek az említésre. Különösen a nagymegyeriek és a somorjaiak mutatnak fel szép 
eredményeket. Konkrét példája ennek a társadalmi összefogással létesített somorjai Honis-
mereti Ház. Néprajzi gyűj teményt , fa lumúzeumot , illetve tájházat találhatunk még Kolony-
ban, Lédecen, Martoson, Ipolyszakálloson, Paláston, Bussán, Nagyölveden és más helye-
ken is. 

Több néprajzi-honismereti aprókiadvány, sokszorosított füzet jelent meg vidéken is. Ezek 
kiadója legtöbb esetben a Csemadok valamelyik járási bizottsága volt. Rozsnyón jelent meg 
Ambrus Ferenc Közelítés a szülőföldhöz I. c. füzete, melyben a szerző a Sajó menti falvak 
rövid bemutatására vállalkozik. Ugyancsak itt adták ki Arany A. László A szlovákiai 
magyarság néprajza és Száraz György Rozsnyó című munkáját . 

Dunaszerdahelyen rendszeresen megjelenik a Csemadok Híradó . Itt adták ki a Múl tunk és 
jelenünk című füzetet, amely a járás Csemadok-alapszervezeteinek életéből ad ízelítőt. 

Érsekújvárban Czuczor Gergely monográfiája jelent meg, s ugyanitt a járási múzeum 
kiadta a Castrum Novum című évkönyv négy számát. A komáromi és a dunaszerdahelyi 
múzeum évkönyveit magyar nyelven is megjelenteti. 

Losoncon a Csemadok néprajzi szakbizottsága Néprajzi Értesítőt szerkesztett, s megjelen-
tette a Palóc népdalok, a Palóc konyha, a Palóc szoba, valamint a Képek a losonci gimnázium 
400 éves múltjáDÓl című kiadványt. 

Nagykürtösön Madách Imre és Gáspár Imre életművének ismertetőjét adták ki. Elsősor-
ban a helyi vonatkozásokat dolgozták fel. Szintén itt jelent meg az Ismerkedjünk járásunkkal 
című néprajzi-honismereti tájékoztató. 

Vannak egészen érdekes helyi vállalkozások is. A Hetényi Községi Tanács pl. Tarczy Lajos 
életútjáról adott ki szép füzetet . A Csemadok lévai alapszervezete több honismereti írást 
közölt évkönyveiben. A somorjaiak a Hűség a küldetéshez, az ipolyvarbóiak az Itt 
vagyunk. . . című kiadványaikban dolgozták fel szervezetük törtenetét. Oroszkán, Nagysal-
lón és Ipolyságon képes prospektus jelent meg a település történetéről és jelenéről. 

Néhány iskola honismereti-néprajzi tevékenységéről is beszámolhatunk. A gömöri 
Dernyőn az általános iskola honismereti körének jelent meg Csermosnya címmel kiadványa. 
A galántai, komáromi, pozsonyi gimnázium és az ipolysági mezőgazdasági szaktanintézet 
saját történetét jelentette meg. Az utóbbi iskolának egyébként szép múzeuma is van, mely 
elsősorban H o n t mezőgazdaságát mutatja be. 

A kisebbség körében végzett kutatómunkánkat az utóbbi időben az önkéntes gyűj tőkön 
kívül nagyban elősegítették múzeumaink fiatal magyar szakemberei is, név szerint: B. 
Kovács István Rimaszombatban, Kovács László és Tóth Izabella Dunaszerdahelyen, Liszka 
József Érsekújvárott , Szanyi Mária Galántán. 

1989 után a Csemadok szakbizottságai társulatokká alakultak. így jött létre, immár 
másodszor (először 1968-ban) a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, amely talán az 
összes közül a legszínvonalasabb tevékenységet végzi. Rendszeresen megjelenteti Hírharang 
című tájékoztatóját , s szervezi a néprajzi táborokat Szlovákia különböző tájain. Rövidesen 
elindítja Népismereti Könyvtár nevű sorozatát is. 

