
KRÓNIKA 

Európa-díj a népművészetért 
Újra hazánkat érte a megtiszteltetés, amikor a hamburgi F. V. S. Alapítvány az 

Európa-Preis fü r Volkskunst 1991. kitüntetést az érdi Bukovinai Székely Népdalkörnek 
ítélte. 

A nagy hírű alapítványt Alfred Toepfer alapította 1931-ben, azzal a céllal, hogy az európai 
kultúra sokszínűségét támogassa, és az e téren elért eredményeket jutalmazza. A népművé-
szet ápolásáért, a hagyomány megmentéséért létrehozott Európa-dí j 1973 óta kerül 
kiosztásra. Magyarországon először a Bartók-együttes kapta ezt a kitüntetést 1975-ben, 
majd a debreceni Építők Ha jdú Táncegyüttese 1979-ben. Egyéni díjban részesült 1983-ban 
Erdélyi Zsuzsanna az archaikus népi imák gyűjtéséért. Most ismét magyar együttest 
választott a kuratór ium, melynek elnöke Rolf W. Brednich, tagjai Alexander Fenton, 
Reimund Kvideland, Zmaga Kumer és Wolfgang Suppan. A 12 500 D M díj átadására 
személyesen érkezett hazánkba a kuratórium elnÖKe, Brednich úr és a hamburgi F. V. S. 
Alapítvány ügyvivő igazgatója, Helmut Schmidt, Alfred Toepfer személyes megbízottja. Az 
ünnepségre családias környezetben Érden, a bukovinai székelyek körében került sor, anol az 
elnök úr méltatta az énekkar és vezetőjük érdemét, utána a Székely Népdalkör énekes 
repertoárjából muta tot t be egy csokorra valót, majd előadták a hadikfalvi betlehemezést. 

A rangos kitüntetést sokévi munka, a néphagyomány megmentéséért tett sokirányú 
tevékenység előzte meg. N e m véletlen az sem, nogy az érdi népdalkör felé fordult az 
érdeklődés. 

A bukovinai székelyek ebben az évben kettős évfordulót ünnepeltek. Éppen ötven éve 
annak, hogy a hazájukból kiűzetett , szétszóródott közösség 1941 májusában visszatelepült 
az akkori Magyarország területére, Bácskába, hogy onnan rövid néhány év elteltével ú jabb 
otthonkereső ú t ra térjenek. Ennek az évfordulónak tiszteletére csaknem hétszáz ember jött 
el Érdre nemcsak az ország különböző helyeiről, hanem mindazon vidékről, ahová 
hányattatott sorsuk révén eljutottak. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Antall József 
miniszterelnök úr , Andrásfalvy Bertalan kulturális és művelődésügyi miniszter, akinek sok 
személyes kapcsolata volt ezzel a népcsoporttal, valamint Für Lajos honvédelmi miniszter, 
továbbá sok író, költő, művész, tudós.1 

Az 1991-es év fontos évforduló a Bukovinai Székely Népdalkör életében más oldalról is, 
mert éppen húsz évvel ezelőtt léptek először föl együttesként, és vállalták föl a tudatos 
hagyományőrzést , kezdték összegyűjteni a már-már elfeledett hagyományt és annak tárgyi 
emlékeit. Ezt a két évfordulót tette még teljesebbé az Európa-díj , ami mind erkölcsi 
elismerést, további biztatást ad a csoportnak, mind pedig jelentős anyagi támogatással segíti 
a hagyományőrzőket munkájukban. 

Az együttes Kóka Rozália kezdeményezésére 1971-ben alakult 11 fővel, Érden élő 
bukovinai székely lányokból, asszonyokból. A későbbi évek során mások, nem székely 
születésűek, de a székely hagyományok megismerésére, őrzésére vállalkozók is bekapcso-
lódtak az együttes munkájába. 

Az együttes megalakításakor a bukovinai székely hagyományok széles körben való 
megismertetését, őrzését tűzték ki célul. Különösképpen a bukovinai székely népdalok 
gyűjtését, tanulását, terjesztését tartotta feladatának. Á megalakulást követően négy hónap 
múlva már szerepelt a szomszéd faluban, Sóskúton, az ottani szlovák népdalkörrel együtt. 
Ezt követően egyre szaporodtak a szereplések. Előkerült a 30-40 éve szekrényekbe zárt 
székely népviselet, és a műsorban előadták a népcsoport viszontagságos történetét, mondá-
kat, meséket, bujdosódalokat , keserveseket és balladákat. A hallgatóság zöme bukovinai 
székelyből állt. A székelyek boldog örömmel ismerték fel az együttesben „képviselőjüket", 
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szeretetükbe fogadták őket és rokonszenvükkel támogatták. A híres Röpül j páva vetélkedőn 
nagy sikerrel szerepeltek 1972. augusztus 19-én Budapest legnagyobb színpadán, az Erkel 
Színházban. Az előadást közvetítette a televízió is. Egyszerre ismertté lett az egész 
országban. Ettől kezdve tíz éven át, évente 50-60 előadást is tartottak és eljutottak az ország 
minden tájára. 

Érd Budapesttel szinte egybeépült város, így a közvetlen kapcsolat kiépítése kézenfekvő 
volt. Több egyetemi diákklubbal tartottak kapcsolatot, szoros barátságot. Érden a Művelő-
dési Központban évente rendeztek találkozót a Tolna megyei, Baranya megyei székely 
együttesek részvételével, ahol mindenki a maga tudásával gazdagította a szétszórtan élő 
bukovinaiaknak hagyományára vonatkozó ismereteket. Ezek az alkalmak érzelmileg sokat 
jelentettek nemcsak a székelyeknek, hanem a hozzájuk közelállóknak is. 

A néphagyomány tudatos megőrzésére 1975-ben, a felnőtt énekesek mellett alapítottak 
egy ún. nótafaiskolát is, ahol 6-8 éves gyermekek tanultak énekelni. Alkalom nyílt arra is, 
hogy a népcsoport nehéz történelmi sorsát megismerjék. 

