
( KRÓNIKA 
Nyelvünk történeti útjáról 
Kosáry Domokos előadása az Abaúji Szabadegyetemen 

A szabadművelődési korszak egyik önművelődő formájának felújítására tett kísérletet a Kazin-
czy Ferenc Társaság, amikor - több kulturális egyesület és intézmény együttműködésével - 1990 
tavaszán Göncön megrendezte a vidék értelmisége számára az első Abaúji Szabadegyetem elő-
adás-sorozatát. Akkor - a Károlyi-biblia megjelenésének jubileumához kapcsolódva - a reformá-
ció művelődéstörténeti szerepe, a Bibliának irodalmunkra tett hatása adta a központi témát. A si-
keren felbuzdulva született meg a döntés, hogy ezt a kulturális vállalkozást legalább kétévente 
célszerű megismételni. 

Idén tavasszal Encsen a Kazinczy Ferenc Általános Iskola aulájában került sor a második sza-
badegyetemre, s ezúttal a központi téma anyanyelvünk történeti és mai szerepe volt. Ennek - a re-
formátor írókra és Kazinczyra gondolva - ugyancsak értékes hagyományai vannak a ma mostoha 
sorsban élő egykori Abaúj megyének. 

A témát, a maga történelmi összefüggéseiben áttekintő bevezető előadást Kosáry Domokos aka-
démikus, az MTA elnöke tartotta. Abból indult ki, hogy Európa mindenkor több nemzetből állt, s 
a félelmek ellenére a nemzet iránti lojalitás harmóniába került az európai eszmével. A nemzeti nyel-
vek történeti fejlődése is európai jelenség, köztük az egyik egyedi változat a mi nyelvünk. Történeti 
fejlődését az előadás három szakaszban tekintette át nemzeti fejlődésünk folyamatába ágyazva. 

Az első szakasz a modern nemzeti nyelv kialakulása, a nyelvújítás időszaka. Mint másutt, úgy ná-
lunk is hosszú fejlődés eredménye, nogy a középkori művelődés eszközeként használt latint -
előbb a vallásos szépirodalom szintjén, azután a hivatalos közéletben és a tudomány területén - f ö l -
váltotta az anyanyelv. Ez dialektusokra oszlott, és a helyi változatokból valamilyen történelmi fel-
tételrendszer miatt az egyik a legfontosabbá vált, fokozatosan irodalmi nyelvvé érett. Magyaror-
szágon ez a Felső-Tisza vidékének nyelvjárása lett-Bessenyeié, Kazinczyé, Kölcseyé-mert ez volt 
a magyar tradíciók egyik fő bázisa. Á fejlődésnek azon a fokán, amikor sokkal több ember használ-
ta már az írást, nőtt a nyomtatott munkák száma, megjelent a sajtó, fontos lett, hogy közösen meg-
állapított normák alapján működjék az irodalmi nyelv. Ez a szabványosítás Magyarországon az 
1770-es évektől indul, s Kazinczy viszi győzelemre a nyelvújítás ügyét. Ez azonban nálunk több 
volt, mint egységesítés, mert gazdagította és korszerűsítette nyelvünket, hogy alkalmas legyen a 
legkorszerűbb témák kifejezésére. A magyar nyelvújítás egy európai folyamat egyik vonulata volt, 
amely új színnel gazdagította földrészünk színképét, s ez a színkép most már soha nem fog eltűnni. 