Kezdeményezésére Népra jz mindenkinek címmel rendszeres műsor indult a Szlovák 
Rádió magyar adásában. A társulat elnöke, Liszka József a Tábor tűz című ifjúsági lapban 
Szülőföldem szép határa címmel indított sorozatot , a Cserkész c. lapban pedig a Népra jz i 
kiskátét szerkeszti. Az utóbbi lapnak egyébként honismereti rovata is van. 

S ha már lapjainkról is szó esett, hadd mond juk még el, hogy van állandó honismereti- tör-
ténelmi rovata A Hétnek és A Napnak is. 

1989 után néhány új társaság is alakult Szlovákiában. Például a Palóc Társaság Nagykür tö -
sön, melynek Jó Palócok címmel első kiadványa is megjelent. A somorjai Honismereti Ház 
keretében létrejött a Bibliotheca Hungarica, amely minden csehszlovákiai magyar kiadványt, 
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plakátot, szórólapot, aprónyomtatványt gyűjt . Pozsonyban Nemzetiségi Dokumentációs 
Centrum alakult. Dunaszerdahelyen Csallóközi Értelmiségi Fórum szerveződött , melynek 
egy helytörténeti szakcsoportja is van. Megalakult a Kassai Magyarok Társasága. 

A honismereti munkából továbbra is tevékenyen kiveszik részüket az önkéntes gyűj tők, 
népművelők és helytörténeti kutatók. Kezdeményezésükre több magyar vonatkozású 
emléktáblát, emlékoszlopot állítottak. Például Csábon Szeder Fábiánnak, Szklabonyán 
Mikszáth Kálmánnak (a szülőház helyén), Kur tányban Mocsáry Lajosnak, Érsekújvárott 
Kassák Lajosnak, Komáromban Lehár Ferencnek, Galántán Kodály Zoltánnak, Nagykapo-
son Erdélyi Jánosnak stb. 

Befejezésül szólnunk kell az öntevékeny folklórcsoportokról s a közművelődési k lubok-
ról. Az előbbiek a színjátékszerű népi hagyományokat s azok költészetét gyűjtik össze, adják 
elő. Elsősorban a járási dal- és táncünnepélyeken, a zselízi országos népművészeti fesztiválon 
vagy a gombaszögi ünnepélyen lépnek fel. 

A közművelődési klubok zöme az 1970-es években alakult a Csemadok-szervezetek 
mellett. Főleg előadások keretében érintették a honismereti, helytörténeti s a néprajzi 
kuta tómunka elméleti és gyakorlati kérdéseit. Munkájukat egy ideig a központi klubtanács 
koordinálta, kisebb-nagyobb sikerrel. Jól m ű k ö d ő klubjaink közül sajnos nagyon sok 
megszűnt az u tóbbi években. Ma is kiválóan működik viszont a párkányi Balassi Bálint Klub, 
amely nem egy országos jellegű rendezvényt is magára vállalt. A főiskolai klubok közül a 
pozsonyi József Attila Klub fejt ki rendszeres munkát . 

Az utóbbi másfél évtizedben rendszeressé váltak a nyári művelődési táborok és a 
honismereti kerékpártúrák. Több alkalommal volt nagyobb országos tábor Örsújfaluban, 
Somodiban, Gombaszögön, Ipolyságon, Ghímesen. Ezeket a táborozásokat előzték meg a 
honismereti kerékpártúrák, melyeken főleg értelmiségi fiataljaink vettek részt. A túrázók eddig 
elsősorban Dél-Szlovákia tájegységeit keresték fel, nogy ismerkedjenek a vidék történelmi-
néprajzi hagyományaival, műemlékeivel, irodalmi emlékhelyeivel. De eljutottak már az északi 
vidékekre is, hogy itt is tisztelegjenek a magyar művelődéstörténet emlékei előtt. 