A népdalkör repertoárja kettős jellegű. Egyrészt a dalokat az idősebb nótafáktól tanulták, 
másrészt a Zenetudományi Intézetből Kodály Zoltán bukovinai gyűjtéseit elevenítették fel. 
így az eredeti forrásból tanulták újra azokat a régi népdalokat, balladákat, amelyeknek 
szövegei, dallamai a két háború és a menekülések viszontagságai között kihulltak a most élő 
bukovinai székelyek emlékezetéből. T ö b b mint 200 népdalból áll a repertoár. A népdalokat 
mesékkel, mondákkal , levél-, olykor versrészletekkel, apokrif imádságokkal felváltva adják 
elő. Önálló estjeiken a bukovinai székelység egész története megelevenedik, az a nehéz és 
viszontagságos sors, amely mindenkit gondolkodásra késztet. Jólreprezentál ja tevékenysé-
güket a népdalkör hanglemeze, amit 1986-ban készített a Hungaroton Hanglemezgyártó 
Vállalat. A hanglemez egyik oldalán legszebb népdalaik szerepelnek, másik oldalán a 
hadikfalvi betlehemes. A betlehemezésben van több olyan szereplő is, aki 50 esztendeje 
Bukovinában játszott. A lemezfelvétel után felelevenítették a betlehemes játékot teljes, régi 
pompájában. Tolnában, Baranyában faluról falura járva gyűjtötték össze a szükséges, eredeti 
bukovinai székely jelmezeket. 
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1986-tól minden évben betlehemeztek karácsony táján, a televízió játékfilmeket is készített 
belőle, amit december 24-én este be is mutatot t . 17 újságban írtak lemezükről, filmjükről, 
egyetemi színpadi előadásukról. A műsort Csehszlovákiába, Jugoszláviába is elvitték, hogy 
az ottani magyar falvakban erősítsék a hagyomány iránti tiszteletet, szeretetet. Az idős 
szereplők megfáradása, elvesztése miatt több fiatal kapcsolódott az együttesbe, ami biztosítja 
a hagyomány továbbélését. Mindebben a tevékenységben a helyi szerveken kívül a 
Soros-alapítvány is komoly támogatással segítette a népdalkört . A hányattatás után 
megmaradt tárgyi emlékeket is a népdalkör tagjai gyűjtötték össze a helyi múzeum számára, 
ami keretet és hátteret ad a szétszóródott bukovinai székely kultúrának. Érd így lett 
központ ja a sok menekülést túlélt népcsoportnak. 

Ebben a munkában mindig kiemelkedő szerepe volt Kóka Rozáliának, a csoport 
életrehívójának, vezetőjének. Kóka Rozália 1943-ban született Bajmokon (Jugoszlávia). Az 
ő élete és családjának minden állomása egybefonódik a nehéz sorsú bukovinaiak zaklatott 
életével. Kicsiny gyerekkorában, 1945-ben telepítették át családját Tolna megyébe, ahol 
Felsőnánán kapott o t thont egy kitelepített sváb házában. Svábok, felvidéki magyarok, 
bukovinai székelyek etnikailag vegyes lakossága tette színessé a falu életét. 

A kü lönböző szokású, életvitelű népcsoportok között természetesen fordult érdeklődése 
a népi hagyományok felé, de legfontosabb élménye középiskolás korában az Andrásfalvy 
Bertalan által vezetett néptánccsoport volt. Az ő szakismerete irányította figyelmét a 
bukovinai székely kultúra felé, tudatosította, hogy a környezete által lenézett, nagy múltú 
kultúra milyen értékeket rejt magában. Az ő tanácsára figyelt fel saját községének, 
népcsoportjának hagyományaira. 

Andrásfalvy és Várkonyi Imre nyelvész tudatosította benne a bukovinai székely hagyo-
mány értékeit, és gyűj tőmunkára buzdí tot ták őt. Pályamunkák készítésével ismerte meg a 
szétszórtságban élő bukovinaiak életét, figyelt fel arra, hogy milyen elszántsággal akarják 
kiszakítani magukat a tradicionális kötelékekből, alkalmazkodva az új környezethez, a városi 
élethez. 

A bukovinai székelyek hátat fordítottak múlt juknak. Ezért a jellegzetes népviseletüket 
szekrénybe zárták, gyerekeiket iskoláztatták, a városba küldték dolgozni. Megindult a teljes 
asszimilálódás. Ebben a helyzetben tudatosult egy-egy hagyományőrzésre fogékony ember-
ben, Sebestyén Ádámban, Éőrincz Imrében és másokban, nogy milyen sok értéktől fosztják 
meg magukat . A következő generáció tagjai közöt t sokan vannak, akik korábban kiváltak a 
régi közösségből, s most ú jból keresni kezdték a gyökereket, az idősebbektől tanulták meg a 
régi énekeket, könyvekből ismerték meg az elfelejtett szájhagyományt. Kóka Rozália is így 
kezdte gyűj tőmunkáját . 1969-ben indult először Erdélybe, Moldvába, Bukovinába, hogy 
felkeresse a ki indulópontokat , megtalálja a gyökereket. Éőként hiedelmet, népdalt , meséket, 
mondákat gyűjtött , és olyan apokrif imákat, amelyek a legidősebbek emlékezetében éltek 
csak. Az idősebbekkel beszélgetve döbbent rá arra, hogy a sokszori telepítés után, az 
asszimilálódásnak olyan fokán él népe, hogy a hagyományok megmentése-újraélesztése 
hivatásszerű feladatává kell váljon. Ebben a munkában segítségére volt néhány néprajzi 
szakember, művész, hagyomány iránt fogékony újságíró, meg a támogató székelyek sora. 

Az általa alapított népdalkört és a lelkes munkát sok elismerés, kitüntetés kísérte, 
különösen azért az új hangért , ami a fellépésekre jellemző volt. Ö k ugyanis nem csupán 
bukovinai dalokat énekeltek, hanem egy kis műsor keretében előadták, újra meg újra 
felelevenítették a nép sorsát. Ettől vált az ő programjuk különössé, egyedivé. Á kiűzetésről, 
vándorlásról, bujdosásról szóló énekek, történetek, mondák, visszaemlékezések sajátos 
atmoszférát kölcsönöztek az előadásnak, és vonzot ták mindazokat , akik érzékenyek voltak 
a magyar nép története iránt. 

Kóka Rozália kiváló előadó, mesemondását sok gyerek ismeri, lemezeit szívesen hallgatják 
kicsinyek és nagyok. A tájnyelv természetes használata, az élő beszéd egyéni ízt adot t mindig 
változatosan formált mondanivalójának. Ezért figyelt fel rá a tv, és készített egy monodrámát 
Csiki Veró élete címmel. 

Mindemellett tovább gyűj töt t az idősebbek körében, és ennek alapján írta meg az Egy 
asszony két vétkecskéje című mesegyűjteményt, Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című, 
mondákat feldolgozó kötetét. Az ő közreműködésével jelent meg Lőrincz Imre bukovinai 
fafaragó önéletírása A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig címmel 1987-ben. 

Ennek a sokirányú tevékenységnek jutalmát vehette át Kóka Rozália, a Bukovinai Székely 
Népdalkör vezetője a hamburgi F. V. S. Alapítvány által létrehozott Európa-dí j a 
népművészetért 1991. évi oklevelével és az emlékéremmel együtt . Nagy megtiszteltetés ez, 
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hiszen a Kelet-Európában oly divatos hagyományápoló népdal- és néptáncegyüttesek közül 
évente egy-egy csoport részesülhet benne. A kitüntetés a magyar népre figyelést is jelenti, azt 
a törekvést becsüli meg, ami a civilizált Európában a hagyományok továbbéltetésére irányult. 
Az Európa-dí jhoz a magyar népra jz tudomány művelőinek nevében is melegen gratulálok, 
további eredményes munkát , szép sikereket kívánva. 