A történeti fejlődésnek ezzel szorosan összefüggő második szakaszában a nemzeti nyelv prob-
lémája olyan történelmi fordulat idején kerül előtérbe, amikor a feudális világot felváltotta apolgá-
ri, nemzeti világ a múlt században. Ekkor azt a formulát tekintettük mintának, amelyet a francia 
polgári forradalom nagyon határozottan megfogalmazott, hogy tudniillik egy országban egyetlen 
nemzet van (a francia) és egyetlen nyelv (a francia). Ez a modell messzemenően hatott Kelet-Kö-
zép-Európa országaiban, anol sokkal kevésbé estek egybe a politikai határok a nyelvi határokkal 
(így Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban). Ennek hatása a magyar reformkor 
irodalmában, sajtójában is megmutatkozott. Széchenyi István volt az, aki a legtöbbet tette a ma-
gyar nyelv továbbfejlesztése érdekében azzal, hogy megalapította a Magyar Tudós Társaságot. Ö 
azonban már 1842-ben figyelmeztetett, hogy nem szabad erőltetni a magyarosítást. A magyar 
mindig befogadó nemzet volt, de ellenezte, hogy a beolvadást olyanokra is ráerőltessük, akik eset-
leg ezt nem akarják; tekintettel kell lennünk rá, hogy hazánk soknemzetiségű ország. A magyar 
vezetés a szabadságharc idején ébredt rá ennek következményeire, s 1849 tavaszán meghozta Eu-
rópa e részében először nemzetiségi törvényét. Nem volt elég egyéni jogokat adni; a nemzeti moz-
galmak kollektív elismerést kívántak. Ezt még a messzemenő egyéni jogokat nyújtó 1868-as libe-
rális törvény sem tudta megoldani. Alighanem azoknak volt igazuk, akik szerint ezt az országot 
olyanná kell tenni, hogy benne nyelvi, származásbeli különbség nélkül minden nemzeti kisebbség 
jól érezze magát. De nem igaz az, hogy a régi Magyarországot egyszerűen a sok nemzetiség centri-
fugális ereje robbantotta szét. Ehhez egy háborús vereség kellett és az antant hatalmaknak az a po-
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litikája, amely a Habsburg-monarchiát - és vele a soknemzetiségű Magyarországot - kis nemzeti 
területekre akarta szétbontani. 

S a harmadik szakasz éppen azzal kezdődik, hogy ezek az új alakulatok nem lettek nemzeti álla-
mok, sok nemzetiség élt bennük, örökölték tehát a régi Habsburg-monarchia hierarchikus és 
megoldatlan nemzetiségi prolémáit. Létrejött ugyan egy regionális kisebbségi jogi rendszer, ame-
lyet a Népszövetség ellenőrzése alatt 1919 és 1924 között 16 ország aláírt, ez azonban nem oldotta 
meg a kérdést, s a második világháború után nem csináltak jobbat, még ezt is eltörölték. Sőt, a sztá-
lini kisebbségi politika során olyan embertelen módszerek honosodtak meg, amelyek példátlanok 
voltak Európában: ősi földiükről űzték ki kegyetlen módon az embereket. Jelenleg sincs igazán 
hatékony és érvényes kisebbségi szabályozás. Napjaink fejlődésére messzemenően kihat az egész 
európai integráció előrehaladása nyugaton, s a széthullási folyamat keleten. Módosítani kell tehát 
az eddigi fogalmakat. Ha egy közép-kelet-európai ország az európai integrációhoz kíván csatla-
kozni, akkor nemcsak a gazdasági és infrastrukturális elemeket kell összeigazítani, hanem a politi-
kai rendszereket is. A megoldás útja az, hogy nem határokat, területeket kell vitatni, hanem bizto-
sítani kell a kollektív emberi jogokat minden nemzeti kisebbségnek. A baj az, hogy mind az ENSZ, 
mind a legtöbb hatalom még mindig csak az egyéni jogok megadását rögzíti, pedig ezek csak akkor 
érvényesülhetnek, ha ko l l^ t ív jogokkal párosulnak. Ezt csak összeurópai erőfeszítéssel lehet 
megoldani. Remélhető, hogy az európai integráció megteremti egy olyan nemzetközi normarend-
szer kidolgozását és kötelezővé tételét, amely biztosítékát adja annak, hogy az annyi csapással súj-
tott, keserves szenvedéseket átélt magyar nemzeti kisebbségek a határokon túl megtarthassák 
nemzeti nyelvüket, nemzeti öntudatukat. Olyan emberi jogokat követelünk tehát, ami mindenki-
nek kijár, még a magyaroknak is. 

A szabadegyetem további programja során Szathmári István a magyar nyelv századaiba pillan-
tott vissza, Derne László pedig nyelvünk jelen állapotával és jellemzőivel foglalkozott. Előadásai-
kat korreferátumok egészítették ki helyi szakemberek bevonásával. A háromnapos program az 
ismeretlen Cserehát falvaiba tett tanulmányúttal zárult. Ismételten bebizonyosodott, hogy a 
színvonalas szabadegyetemi programnak fontos szerepe lehet a helyi öntudat és kulturális 
felzárkózás ösztönzésében az abaúji tájon. K. D. 