A tapasztalatszerzés végett a jövőben nagyobb szükség lenne arra, hogy a Csemadok-szer-
vezetek, társulatok, csoportok honismerettel foglalkozó tagjai még jobban együt tműködje-
nek a magyarországi honismereti körökkel, múzeumbarátok köreivel stb. Ennek már 
egy-két szép példája is van. így az ipolyságiak és a szobi helytörténeti kutatók közös 
kezdeményezésére szerveződött a Börzsöny Múzeumban a H o n t megye a történelmi 
dokumentumok tükrében című kiállítás. Ezt az anyagot őszre Ipolyságon is bemutat ják. 
Ugyancsak jó az együttműködés a váci múzeum, a szobi helytörténeti gyűjtemény és az 
érsekújvári Csemadok néprajzi szakcsoportja közt . Együtt végeznek néprajzi gyűjtéseket az 
Ipoly partján. 

Az sem ártana, ha a magyarországi vidéki kiadványok, helytörténeti munkák, múzeumi 
híradók nagyobb példányszámban eljutnának köreinkbe. Ugyanakkor a hazai magyar 
kiadványokat is jobban népszerűsíthetnék Magyarországon. Amennyiben az önkéntes 
gyűjtők és kutatók végzik a honismereti munka oroszlánrészét Szlovákiában, így őket is 
jobban elláthatnák az arra illetékes szervek. Elsősorban szakirodalomra, útmutatókra, 
kérdőívekre gondolok. Azt hiszem, önmagunk jobb megismerését, az egészséges és 
termékeny közeledést segíthetnénk elő ezáltal. 

Csáky Károly 

A szanyi helytörténeti kiállítás1 

Ez a kiállítás tükrö t kínál a szanyiaknak, amiből jobban megismerhetik azt a szellemi és 
tárgyi örökséget, amit őseik reánk hagytak; s mindazt , amit egy-egy család őrizhetett az 
előző, halványodó emlékű nemzedékek hagyatékából. Egymás kiegészülő emlékei nyomán 
tudatosabban őrizhetik mindazt, ami érték, amit át kell emelni a jövő nemzedék szellemi 
poggyászába, ami egyetemes gazdagodásunkra szolgálhat. 

'A kiállítás címe: Ami a szanyi portákon még megőrződöt t 1989-1990-ben. Helytörténet i 
kiállítás a X. és XI. nemzetközi honismereti diáktábor gyűjtéséből. Az itt közöl t szöveg a kiállítás 
megnyitásakor, 1991. június 23-án elhangzott beszéd szerkesztett változata. (Szerk.) 
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A most nyíló kiállításon keresztül az országot, világot járó emberek megcsodálhatják a 
szanyiak értékteremtő erejét, alaposabban megismerhetik a hétköznapokhoz, ünnepekhez 
kötődő szanyi hagyományokat . Az itt bemutatot t tárgyak, dokumentumok bepillantást 
engedhetnek a szanyi múlt néhány alapvető sajátosságába, s ezek révén közelebb kerülhetünk 
a rábaközi, a kisalföldi vagy általában a hazai életmód, népművészet, a magyar vidék történeti 
fejlődésének megértéséhez. Alkalmat kínál az önismeretre és a magunk megismertetésére. 

N e m túlzás, ha úgy ítéljük meg, a helyi gazdálkodók partnereik fokozot tabb becsülése, 
bizalma révén anyagi értékre válthatják mindazt , amit szellemiekben e kiállításban felhal-
moztak. Ezért van az, hogy tőlünk nyugatra egyre meghatározóbban törekszenek az ipari, 
kereskedelmi, pénzügyi szervezetek arra, hogy aktívan segítsék a múzeumok, kiállítási 
intézmények, kiadók, kulturális alapítványok munkáját . Úgy gondolom, nemcsak helyes és 
időszerű volt, hanem egyben a szó szoros értelmében vett európai léptékű tett volt, hogy a 
község régebbi és újabb vezetése következetesen támogatta e tárlat anyagának összegyűjté-
sét, s a kiállítás megvalósítását. 