Kriza Ildikó 

II. Rákóczi Ferenc 
rodostói emlékháza Kassán 

T ö b b történész- és muzeológus-generáció majd kilenc évtizedes álma vált valóra 1991. 
június 21-én. Ekkor nyitot ta r. eg a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum II. Rákóczi Ferenc 
rodostói emlékházát. 

A századforduló előttiek azok a javaslatok, melyek szerint meg kell találni és Magyaror-
szágra szállítani a bujdosó fejedelem és társai hamvait Törökországból . Ezzel a feladattal 
Thaly Kálmánt bízták meg, aki két törökországi útja során valóban megtalálta a fejedelem 
hamvait. 

1903-ban a szabadságharc kezdetének kétszázadik évfordulóiára rendezte meg az akkori 
Felsőmagyarországi Múzeum azt az ereklyekiállítást, amelyen először láthatta a nagyközön-
ség a többnyire magánkézben lévő, Rákóczihoz és korához kapcsolódó gyűjteményeket. 

1904-ben Edvi-Ill és Aladárt bízták meg azzal, hogy mérje fel, mely részeket érdemes a 
rodostói magyarok házaiból hazaszállítani és itt felál (ítani. Ennek a feladatnak eleget téve 
elkészítette ezek akvarelljeit és grafikáit minden részletre ki terjedő figyelemmel. 

1905-ben - mint ezt a korabeli számlák is igazolják - érkezett meg Kassára az a 29 láda, 
melyekben főleg II. Rákóczi Ferenc ebédlőszobájának belső díszítése volt taláható. 1906. 
október 29-én országos ünnepélysorozat keretében érkezett meg a hamvakat szállító 
különvonat a kassai pályaudvarra. A nagy fejedelem koporsóját egy kü lön e célra felállított 
díszsátorban ravatalozták fel, majd a gyászszertartás után innen indult útjára a díszes menet. 
Az útvonal érdekessége a két hatalmas díszkapu volt, melyek a fejedelem sárosi és zborói 
várainak erődítéseit jelképezték. A fejedelem és társai, valamint édesanyja Zrínyi Ilona és fia 
József hamvait két díszes gyászkocsi vitte. A hamvakat tartalmazó koporsókat a Szent 
Erzsébet-székesegyház kriptájában helyezték el. 

1908-ban hagyták jóvá véglegesen azt a tervet, mely szerint II. Rákóczi Ferenc rodostói 
házának a mását a Hóhér bástyához csatolván fogják felépíteni. Mint több más tervbe, ebbe 
is beleszóltak az első világháború évei. A 29 láda a Fő utca egyik házának a pincéjébe lett 
elrejtve, és csak 1937-ben találták meg őket. Hogy kik és milyen okból rejtették el a ládákat, 
azt mind a mai napig nem tudtuk hitelesen tisztázni. A ládák felnyitásáról fennmaradt 
jegyzőkönyv tudósít arról, hogy ezek milyen rossz és korhadt állapotban voltak. 

A rodostói ház felállítása Kassa Magyarországhoz való visszacsatolása után vált - több 
mint harminc év után - ismét időszerűvé. Ennek az ügynek ekkor legfőbb szószólója lett 
Mihalik Sándor, Mihalik József fia, a Kassai Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum igazgató-
ja. 1941-ben fogtak hozzá az eredeti elképzelés szerint az építkezéshez, a munkálatokat a 
kassai Kladek fivérek cége végezte. Lebontot ták az itt álló földszintes ház tetőszerkezetét és 
a megmaradt részekre építették fel a rodostói ház másolatát. Az építészeti munkákat 
1944-Den fejezték be, de a ház csak kívülről lett teljesen rendbehozva, mert az ebédlő 
díszítésének csak egy része került a helyére. Azt a föltevést, hogy a nyilvánosság számára is 
megnyitották volna ezt a házat, vagy hogy kiállítás lett volna itt, cáfolja az a tény hogy a 
Kelet-Szlovákiai Múzeum levéltárában semmiféle erre utaló adat nem található. 

A rodostói ház - nevezzük így az egyszerűség kedvéért - hosszú évekig muzeológiai 
szempontból kihasználatlanul állt. 

A törökországi rodostói-tekirdagi Rákóczi-ház sorsa is érdekesen alakult. Az első 
világháború alatt súlyosan megrongálódott és a tulajdonképpeni újjáépítést 1933-ban végezte 
el a magyar kormány. Ma itt ugyancsak Rákóczi-emlékmúzeum működik, melynek 
ebédlőiét teljes szépségében csak azután lehetett megnyitni, miután 1981-ben az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal szakrestaurátorai a Kassán elhelyezett eredetikről pontos másola-
tokat készítettek, és a helyiséget ezekkel rendezték be. 
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A csehszlovákiai 1989-es „bársonyos forradalom" előidézte változások tették lehetővé, 
hogy a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum munkatársai komolyan foglalkozhattak az emlékház 
megnyitásának gondolatával. Ennek az előfeltétele volt az ebédlő berendezésének konzervá-
lása, restaurálása és beépítése. Tisztázván tehát a két „rodostói" ház viszonyát megállapíthat-
juk, hogy Rodostóban-Tekirdagban áll az eredeti helyen az 1933-ban restaurált ház, melynek 
legdíszesebb terme másolatokat tartalmaz. Kassán pedig a középkori H ó h é r bástyához 
építve áll a törökországi ház másolata, melyben az ebédlő Berendezése eredeti. 

Maga a kiállítás több témát dolgoz fel. Az első II. Rákóczi Ferenc és korának rövid 
ismertetése. Ebben a teremben található az a nagymértű olajfestmény — Éder Gyula alkotása 
- a fejedelem lovas képe Kassa városa előtt, amely egykor a Városházán állt. 

A második terem az 1906-os eseményeknek, valamint Thaly Kálmánnak állít emléket. 
Rodostóval és a törökországi tájakkal Eavi-Illés Aladár műveinek segítségével ismerkedhe-
tünk meg. Itt látható az első eredeti darab, egy famennyezet. 

Levéltári, fotó- és képanyag, valamint a rodostói ház és a Hóhér bástya makettje 
dokumentál ja a kassai Rodostó sorsát a század első felében. 

Az emeleten Mikes Kelemennek szentelt helyiséget pillantjuk meg - egy tö rök bútorokkal 
berendezett piciny dolgozószobát . 