Csíkzsögödi Nagy Imre kiállítása 
Századunk egyik legjelentősebb magyar festőművészének, csíkzsögödi Nagy Imrének csak-

nem száz festményéből és grafikájából összeállított tárlattal nyitotta meg önálló kiállítási 
helyiségét, a Vármegye Galériát az Erdély Művészetéért Alapítvány. 

A kiállítás megrendezéséhez tizenöt nagyméretű olajfestményt kölcsönzött a Marosvásárhelyi 
Művészeti Múzeum. Köztük a Vihar címűt is. Ezen a képen az 1956-os forradalom alatt Budapes-
ten szerzett élményeit örökítette meg a világhírű művész, és titokban az 1956 címet adta a műnek. 

Nagy Imre a két háború közötti években külföldön élt. A londoni Rotschildok és az angol 
királyi család megbecsült festője volt, de néhány év múltán visszatért szülőföldjére, a Csíkszere-
dával egybenőtt Zsögödre. A második bécsi döntést követően - a kormányzó megrendelésére -
elkészítette Horthy Miklós nagyméretű képét is. A műnek azonban a háború befejezését 
követően mintegy félszáz egyéb munkájával egyetemben nyoma veszett, eltűnt a csíkszeredai 
bank értékőrzőjéből, ahová a művész jelentősebb alkotásait letétbe helyezte. Sorsukat máig sem 
lehet tudni. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a képeket sok más értékkel együtt a 
Szovjetunióba hurcolták. 

A kiállítás különleges érdekességgel is szolgál: először kerülnek napvilágra Nagy Imrének 
azok az íróportréi, melyeket az 1956-os forradalom idején - amikor rokonlátogatáson Budapes-
ten tartózkodott - készített. Ezek közül eddig egyedül a Németh Lászlóról mintázott rajzot 
ismerhette meg a nagyközönség.1 A többiek, Illyés Gyula, Sinka István, Tamási Áron és Féja 
Géza portréját megörökítő rajzokat - melyek a festő Magyarországon élő nevelt lányának a 
tulajdonában vannak - csak a család bizalmas barátai ismerték. A titkolás oka, hogy az írók 
nemcsak kézjegyükkel látták el az 1956 novemberében készült arcképeket, de a forradalomra 
utaló szövegeket is írtak rá. 

A kiállítás dokumentumértékű katalógusát Sütő András és az alapítvány kuratóriumának 
elnöke, Hajdú Demeter Dénes írta, és tartalmazza az említett íróportrékat is. A megnyitót 
Kántor Lajos kolozsvári író, a Korunk főszerkesztője tartotta, Sütő András erre az alkalomra írt 
szövegét Bánffy György színművész olvasta fel. 

H. D. D. 
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Búcsú Jakab Sándortól 
Szellemi útravalóval Sárospatakon ta-

risznyázták fel. Itt nevelődött a népi-
nemzeti gondolat és a történelmi kálvi-
nizmus szerény, de holtáig cselekvő, hű-
séges munkásává. A népfőiskolai mozga-
lom, a református egyház népi tehetsége-
ket mentő, felkaroló, emberformáló ereje 
látta el k ibontakozó személyiségét lelki és 
szellemi táplálékkal. 