A mai megnyitó régi adósságot törleszt. Lassan két évszázada annak, hogy a népélet és a 
néphagyomány iránt érdeklődni kezdő magyar tudomány és publicisztika felfedezte a 
Rábaköz világát. Maga a szanyi néphagyományt színpadra állító bokrétaszervezés is sok 
évtizedes múltra tekinthet vissza, de Szany is, vidéke is alapjában feltáratlan, tudományosan 
ismeretlen maradt, amint maga a Kisalföld is minden szervezett próbálkozás és szívós 
törekvés ellenére a legkevésbé ismert tájaink közé tartozik. A helyi társadalomnak, a helyi 
közéletnek is és az egyetemes tudományszervezésnek, a közgyűjteményi irányításnak 
halaszthatatlan feladata Kell, hogy legyen az összefogás. E kiállítás valamennyiünket arra kell 
ösz tönözzön, hogy teremtsük meg a további rendszeres feltárások, kutatások feltételeit. 
Valójában szerény eszközökkel meg lehet teremteni annak a lehetőségét, hogy a szanyi 
múltat és hagyományvilágot az eddig felmutatot t értékeihez méltó alapossággal, korszerű 
színvonalon feltárjuk, megismertessük. Biztosak lehetünk benne, a szanyiak hívó szavára 
volnának vállalkozók, akik az eddigi biztató eredményeket kiteljesíthetnék, a község 
történetét, néprajzát a hazai tudományos érdeklődés középpont jába állíthatnák. Meg 
lehetnek győződve arról, hogy ennek az igénylése egyáltalában nem valami helyi, provinciális 
óhaj. Az alapos szanyi kutatásokra - hogy a geológia kifejezését használjam, a mélyfúrásra -
az egyetemes hazai kutatásnak volna szüksége, hogy biztosan következtethessünk a 
kisalföldi táj történetére, a táj alakulásának belső törvényeire. Mindez alkalmat kínálhat arra 
is, hogy a helyi társadalom szakemberei, vezetői terveiket a tudományos elemzésekkel is 
ellenőrizhessék, biztosabban építhessenek a táj hagyományaira, adottságaira. 

Szeretném, ha a mai kiállítás nem befejezése lenne az eddigi munkának, hanem egy kitartó 
vállalkozás egyik első állomása volna. Valamennyi muzeológus kollégám nevében mondha-
tom, szeretettel kérjük Szany polgárait, támogassák e kiállítást, gyarapítsák, gazdagítsák 
anyagát. A múzeumi, levéltári, könyvtári szakemberek ebben segítségükre lesznek. A szanyi 
néphagyomány, a helyi folklórkincs megérdemli a további gyűjtést és a rendszeres kutató, 
elemző munkát . A helyi élet teljességét kellene bemutatni a tárgyi hagyatékban, hogy a 
kiállítás a hagyományos életmód, a régi családi keretek közöt t szervezett termelés egészét 
örökíthesse meg úgy, ahogy az a termelőszövetkezetek szervezése, illetve a világháborús 
kényszerű átalakulások előtt oly természetes volt. A mostani kiállítás szerszámai, felszerelési 
tárgyai, házbeli berendezései, öltözetei a régi élet számos mozzanatát idézik, de a régi élet 
szigorú, fegyelmezett rendjét még nem képesek mindenben elénk állítani. Arra kellene 
törekednünK, hogy a tárgyakból és a dokumentumokból a helyi életnek olyan teljességét 
varázsoljuk a látogató elé, amiben azok az emberek természetesen és jól éreznék magukat, 
akik a mostani tártat igézően szép régi fényképeiről tekintenek reánk. 