A kiállítás gyöngyszeme maga az ebédlő, amelynek díszítésén Rákóczi is dolgozott. A 
színes üvegablakok, gyümölcskosaras stukkódíszek, az ablakok melletti dús virágdíszek, a 
csodálatosan díszített szekrénysor és a pipatórium teremtik meg az igazi rodostói hangulatot. 
Az ebédlőteremben vannak kiállítva a szabadságharc alatt kiadott pénzek és az országgyűlé-
sek alkalmából veretett érmék. Itt látható két kis szentkép Péter és Pál apostolról, melyek a 
fejedelem gyerekkorához fűződnek - Munkács várából származnak - , valamint az a lepel, 
mellyel halála után, 1735-ben volt letakarva, továbbá a halotti ruhájának díszes foszlányai, 
melyeket Thaly Kálmán talált meg. 

A kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum terveihez tartozik, hogy a H ó h é r bástyán majd a 
jövőben egy Kassa haditörténetével és erődítményeinek fejlődésével foglalkozó állandó 
kiállítást hoz létre, mely összekapcsolódik majd a most megnyitott emlékházzal. 

Végül engedtessék meg nekem, hogy mind a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum, mind a saját 
nevemben köszönetemet fejezzem ki dr. Bánkuti Imrének, Gyulai Évának, dr. Németh 
Gábornak, Zana Istvánnak, valamint a Magyar Nemzet i Múzeumnak, a miskolci Herman 
O t t ó Múzeumnak és a magyar Filmarchívumnak a nekünk nyúj tot t segítségért. 

Dr. Pollák Róbert 

Széchenyi István első emlékszobrának 
felújítása Pusztacsaládon 

Pusztacsalád - egykori, i f júkori lakóhelyem - most már harmadszor is kiérdemelte a 
legnagyobb magyar iránti tiszteletével a közmegbecsülés háláját. 

Az első: Pusztacsaládról indult el 1860. május l - jén Széchenyi István halála évében, a 
temetéssel szinte egy időben a felhívás: „Igen tisztelt hazafiak!. . . a boldogult Gróf Széchenyi 
István eránti hálánk jeléül egy örök emlékszobrot, melyen a Szent István magyar király képe, 
magyar és Széchenyi czímerek, illendő versek és a hozzájárulandó igaz hazafiak nevek 
feljegyzése által kiékesítve felállítani szíves engedelmük által készen lennének." A szobor 
Szent István király ünnepén -r Széchenyi névnapján - 1860. augusztus 20-án már készen állt. 
Politikai okok miatt nyíltan nem ábrázolhatta Széchenyit, de azt jobban szemügyre véve 
megállapítható, hogy a szoboralak öltözetétől függetlenül - tulajdonképpen a legnagyobb 
magyart ábrázolja. A Szent István „jelmez" csak azért van rajta, hogy ne váljék mindenki 
számára azonnal felismerhetővé. Ez a szobor Széchenyit megviselt arccal, öregnek ábrázolja, 
s akik még a daliás huszárkapitányra emlékeztek nem vagy csak alig ismernek rá vonásaira. 

A közmegbecsülés második alkalma 1938, a szobor felújításának éve. Ekkor már fel 
lehetett volna tüntetni , hogy a szobrot Széchenyi István tiszteletére emelték, de talán 
hagyománytiszteletből és a Szent István-i évforduló miatt volt olvasható az új emléktáblán: 
„Szent István. Készült a XIX. században. Halálának 900 éves évfordulója alkalmából 
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megújította a vármegye közönségének közreműködésével a Pusztacsaládi Szent István 
Levente Egyesület 1938. évben." 

Ma már a falubéliek is tudják , hogy a volt iskola előtt ékeskedő Szent István-emlékszobor 
mikor és milyen körülmények közöt t került a kis falu szívébe. A példakép Szent István király 
jelmezében Széchenyi Istvánnak emelte a soha el nem évülő hódolat és kegyelet. A s:.obor 
131 éve áll Pusztacsalád főterén. Az idő megviselte a gyenge homokkövet . Különösen a 
szobor hátsó, északi része mállékony a ráülepedett moha miatt is. Jobb kézfejét pedig vandál 
módon letörték. 

Ma, Széchenyi István születésének 200. évfordulóján jött el a közmegbecsülés kiérdemlé-
sének harmadik alkalma. Bár a szobor felújítása sem a Szent István király-ünnepre -
Széchenyi névnapja - , sem Széchenyi István születése napjának 200. évfordulójára - a 
szobrász lehetőségei miatt - nem készült el, mégis, ha kissé késve, de még Széchenyi István 
születésének évében Pusztacsaládon is megtartható lett a Széchenyi-emlékszobor felújításá-
nak megünneplése. Fennkölt lélekkel, örömteli szívvel és hálával gyűltünk össze a felújított 
szobor köré. 

Az anyagi kiadások zömét a falu vállalta és ehhez adott segítséget a Széchenyi Társaság. 

Varga Gyula 

Megalakult a Honti Honismereti Társaság 
A honismereti munkának a történelmi H o n t megye területén jelentős hagyományai voltak. 

Már a múlt század elején olyan egyesületek, intézmények alakultak itt, mint a Hont i 
Régészeti Társulat, a Hon t i Kaszinó vagy a Szondi Emlékbizottság. Később létrejött a H o n t 
megyei Múzeum Egyesület, majd megnyílt a Hon t i Múzeum. Olyan kiváló gyűj tők, kutatók 
indultak erről a tájról, mint Szeder Fábián, Ipolyi Arnold, Csaplovics János, Mocsáry Antal, 
Nyáry Albert és mások. 

A kutató- és gyűj tőmunka eredményeként több száz tárgy, festmény, lelet és okirat gyűlt 
össze, melyek a budapesti múzeumokba, később pedig a Hon t i Múzeumba kerültek. A 
honismeretet pártoló hontiaknak köszönhető az is, nogy emléktáblát állítottak Ipolyi 
Arnoldnak, Szondi György tiszteletére pedig emlékkápolnát építettek. Többször ülésezett a 
megyében a Magyar Történelmi Társulat, ellátogattak ide a jó nevű archeológusok, s nem egy 
alkalommal rendeztek a megye székhelyén rangos történelmi és néprajzi kiállítást. 

1918 után a honismereti tevékenység szinte teljesen megbénult a megyei közpon t rangját 
vesztett városban. Megszüntették a Hont i Múzeumot , nem jelentek meg a régi lapok, s a 
kaszinó munkája is visszaesett. A két háború közti időben az Ipolysági Magyar Gimnázium 
tanárai és cserkészei végeztek eredményesebb helytörténeti-honismereti munkát . Mindenek-
előtt a dr. Horváth István vezette régészeti kör érdemelt különösebb figyelmet. Több 
néprajzi tárgyú írás, honismereti munka jelent meg ebben az időben a dr. Salkovszky Jenő 
indította ipoíysági lapban, az A Hétben. Ezek legtöbbjét Manga János, a vidék szülötte, az 
ismert néprajzkutató írta. 