Korán, a polgári iskola elvégzését kö-
vetően munkába állt, követte édesapját, 
az egyszerű tiszántúli parasztembert a 
szántás-vetésben. De a cserkészet és a 
KIE mozgalom szüntelenül tovább ösz-
tönözte soha ki nem elégülő tudásvágyát. 
Rendszeresen olvasta, terjesztette a Baj-
csy-Zsilinszky Endre által szerkesztett 
Szabadságot, majd a parasztpárti Szabad 
Szót. Később maga is egyik szerkesztője a 
Magyar Parasztelet című lapnak. A Püski 
Sándor által kiadott népi írók könyvein 
nevelkedve találta meg helyét a hazában, 
fedezte fel, a csak általa elvégezhető nem-
zeti feladatot. Műveltségét szívós önképzéssel gyarapította. Útbaigazítást, tanár barátokat a 
sárospataki és a veszprémi népfőiskolák nyújtottak számára. A népfőiskolák egész országot 
behálózó baráti közössége formálta, tette erőssé nemzettudatát , ébresztette fel érdeklődését 
a nemzeti sorskérdések iránt. Móricz Zsigmond és testvére, Miklós előadásaiból ismerhette 
meg a földkérdést, az egyke tragikumát, a paraszti jövendőt. Ő k tanították hazaszeretetre, az 
erkölcsi értékek tiszteletére. Rendkívüli módon becsülte az igaz tollú írók munkáit, a jó és 
hasznos könyvet . Hartyányi István említette egy alkalommal: G o m b o s Gyula külföldön 
kiadott, Szabó Dezsőről írott több száz nyomtatott oldalas kötetét, a diktatúra legsötétebb, 
népbutí tó korszakában, kézzel másolta le, egy t i tokban körbeadogatott példány alapján. 

Hadifogságból visszatérve „levelező barátja", Veres Péter biztatására belépett a Nemzet i 
Parasztpártba, később pedig - Kiss Sándor közvetlen munkatársaként - a Parasztszövetség 
sajtóosztályán dolgozott . A szövetség vezetőinek kitervelt perbe fogása idején Jakab Sándort 
is megfosztották szabadságától. Szabadulása után szülőfalujába, Poroszlóra tért vissza, 
gazdálkodni. A kolhozok szervezésekor elvették egyedül művelt gazdaságát is, megfosztot-
ták minden életlehetőségtől. Ismét a tanulás segített sorsán. Építésztechnikus lett, a MÁV-nál 
vállalt munkát , innen ment nyugdíjba is, főfelügyelőként. Meghurcoltatásáért elégtételt -
mint sokan mások e hazában - soha nem kapott. 

Ám kenyérkereső foglalkozása közben sem lett hűtlen elkötelezettségéhez: rendületlenül 
szervezte a búvópatakként létező népfőiskolai mozgalmat, őrizte a lángot a jövendőnek. 
Ahogy lehetett, de mindig tisztán, becsülettel. Néhány sárospataki népfőiskolás társával 
évenként összegyűltek Ujszászy Kálmán bácsi kertjének öreg diófája alatt, megvitatni a 
nemzet gondjait, a jobbítás lehetőségét, terjeszteni a népi-nemzeti gondolatot . A kis sereg 
létszáma évről évre gyarapodott . 

Elsők között volt, akik - amint arra lehetőség nyílt - küzdöt tek a népfőiskolák 
újjászervezéséért. Szervezett, írt - a Honismeretbe is - , nevelt, bibliográfiákat állított össze, 
személyes példát mutatott . Mindenkor hitet tett a hazaszeretet, a valláserkölcsi nevelés 
mellett. A népfőiskolai mozgalom „nagy öregje", dr. Ujszászy Kálmán írja egy helyüt t : 
„Hogy hazánkban a népfőiskolák, s köztük mindenképpen elsők között a pataki is, mekkora 
emberi érték-vagyont hoztak létre, s hogy az így kinevelt-kinevelődött értékesebb emberek 
mennyi és milyen nemzeti javakat állítottak eló - népünk adóssága, kötelessége ezt felmérni, 
még akkor is, ha ez lényegében felmérhetetlen". Jakab Sándor ennek a mozgalomnak neveltje 
és nevelője volt. Ha ez a felmérés elkészül valaha - hisszük, hogy elkészül! - neve nem 
maradhat ki belőle. 

103 



Temetése március 26-án volt a Farkasréti temetőben. A református egyházi gyászszertartá-
son régi barátja lelki gondozója Kovács Bálint szolgált. Emlékbeszédet dr. Harsányi István, 
Tóth János, dr. Varga András mondott . Sírjánál küzdőtársa és földije, Kovács Károly 
búcsúzott. 

Hajdú Demeter Dénes 

Polgárdy Géza 
(1908-1991) 

1991. november 15-én Budapesten hunyt el; november 29-én, Szentendrén a régi 
katolikus temetőben rokonai, barátai és túratársai kísérték utolsó útjára Géza bácsit, a hazai 
tájak és a természetjárás örök szerelmesét. 