Ezeket a fotókat a Soproni Múzeum és a budapesti Néprajz i Múzeum őrizte meg. 
Többségük az 1920-1930-as években készült. Dibold Károly mellett a magyar néprajznak 
olyan nevezetes munkásai, tudósai gyűjtöt ték, mint G y ö r f f y István és Gönyey Sándor. 
Általuk a régi szanyi világnak ma már más forrásból meg nem idézhető vonásai elevenedhet-
nek meg. Meggyőződéssel állíthatom: a legszebb és a legértékesebb magyar néprajzi 
fényképek közé tartoznak ezek a felvételek, belőlük a régi szanyiak embersége, tartása 
sugárzik. Igaz, az öltözködési divat azóta sokat változott, de a képekből kiolvasható emberi, 
erkölcsi erő csorbítatlan érték. Kívánom, hogy a családi emlékeK mellett mindenkiben ezt 
tudatosítsa látványuk. A régi Szany nehezen élt, lakói nagyon keményen dolgoztak, szigorú 
belső közösségi rend szabályozta a mindennapokat . Mégis, mindig módját ejtették, hogy 
szebbé, takarosabbá tegyék a maguk világát. Ehhez szerények voltak az eszközeik, de 
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következetesen kihasználták azokat. Talán ezekben a dolgokban van a legértékesebb üzenete 
a szanyiak régi világának. 

A kiállítás tárgyi anyagából kikerekedő népi kultúra, népművészet egésze is és részletele-
mei is lehetővé teszik számunkra azt, hogy mérlegeljük: mi volt a hagyományos szanyi 
életforma, népi kultúra nemzetközi helye? Vajon hol áll Szany a rábaközi, kisalföldi tájjal 
együtt a tágabb térség fejlődési rendjében? Határozot tan le kell szögezzük, európai 
összevetésben is rangja volt ennek a tájtörténeti t ípusnak, ennek a közösségi kultúrának. 
Bizonyítani tudnánk, hogy minden ízében a kései, a polgárosodásba hajló középkor és a 
modern világunkat előkészítő újkori fejlődéshez kötődöt t , annak belső törvényeit követte. A 
szanyi népélet hagyományos rendje, tárgyi világa, folklórkincse szervesen illeszkedett a 
közép-európai térségünk szomszédos tájai világához. A gótika, a reneszánsz és a barokk népi 
kultúrába átszivárgó, szívósan tovább élő hagyatékának számbavétele nélkül nem lehetne 
megérteni az itt tapasztalt jelenségeket, folyamatokat. A régi Szany világa ebből a népi 
kultúrát folyamatosan megújító európai műveltségből táplálkozott, amit az egyház és az 
iskola már sok százada közvetített, s amiknek hatásait csak elmélyítette a belső hazai 
társadalom fejlődése. A község mai lakói minden bizonnyal öntudattal , büszkeséggel 
tekinthetnek őseik népi műveltségének közép-európaiságára, kultúrájuk fejlődéstörténeti 
rangjára. Ha a helybelieket és a távolból érkezőket a Kiállítás e tekintetben akár csak 
elgondolkoztatja, már érdemes volt áldozni reá. 

A köszönet kifejezésével kell mondandómat befejeznem. Elsőként a szanyiak segítőkész-
ségét, ajándékozását kell megköszönnöm. Tárgyi hagyatékuk, familiáris okmányaik nélkül 
elképzelhetetlen lett volna a hagyományos rend megelevenítése. Egyben kérem, legyenek 
megértőek: a kiállításon nem lehetett minden tárgyat, minden fényképet , régi írást 
bemutatni. A gyűjtés irányítói azonban mindent megőriztek, elraktároztak. 

Megbecsüléssel, elismeréssel gondolok azokra a diákokra, akik az előző két évben a 
nemzetközi honismereti táborokban részt vettek, lelkes munkájukkal egybegyűjtötték, 
dokumentál ták és konzerválták az itt bemutatott tárgyakat. A tábor magyarországi és 
szlovákiai diákjai életre szóló élménnyel gazdagodtak, niszen a község népén keresztül a 
magyar nép igazi arcát ismerhették meg. 

Azt hiszem, minden szanyi nevében, a község régi tanácsi és megújult önkormányzat i 
vezetése nevében, de a megye szakintézményei nevében is köszönetet kell mondjak azoknak 
a kollégáinknak, akik a szakmai irányító munkát végezték. 