1938 után volt néhány sikeres kezdeményezés. 1943-ban rendezték meg az első Hont i 
Napot Ipolyságon. A Manga János rendezte szép néprajzi kiállításnak nyomtatot t katalógusa 
is volt. A vidék folklórcsoportjai gyakran felléptek a falunapokon és a Gyöngyösbokréta-
rendezvényeken. 

Az újabb államfordulat után megint csak hosszú hallgatás következett. 1968-tól 1981-ig 
aztán évente megrendezték a Hont i Napokat . Á m később ezekre is erősen rányomta bélyegét 
a kommunista parancsuralom, s a rendezvények inkább politikai manifesztációkká váltak. 

1978-tól tíz éven át a H o n t i Közművelődési Klub végzett - egyéb programja mellett -
amolyan szabadegyetem jellegű honismereti munkát. A szűk egy évtized alatt csaknem 
huszonöt helytörténeti-honismereti , illetve néprajzi jellegű rendezvénye volt. Négy magyar-
országi és hét hazai magyar néprajzkutató tar tot t előadást a klubban. Ezenkívül régészek, 
helytörténészek, népdalénekesek és népzenekutatók jártak Ipolyságon. A klub rendezte meg 
a fiatal szlovákiai magyar néprajzkutatók találkozóját, s bemutatták Palást község néprajzi 
anyagát is. Az összejövetelekre a környező falvakból is többen eljártak. 

A nonismereti tevékenység a felsoroltak ellenére sem vált rendszeressé, tartóssá. A 
kisvárosnak, illetve körzetének máig sincs helytörténeti gyűjteménye, nem jelent meg ez 
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idáig egyetlen helyi honismereti kiadvány sem. Csupán Palást községben van egy értékesebb 
néprajzi gyűjtemény. 

H o g y a honismereti munka meglévő fehér foltjait eltüntessék, az idei H o n t i Napokkal egy 
időben, szeptember 28-án megalapították Ipolyságon a Hon t i Honismereti Társaságot. Az 
önkéntes néprajzgyűjtők, helytörténeti kutatók, s a honismeret barátainak társasköre azért 
jött létre, hogy összefogja mindazokat , akiket érdekel a történelmi múlt, népi kultúránk, 
művelődéstörténeti hagyományaink, akiknek szívügye ezek feltárása és megőrzése, a 
műemlékek számbavétele és ápolása. 

A társaság célja, hogy összefogja azokat is, akik szűkebb pátriánk hagyományaival 
behatóbban foglalkoznak, alaposabb kutatásokat végeznek. Továbbá, hogy gyűjtse az 
Ipolyság városra és a környező településekre vonatkozó emlékeket, dokumentumanyagokat ; 
ügyeljen a műemlékek, történelmi emlékhelyek karbantartására, hívja fel a figyelmet azok 
áldatlan állapotára; hogy a jeles szülötteknek s mindazoknak, akiket szorosabb kapcsolatok 
fűz ték e tájhoz, emléktáblát állíttasson. Feladatának tartja továbbá a társaság, nogy egy 
létesítendő múzeum anyagának összegyűjtésében, illetve az egykori H o n t i Múzeum 
tárgyainak Selmecbányáról való visszaszerzésében közreműködjék . Ezenkívül szeretne több 
kiállítást, előadást, sz impóziumot szervezni, néhány kiadványt megjelentetni stb. 

Munka , tennivaló akadna tehát bőven Ipolyságon és környékén. A társaságnak eddig 
(október 20.) 15 tagja van. Még csak az első lépéseket tette meg. Az idei Hon t i Napokra 
például kezdeményezésére és közös összefogással jelent meg húszfajta régi képeslap 4000 
példányban, elkészült egy videofilm a város és környéke műemlékeiről. Az előbbiért a 
szerencsi múzeumnak és a szobi könyvtárnak, az utóbbiért pedig a váci Madách Imre 
Művelődési Központnak is köszönet jár. 

A jövőben a társaságnak szüksége lenne egy helyiségre, ahol az eddigi szerény gyűjteményt 
s azt a több tucat honismereti kiadványt és folyóiratot, melyet a nemrég Ipolyságon ülésező 
budapesti Honismereti Szövetségtől kapott ajándékul, elhelyezhetné. Reméljük, a város-
atyák méltányolják majd a kezdeményezést , s a nehézségek leküzdésében közreműködnek. 
Mint ahogyan abban is bízunk, hogy újra feléled Ipolyságon az egészséges lokálpatriotizmus, 
és sikerül egyre több rendes és pártoló tagot szereznünk. 

Csáky Károly 
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Az alberti szlovák telepesek 
leszármazottjainak jubileuma 

Alberti íAlbertirsa) a török kivonulása után négy telepesrajjal népesült be. Közvetlen a 
felszabadulás után egy spontán népesség ülte meg a pusztafalut, 1702-ben már működöt t a 
falu vezetősége, s mint adó- és egyéb kedvezményesekről így határozott Pest vármegye 
alispánja: „Alberti, Irsa és Maiosháza, mivel újonnan felépült helységek, két évig mentesek a 
forspont alól (előfogat)." Ehhez a már működő közösséghez jöttek a zólyomi és a honti 
szlovákok. Az 1711-ben való megtelepedésük történetét szlovák nyelven 1728-ban írták meg 
és azóta minden esztendőben a megülés napján felolvassák a templomban szlovákul és 
magyarul. 1991-ben megtelepedésük 180. évfordulóján, szeptember 29-én egész napos 
ünnepséget rendeztek példamutató renddel és komolysággal. 

Istentisztelettel kezdték, három pap mondta az igét magyarul is, szlovákul is. Dr . Ján 
Dubiny besztercebányai esperes az anyavármegyék népeinek üdvözletét hozta. Időnként 
fölbúgott az orgona, zsoltárok szárnyaltak, s az ősi dallamokat a gyülekezet magyarul 
énekelte, az esperes szlovákul, együtt kérvén ide szakadt népével az egek urát békességre és 
boldogságra. E sorok írója megindultan figyelte ezt az egymásra találó kétórai szertartást, és 
ha evangélikus lett volna, részt vett volna az úrvacsorán, mely áldozatban az egész templom 
háromszáz híve részesült. 

Szólnom kell a szlovák nyelv használatáról. A spontán telepesek anyanyelvét nem 
ismerjük, ellenben jól tudjuk, hogy az 1720-as években tizenöt magyar család jött 
Nagykőrösről , katolikusok, reformátusok. A reformátusok evangélikussá lettek és fölvették 
a magyar mellé a szlovák nyelvet. A körösiekkel egy időben tizennyolc boconádi jobbágy 
fejezte be Alberti benépesítését. Szinte ők is megtanultak szlovákul úgyannyira, hogy a 
ceglédiek még a közelmúltban is szlovák falunak ismerték Albertit. Ellentétben a hontiakkal, 
akik kezdettől fogva ápolták származástudatukat, az utóbbi két jövevénycsoport utódai 
csupán annyit tudnak őseikről, hogy azok Nagykőrösről , illetve Boconádról származtak. 

A szlovákosodást az iskola segítette. A földesúri iskolát Szeleczky Már ton birtokos, a falu 
egyetlen ura alapította 1731-ben. Ebben az iskolában száz évig kizárólag szlovákul folyt a 
tanítás, 1830-tól pedig két nyelven. Figyelemre méltó az iskolaalapító oklevél szövege: 
„Megparancsolom a jelenleg szolgáló Apostoli István lelkésznek, Polionisz János ispánnak, 
Dobrodinszky János bírónak, Cbowán Mihály jegyzőnek, Havram Pál esküttnek és Kovács 
Tamás árvagyámnak: írásban is hirdessék ki minden alberti lakosnak tizenkét aranynak vagy 
ötven botütésnek terhe alatt, hogy saját gyermekeiket ifjúságuktól kezdve istenfélelemben 
neveljék. A fiúkat és leányokat egyaránt hat-hét éves koruktól tizenkét éves korukig járassák 
iskolába, ahol megtanítják őket olvasni, írni és számolni. A tanító fizetést kap tőlem, a 
községtől és a gyülekezettől. Ezért a fizetésért köteles az összes szegény és gazdag gyermeket 
ellenszolgáltatás nélkül szorgalmasan gondozni és hűségesen tanítani." Ez a földesúri parancs 
százharminc évvel megelőzte a nagyon korszerű, európai színvonalú 1868. évi XXXVIII . 
törvényt a kötelező iskolába járásról. 

Szeleczky Márton akarva-akaratlan a falu szlovákosodásának lett előidézője. Becslés 
szerint a XVIII. század közepén a lakosságnak jó egyharmada katolikus magyar volt, így a 
magyar növendékek is a szlovák tanító elé jártak, mert ha nem: „Amelyik gyermek az iskolát 
kerülné avagy önkényesen késnék, ahány késés, annyi botütést szenvedje" - folytatódik 
tovább a földesúr iskolatörvénye. Amelyik szülő ragaszkodott a magyar iskolához, az Irsára 
adta gyermekét a harminc évvel később, 1764-ben létrehozott katolikus tanodába. Időköz-
ben a magyar nyelv is általánossá vált, így lett kétnyelvű Alberti, s így tanítottak egészen 
1914-ig. Az evangélikus gyermekek csak ot thon hallottak szlovák beszédet és a templomban, 
ahol váltakozva, egyik vasárnap magyarul, a másikon szlovákul hallgatták az istentiszteletet. 
Akik ma is igénylik őseik nyelvén az Isten igéjét, azok hetente szerdán és pénteken 
hallgathatják szlovákul, s aki kívánja, a keresztelést és az úrvacsorát is. 1945 után bevezették 
a szlovák nyelv fakultatív oktatását. 

A délutáni ünnepségen a kassai evangélikus püspök, dr. Julius Filo szólt a díszközgyűlés-
hez, amelyet dr. Bod Péter Ákos miniszter is köszöntött . 

Hídvégi Lajos 
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Cserkésztáborok Gömörben 
Rimaszombat és a rimaszombati járás - hosszú kényszerszünet után folyta tódó -

cserkésztörténelmének újabb állomása volt Szilistye falu környéke, pontosabban egy 
erdőszéli, festői helyen álló barlangászház, amely mellett nyáron egy időre cserkészek vertek 
tanyát. A gyönyörű erdőkkel övezett nagy tisztáson sok-sok sátor tarkállott, s a magas 
zászlórúd és a kereszt sem hiányzott a rétről. Cserkészénekeket, csatakiáltásokat visszhan-
goztak a hegyek, több mint két héten keresztül. 

Az első táborozás, a r imaszombati 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat, vagyis a 
legifjabb korosztály számára szervezett csapattábor egy hétig tar tot t , s ebbe a táborba két 
szomszédváros, Fülek és Losonc, valamint a távolabb levő Szepsi cserkészeit is meghívtuk. A 
második t íznapos cserkésztábornak ugyancsak az említett kies tisztás volt a színhelye. Ennek 
keretében a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szervezésében az 1991. évi őrsvezetőkép-
zés zajlott le, s ebbe az ún. nagytáborba egész Szlovákia déli részéből, Várkonytól Kisráskáig 
úgyszólván minden szegletből jöt tek a már idősebb, 14-18 éves életkorú jelöltek. 

A táborokat igazi cserkésznangulat jellemezte. Az első, azaz a csapattáborban láttuk 
vendégül a Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. kerületének, Európának a képviselőit, 
többek köz t Rottár Viktort és az első kerület vezetőjét, Gémesi Rékát. Számos országból 
(például Németországból , Svédországból, Angliából) érkeztek cserkésztestvéreink. Magyar-
országiak is időztek Körünkben, éspedig a Csongrádon m ű k ö d ő 553. számú Szent Imre 
Cserkészcsapat egyik őrsének tagjai, vezetőjükkel, dr. Vekerdi Sándorral, továbbá a 
Székesfehérváron tevékenykedő 85. számú, Zrínyi Miklósról elnevezett ciszterci cserkész-
csapat őrse, élén Helesfai Marcell csapatvezetővel. Táborunkban természetesen jelen volt 
Hodossy Gyula, az SZMCS ügyvezető elnöke és Ajpek Gabriella, szövetségünk elnöke is. 

A cserkészek derekasan jeleskedtek mind a forgószínpadi foglalkozásokban (térképészet, 
tűzrakás, tájolás, népdaltanulás, apostolkodás stb.), mind a por tyán , mely a török hódoltság 
koráig vitte el az öt fiú- és hat lányőrsbe tömörül t , mintegy nyolcvan cserkészjelöltet. A 
portyán őrsönként vettek részt fiataljaink, s főleg ügyességi és fizikai p róbákon kellett 
átesniük. Volt sebesültkötözés, tájékozódás, útjelismeret, bátorságpróba, kötélen való 
kúszás szakadék fölött, csomózás, zászlójelek gyakorlása, átlendülés patakon, főzéshez való 
felkészülés. Cserkészeink szellemi képességeit a tábor területén vizsgák keretében mértük le. 
A vizsgáztatók segédtisztjeink voltak, akik az idén szerezték rangjukat Paláston, a segédtiszti 
táborban. N é v szerint Varjú Katalin, Hojsza Zoltán, Takács Ena re és Vitéz László végezték 
a vizsgáztatást, sorukat dr. Kálmán László, a rimaszombati körzeti tanács elnöke egészítette 
ki. N e m hagyhatjuk említés nélkül Ritter Józsit sem, a tábortüzek „ifjú lantosát", aki 
színesebbé, vidámabbá varázsolta estéinket. 