Nélkülük nem valósulhatott volna meg ilyen fokon, ilyen színvonalon ez a tárlat. 
Kedves szanyi polgárok! Engedjék meg, hogy a további segítőkészségüket, jóindulatukat 

kérve szeretettel ajánljam: vegyék bi r tokukba ezt a szép kiállítást. Gazdagodjanak általa, 
segítségével őrizzék hűséggel a hagyományaikat . A családjuk, a községük tradíciója, az 
egyéni öntudatuk ápolása nélkül nem találhatják meg helyüket, nem lelhetnek rá a jövőbe 
vezető útra. Érezzék magukat e falak közöt t úgy, mintha hazatértek volna. 

Filep Antal 

„.. .arra, hogy Budapest alapjában véve rendkívül színes és változatos, még később 
jöttem rá, sűrű költözködések idején. Ekkor tanultam igazán megbecsülni gazdag és 
szemérmesen szép hangulatait: a Krisztinavárost nagyhét idején, a várbeli utcákat hó 
alatt, a Vízivárost nyárban, napsütöt t vasárnap délben, a Császárfürdő környékének 
parlagi mediterrán hangulatát, a hidak fenséges és fölényes ívelését, a Duna színválto-
zásait, a hajók jelzőkürtjeinek éjszakai búgását, Ólipótváros néhány részletének 
neoklasszikus nyugalmát, s a pesti Duna-par t egypár szép házának formáit a Lánchíd 
és az Országház közöt t i szakaszon. 

Ma már tudom, hogy Budapest nemcsak fekvése szerint szép, hanem egyes 
negyedeinek mondanivalója és hangulata szerint gazdag is. Kár, hogy lakói nem érnek 
rá arra, hogy ezt észrevegyék." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. 1942.) 
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Csángó fesztivál és konferencia 
Jászberényben 

1985-ben szerveztünk először Jászberényben Nemzetközi Táncház- és Zenésztábort . 
Azóta minden évben ide várjuk a magyar néptáncosokat, népzenészeket és a folklór felé 
vonzódó fiatalokat. Már az első évtől nagy a külföldiek érdeklődése táborunk iránt, a 
környező országokból , Nyugat-Európából , az USA-ból , Japánból rendszeresen járnak 
vissza barátaink. A tanfolyamon a magyar tánckincs legszebb, leggazdagabb táncait 
igyekszünk megtanítani, a népzene iránt érdeklődőket pedig népzenészeink tanítják 
(hegedű-, brácsa-, bőgő-, tekerő-, ütőgardon-, duda- , cimbalom-, furulya- stb. oktatás 
folyik). 

így valósulhat meg, hogy ugyan nem beszélik sokan nyelvünket, mégis életre szóló 
barátság, lelki kapocs szövődhet külföldiek és magyarok, határon túli magyarok a Felvidék-
ről, Délvidékről, Erdélyből, Romániából és anyaországiak, valamint a távol élő hazánkfiai 
közöt t . Ennek érdekében szerveztünk ebben az évben először a tábor keretében csángó 
fesztivált. 

A Jászság Nép i Együttesben, mely a tábor feladatait is ellátja, több mint tíz éve 
rendszeresen végzünk tánc- és zenei gyűjtéseket. A magyarországi hagyományőrző falvak 
mellett 1980-ban gyűjtöt tünk először Erdélyben, a gyimesi csángóknál. A későbbiekben a 
Székelyföld, Kalotaszeg, Mezőség falvaiban jártunk rendszeresen. Gyűjtéseink anyagát a 
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete rendelkezésére bocsátjuk, és 
ugyanakkor felhasználjuk a tánc- és zenetanításban. 