Szilistye '91. A rimaszombati Hatvani István csapat cserkészei szalonnasütés közben 
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Cserkészek a portya egyik állomásán „sebesült kuruc vitézt" kötöznek 

ő s z i n t e köszönet illeti azokat a becses vendégeinket is, akik avégett jöttek el Szilistyére, 
hogy a táborozók ismereteit bővítsék, általános műveltségüket gyarapítsák. Szőke István 
bácsi (Kassáról érkezett) cserkészjátékokat és -dalokat tanított be, Veres János köl tő 
(Rimaszombatból jött ki) helytörténeti és művelődéstörténeti előadásokat tartott, s igen 
hasznosnak bizonyult dr. Danis Tamás és Vörös Zoltánné tanárok, Nagyferenc Katalin 
fafaragó képzőművész és Ádám Lajos néptánctanító fáradozása is. Á gyermekek hálásan 

f ondolnak vissza szakácsainkra és a faházukat átengedő barlangászokra is, akik nagymérték-
en hozzájárultak a jó közérzet fenntartásához. 

Szép és megható élményt jelentettek a rögtönzött tábori misék és istentiszteletek. Az esti 
tábortüzek pedig méltán nevezhetők a tábori élet tetőpontjának. 

A második tábor végén az avatás szertartása koronázta meg együttlétünket. Ez este az 
erdőben történt, tűz és fáklyák fényénél, s aki körülnézett , mindenhol megilletődöttséget 
olvashatott le az arcokról. A résztvevők égetett agyagból készített kis cserkészkalapokat 
kaptak emlékül, s akik sikerrel letették az őrsvezetői vizsgát, azok igazolványok tulajdonosai 
lettek. Persze, azok sem búsultak nagyon, akiknek ezúttal nem sikerült a vizsgázásuk, hiszen 
jövőre újra kísérletet tehetnek. Addig szorgalmasan munkálkodniuk kell a cserkészcsapatuk-
ban. 

Az idő repül, s máris örömmel vehettük hírét, hogy nem egy újdonsült őrsvezető nyomban 
elkezdte a munkát odahaza, ahol pedig nincs még csapat, ott hozzáfogtak a megalakításhoz. 
A táborban valamennyien magukévá tették a cserkészet lényegét, s a nyert tudást az 
„emberebb emberként , magyarabb magyarként" mot tó jegyében kamatoztatni fogják a 
jövőben. 

Vörös Attila 
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Lengyel néptáncosok Tiszakécskén 
Magyar, lengyel két jó barát, 

együtt harcol, s issza borát. 

így szól a régi, szép mondás a kéí nép ezeréves, legendás barátságáról. Az utóbbi évtizedek 
- mint minden emberi értéket - rombolni kezdték ezt a barátságot is, de a két nép kiállta a 
nehéz évek próbáját is. Ennek egyik szép bizonyítéka a poznani Piroska néptáncegyüttes és 
a tiszakécskei citerások kapcsolata. 

Poznanban, a hozzávetőleg 700 ezer lakosú nagyvárosban egy panelházak rengetegéből 
álló lakótelepen, a Maria Konopnickáról elnevezett általános iskolápan egy lengyel tanárnő, 
Halina Pacanowska-Wisniewska több mint 10 éve magyar népi táncokra tanítja tanítványait. 
A táncegyüttes a Piroska nevet viseli, egyszerre 60—65 tagja van. Ebből 40 olyan táncos, akik 
bármikor képesek kb. egyórás színvonalas előadást nyújtani magyar népi táncokból, s 20—25 
fő az utánpótlás. Az együttes tagjai 10-14 éves tanulók, akik heti 4 órában tanulják a magyar 
táncokat. Mivel csoportokra bontva gyakorolnak, a tanárnő heti 12—16 órát is foglalkozik 
velük, természetesen a kötelező óraszámain túl, a szabad idejében. Különösen figyelemre-
méltó az együttes tánctudása, ha tekintetbe vesszük, hogy a gyerekek négyévente teljesen 
kicserélődnek, a nagyok más iskolákban folytat ják tanulmányaikat, s nincs m ó d j u k az 
együttesben maradni. A „Piroskának" így is gazdag a repertoárja: zempléni karikázó, 
szatmári és mezőségi táncok, rábaközi és széki verbunk, öreges csárdás, kanásztánc, ugrósok 
stb. A gyerekek o l j k o r éneklik is a tánchoz illő dalokat. 

Poznan és környéke (Lednogora, Gnieznó) a lengyel nép bölcsője. Olyan gazdag 
hagyományú helyek ezek a lengyel nép történetében, mint a miénkben Pusztaszer, 
Esztergom, Székesfehérvár, Visegrád. Poznan ma is a lengyel kultúra egyik jelentős 
központja . 

Lengyelországban három országos jelentőségű, a mi Állami Népi Együt tesünkhöz 
hasonló szerepű népitánc-együttes van. Egyikük a poznani Wielkopolska (Nagy-Lengyel-
ország) néptáncegyüttes. Ennek a híres együttesnek gyermektagozata is van, ők csak lengyel 
tanco kkal szerepelnek, s ők a legjelentősebb vetélytársai a Piroskának. A Piroska táncegyüt-
tes csak magyar táncokat táncol, s ebben egyedülálló egész Lengyelországban. 

Kétévente rendezik meg azt a néptáncfesztivált, amelyen Poznan és a poznani vajdaság 
táncosai vesznek részt. 1983-ban a Wielkopolska gyermekegyüttes lett az első, a Piroska a 2. 
helyet kapta. Hasonlóképpen zajlottak a versenyek 1990-ig, amikor a Piroska nagy sikert 
aratott: a vajdasági néptáncversenyen végre az első helyet szerezte meg, maga mögöt t hagyva 
a nagyon színvonalas Wielkopolska gyermekegyüttesét is. 

Számos egyéb fesztiválon, seregszemlén is sikeresen szerepeltek. Halina Pacanowska-Wis-
niewska négy színdarabot vagy inkább táncjátékot is írt Magyarországról: Mese a Balatonról, 
Beszélgetések a Dunával, Téli este a Dunánál és Utazás a Hor tobágyon . Ezeket is a Piroska 
adta elő, nagy sikerrel. Az együttesnek évente 20-30 fellépése van. Tíz év alatt több tízezer 
ember látta a műsoraikat, s ismerkedett meg általuk a magyar népi kultúrával. A magyar- len-
gyel barátság csodálatos apostolai ők, s ezért tőlünk is nagy tiszteletet érdemelnek. 