Először 1990-ben nyílt lehetőségünk arra, hogy nagyobb létszámban hívjunk meg a 
táborunkba népművészeket. Ekkor ismerkedtünk meg először a moldvai csángókkal, hiszen 
a romániai változások előtt sem filmezni, de még csak eljutni sem lehetett Moldvába. Itt 
találkoztunk először egy moldvai csángó asszonnyal, Lőrincz Györgyné Hodorog Lucával, 
aki már súlyos betegen vállalta az utat, úgy mondta: „ . . . nem baj, ha meg is halok, de láthatom 
Magyarországot." 
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Szabó Sándor felvételei 





Luca néni Moldva talán legjelentősebb adatközlője volt: siratőasszony, táncos, énekes, 
mesélő, gyógyító, de kiválóan ismerte a csángók viseletét, szokásait és tudatosan vállalta 
magyarságát. A jászberényi Déryné Művelőaesi Központ színpadán lépett fel utoljára a 
közönség előtt. Hazatérni már nem tudott . 1990. szeptember 24-én halt meg és kívánságára 
Magyarországon, Jászberény mellett temet tük el. Temetésére Moldvából 2 autóbusznyi 
csángót hívtunk meg és csángó szertartás szerint temettük el. Még ezen az őszön hosszabb 
időt tö l töt tünk Moldvában, és további gyűjtéseket készítettünk több alkalommal. 1991-ben 
már 4 alkalommal jártunk kint és néprajzi gyűjtésen túl nagyon sok barátot találtunk a 
csángók közöt t . 

Megnyertük a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos 
Akadémia Népra jzkuta tó Intézete támogatását és 2 éves programot dolgoztunk ki a csángó 
folklór összegyűjtésére. Tapasztalatainkat együttesünk fiataljaival is megismertetjük és 
továbbadjuk az évente megrendezésre kerülő Magyar Táncház- és Zenésztáborban, így pró-
bálunk közelebb jutni a valóban tiszta forrásokhoz. 

Az 1991. augusztus 3^ t -én tartott Csángó Fesztivál és Konferencia eseménysorozatát 
Antall József miniszterelnök nyitotta meg, majd előadást tartott dr. Benda Kálmán, Halász 
Péter, Péterbence Anikó, Kallós Zoltán, Bosnyák Sándor, dr. Nagy Jenő, dr. Faragó József 
és Csorna Gergely. Sor került a gyímesi és a moldvai csángó népi együttesek színvonalas 
műsorára, valamint a H o d o r o g Luca emlékére hirdetett népdalénekesi verseny döntőjére. Az 
összejövetelen megjelent Göncz Árpád köztársasági elnök is. 

Papp Imre-Péterbence Anikó 
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Ipolypásztó 
1947-1948 

Példa nélküli megemlékezésre került sor Ipolypásztón 1991. május 19-én. A falu 
közössége az 1947-1948-ban szülőföldjéről kitelepített 178 magyarra emlékezett, s emlék-
táblát avatott a község református templomában. A háború utáni évek csehszlovák 
kitelepítési politikája iszonyúan megtizedelte a falu népét. Erre a sorsra jutott az Alsó-Ipoly 
és az Alsó-Garam vidékének sok más falva is, s különösen a vidék református közösségeit 
sújtotta. A szülőföldjüket kényszerűen elhagyók közül sokan sohasem tértek vissza ide. Az 
ipolypásztóiak nagy részét Baranyában, Villány környékén telepítették le. Sokan közülük 
igyekeztek visszaszivárogni, ha a szülőfalujukba nem is, de legalább annak közelségébe, az 
Ipoly túloldalára, esetleg Pest megyébe. A krónikás sok mindent feljegyzett ezekről a 
sorsokról. Volt, aki Baranyában évekig nem pakolt ki utazóládájából, bízva abban, hogy 
elmúlik e „rossz álom", mások 20-25 év elmúltával visszaköltöztek, mert nem tudták 
meglelni másutt létük értelmét. S volt, akit a túlvilágra hívó harangszó hozot t haza, hogy 
végakarata szerint Ipolypásztó temetőjében aludja örök álmát. Ha a krónikás, Zalabai 
Zsigmond, aki eddig két kötetben írta meg a község történetét és népéletét egyedülálló 
faluszociográfiájában (Mindenekről számot adok - 1984, Hazahív a harangszó - 1985) 
beszámolhat majd egyszer az 1945 után történtekről is, alighanem ez lesz írói pályafutásának 
legkeserűbb próbatétele: elmondani, hogy hogyan bomlot t fel a súlyos csapások alatt a 
település társadalmi rendje, miként szűnt meg a szerves közösségi és hitélet, hogyan omlott 
össze emberség-magyarság szinte reménytelenül az iszonytató, lélektipró években. A hit, a 
folytonosság tudata azonban megmaradt, s ennek bizonysága volt e megemlékezés. 