Tiszakécskén 1988-ban járt először a Piroska együttes. 1989-ben a kécskei citerások 
vendégszerepeltek Poznanban és a lengyel tengerparton: Lebában és Ustkában. A lengyel és 
magyar fiatalok és tanáraik is megismerkedtek, megbarátkoztak egymással. 

Szerettük volna 1990-ben újra meghívni a lengyel gyerekeket, de az országos és helyi 
gazdasági és politikai v iszonyok rendezetlensége miatt ez nem sikerült. Ezér t 1991 
januárjában tiszakécskei székhellyel létrehoztuk A magyar-lengyel barátságért alapítványt, 
amelynek célja, hogy 

1. Ápolja a két nép, s ezen belül a poznani és kécskei fiatalok barátságát. 
2. Kécskei és környékbeli vállalatok és magánszemélyek adakoztak e nemes cél érdekében. 
3. így 1991. június l - jé től 10-ig újra vendégül láthattuk a Piroska néptáncegyüttest 

Tiszakécskén és környékén. 
Az alapítók és a későbbi támogatók közöt t kiemelten meg kell említenünk a Kecskemét-

Szikrai Állami Gazdaságot és a Vegyépszer Rt . budapesti központ já t . Az előbbi 2 nap teljes 
ellátást, az utóbbi 8 nap ingyenes szállást biztosított lakitelki, illetve tiszakécskei üdülőjében 
a 35 fős lengyel csapatnak. Jelentősebb összeggel és természetbeni segítséggel is támogatták 
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az ügyet a Lakitelek Alapítvány, a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ , a BULIV 
tiszakécskei gyáregységének ifjúsági szervezete, a Hungária Biztosító kecskeméti kirendelt-
sége, a lakitelki iskola és a magánszemélyek közül Kovács Miklós kécskei kékfestőmester, 
Szabó Tamás vendéglős és Szabó István, a tiszakécskei termálfürdő bérlője. A felsoroltakon 
kívül munkával és apróbb-nagyobb figyelmességgel igen sok kécskei felnőtt és gyerek 
iparkodott azon, hogy lengyel vendégeink jól érezzék magukat nálunk. 

A Piroska együttes megismerkedett Kecskemét, Lakitelek, Tiszakécske és környéke 
nevezetességeivel és megtekintette Szarvason a gyermek szólótáncosok néptáncfesztiválját. 
Magyar néptánctudásukat Tiszakécskén és Lakitelken volt alkalmuk bemutatni. 

Egy nép megbecsülésének legfőbb jele, ha megismerjük nyelvét, kultúráját. A lengyel 
gyerekek és természetesen tanáraik a magyar népitánc-kultúra magas fokú ismeretéről, s 
ezáltal népünk iránt érzett tiszteletükről tettek tanúbizonyságot. Ez mélyen meghatotta 
mind a tiszakécskei, mind a lakitelki közönséget. 

A kécskeiek és a poznaniak sikeres találkozása is bizonyítja, hogy a barátságot gazdaságilag 
nehéz időkben is meg lehet és meg is kell őrizni. 

Tajti Erzsébet 

A bonyhádi Honismereti Kör jubileuma 
A művelődési központban kilenc év óta működik a Honismereti Kör, s 1991 novemberé-

ben tartotta a 200. foglalkozását. A programokat eddig összesen 4200-an látogatták. Az 
előadók legtöbbször a kö r tagjai, de gyakran szerepelnek a szekszárdi levéltár, a múzeum és 
a főiskola szakemberei is. A klubszerű találkozókon a kollektíva valamennyi tagja aktívan 
részt vesz gyűjtemények bemutatásával, emlékek felidézésével. 

A kör tevékenysége többirányú. Tagjai rendszeresen megemlékeznek a magyar történe-
lem, irodalom és művészet jeles évfordulóiról. Az Ismerd meg hazádat! sorozat a hazai 
tájakkal, műemlékekkel, történelmi emlékhelyekkel foglalkozik. A legfőbb cél a helytörté-
neti értékek népszerűsítése: a Völgység múlt ja, az Apponyi , a Perczel és a Dőry család 
szerepe, Bonyhád újkori története, a műemlék- és természetvédelem, a magyar-német-szé-
kely népi hagyományok kölcsönös megismerése és megbecsülése. A kör tagjai minden évben 
más-más helyi intézményt, templomot, üzemet látogatnak meg. Az évad mindig egész napos 
kirándulással zárul: eddig 16 tolnai és 16 baranyai településen jártak „azonkívül meglátogat-
tak több múzeumot , tájnázat, helytörténeti gyűjteményt, természetvédelmi körzetet So-
mogy, Fejér és Bács megyében is. 

A bonyhádi Honismereti Kör a 200. foglalkozásán a város legnagyobb fiára, Perczel Mórra 
emlékezett, születésének 180. évfordulóján. Most a Bonjmáuról elinduló Hűséggel a 
hazához! mozgalom zászlóbontásának 50. évfordulójára készül. 1992. január 25-én több 
előadás, dokumentumfi lm idézi fel az antifasiszta kezdeményezés valós értékeit. Erre az 
alkalomra a kör meghívja és várja a mozgalom veteránjait. 

Kolta László 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL: 
Arany János Nagykőrösön - Érsekújvár 300 éve - A székelykeresztúri Orbán 
Balázs Gimnázium - Vallomás a Pilvax-közről - Válogatás a Lakitelek Alapítvány 
paraszti önéletíró pályázatából - Német nemzetiségű kulák voltam - Parasztsors-
magyarsors a Drávaszögben - Magyarként és „osztályidegenként" Romániában -
Az Erdélyi Fejedelemség kezdetei - A bonyhádi Hűséggel a Hazához mozgalom 
gyökerei - Áruló volt-e a Székely Hadosztály - Gyimesiek Csíksomlyón, a 

f 'ünkösdi búcsún - Újjáalakult a tordai dalárda - Magyar cserkészek a szöuli 
amboree-n. 
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Mátyusföldi este 
A Népművészeti Baráti Kör és a Rákóczi 

Szövetség meghívására dalosok, táncosok, 
mesemondók, szavalók, citerások érkeztek a 
mátyusföldi Magyardiószegről a fővárosba 
és bemutatkoztak a II. kerületi Petőfi Műve-
lődési Központban. Vezetőjük, Karsay Ti-
bor ismertette a tájat és a települést ahonnan 

jöttek, s bemutatta az Ú j Haj tás Együttest. A 
műsor legfőbb értéke, hogy nagyrészt fiata-
lok, gyermekek léptek föl, ami bizakodással 
tölthet el mindenkit: vannak, akik tovább-
örökítik és olyanok is, akik átveszik a hagyo-
mányt. 

(H. P.) 

Böhm Katalin felvételei 
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