Ipolypásztó közössége emlékezik. Emlékezett már 1990. szeptember 16-án is, amikor 
második világháborús halottainak emlékét idézte meg. Ekkor kerültek föl neveik a már létező 
I. világháborús emlékműre. 1991 májusában pedig ünnepi istentiszteletre hívott a meghívó. S 
amire évtizedek óta nem volt példa, a gyülekezet, a közösség megtöltötte Ipolypásztó 
templomát. Eljöttek sokan a kitelepítettek is. Döbbenetes volt hallani a visszaemlékezéseket, 
a szülőföld elvesztése fölötti fájdalomtól elcsukló, majd nehezen koppanó szavakat. 
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Pereszlényi Gyula mároki ("Baranya) kitelepített szólt néhány szót arról, mi is köti ehhez a 
faluhoz. „Jöttünk ot thonról haza. Ez a szent hely, ahol megszülettünk, ez a szent hely, ahol 
felnőttünk, ez a szent hely, ahol házasságot kötö t tünk, ez a szent hely, ahonnét kiűzet-
tünk . . . " Ezek a gondolatok vibráltak a lelkekben, az önkényesen megváltoztatott élet 
könyörtelen távlatából. „Ma is, most is csak itt tud megsebzett lelkünk gyógyírra találni" -
hangzik a lélekben megélt csoda. Majd Perőcsény, Pécs, Vámosmikola temetőiig szállnak a 
szu lőföld versei: Gyurcsó István: „Mennyi lehetőség sírra halálra, és mégis élünk. . ." , és a 
150. genfi zsoltár hangjai az esztergomi D o b ó Katalin Gimnázium leánykórusának előadásá-
ban: „Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát!" . . . Majd Menegeli: Parce Domini : 
„Kegyelmezz Uram népednek, örökségedet ne hagyd elveszni..." Kovács Géza, a falu 
református lelkésze tévedhetetlenül fogalmazta meg prédikációjában azt az élményt, 
amelynek újbóli megidézéséért több mint egy emberöltő után újra összejött , összejöhetett e 
közösség, hogy felemelje szívét. Zakariás próféta szavai töltötték meg a lelkeket: „Isten 
kegyelmét ne tegyétek hiábavalóvá magatokban!" „Állítsátok helyre a rendet magatok 
közöt t !" A krónikás Zalabai Zsigmond, a lélekszabadító kezdeményezés elindítója csupán 
csendes résztvevője kívánt lenni e megemlékezésnek. S talán újtára indított Ipolypásztó 
közösségével egy gondolatot . Valamit, amit be kell vallani! 

Himmler György 

Szlovák nemzetiségi találkozó Vanyarcon 
A Nógrádi megyei Vanyarcot jórészt szlovák nemzetiségű, evangélikus vallású polgárok 

lakják. A Magyarországi Szlovákok Szövetségének helyi érdekképviselete és az önkormány-
zat színes kul turális műsort rendezett szeptember végén, melyre meghívták a határon túli 
Dobra Niva szlovák polgárait is. Az evangélikus templomban istentisztelettel kezdődött az 
esemény szlovák és magyar nyelven, majd a családok látták vendégül a látogatókat. A 
rendezvény fénypont ja a falu utcáin tartott felvonulás és a szabadtéri színpadon rendezett 
hagyományőrző bemuta tó volt. A találkozó szlovák nemzetiségi bállal zárult. 

Szabó Sándor 
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