Több mint harminc éve ismertem meg. A Garay utca a pesti kőrengeteg közepén, a 
Baross tér melletti „Csikágóban" akkoriban még nem volt olyan zajos és Düdös, mint 
az elmúlt évtizedben lett, az udvari szobába besütött a nap is. A kis helyen sok-sok régi 
könyv, az idősebb Géza - erős testalkatú, már akkor ritka hajú, szigorú tekintetű ötve-
nes férfi — olvasott és rádiót hallgatott, a világ napi ügyeivel láthatóan nem sokat törőd-
ve. Látván könyvek iránti érdeklődésemet mégis hamar beszédbe elegyedett velem, 
mosolygott , ha jól válaszoltam és hümmögöt t , ha csacskaságot mondtam 15 éves fővel. 
1961 nyarán barátommal, kerékpárral a Balatonra mentünk nyaralni és a sátrat — egy ré-
gi, katonai ponyvát - továbbá a turistaélethez szükséges csajkákat, pokrócokat és más 
felszereléseket Géza papa vette elő kincsei közül, bátorítva bennünket első felnőtt 
vállalkozásunkra. Akkor tudtam meg, hogy Géza bácsi hajdan híres turista volt, ekkori-
ból őrizte meg a féltett ereklyéket, amelyeket mi, az új nemzedék ismét használatba 
vettünk. A feledhetetlen nyarat újabbak követték, 1965-ben már a határon túlra is 
eljutottunk, a Tátra sebes folyócskája part ján, fenyőerdő közepén vertük fel a régi sát-
rat. • 

Polgárdy Géza turistaíró és szövetségi vezető Budapesten, 1908. március l - jén született. 
Édesapja mesterember volt, fiát és leányait taníttatta. A család három nemzedéke 
ugyanabban a Garay utcai bérlakásban élt. A sport , a test és a lélek erősítése a húszas évek 
fiatalsága, számára több volt a szórakozásnál, valóságos hitvallás volt. Az MTK-ban és a 
BBTE-ben atletizált majd kosárlabdázott, érettségi után pedig öt éven át (1926-1931) 
sporthírlapíróként is hódolt szenvedélyének. A harmincas évek elején vált aktív, a hegyeket 
rendszeresen járó turistává. A természet, a hazai tájak mélyről jövő szeretetével átnatva 
szervezte a turistautakat. Társaival naphosszat festették a turistautak jelzéseit - ma úgy 
mondanák „társadalmi munkában" - csupán ügyszeretetből, az épülő turistaházakhoz 
pedig hátizsákban hordták fel a téglákat, köveket. Cikkeket jelentetett meg a Turisták 
Lapjában, a Magyar Ot thonban , a Képes Krónikában és más lapokban. Közben leszolgálta 
a katonaéveket - huszárfőhadnagyságig jutva a ranglétrán, heti hat napon át dolgozott , 
mint postatiszt. Fiatalon lett a Magyar Turista Egyesület jegyzője (1934-1937), majd a 
Magyar Turista Szövetség titkáraként (1939-1942), később a Magyar Turisták Országos 
Szövetségének főtitkáraként (1942-1944) dolgozott . 

Ezek voltak élete legsikeresebb évei. Felismerve a fiatalok szenvedélyes érdeklődését az 
országjárás és turisztika iránt, igyekezett kitölteni a szakirodalom — útikalauzok, kéziköny-
vek -hézaga i t , a mecénások hiányát pedig - a nehézségeket és az anyagi kockázatot vállalva 
- úgy pótolta, hogy egymaga vállalta a szerzői és kiadói munkákat. 1938-ban indította útjára 
a Magyarországi útikalauzok sorozatot, amely sok képpel, térképvázlattal, tömör, közért-
hető stílusban mutatta be a városok történelmét, nevezetességeit, a hegységek szépségeit, a 
közlekedésre, szállásra vonatkozó gyakorlati tudnivalókat és mindent, amit a tudásra, 
élményekre vágyó turistának ismernie kell. Székesfehérvárról, a Velencei-tó vidékéről, a 
Vértesről, Tata-Tóvárosról a Gerecse és Gete hegységről, Zsámbékról és a Cserhátról írt és 
szerkesztett, a korabeli szakkritikusok által színvonalasnak, adatgazdagnak, hasznos és 
sikeres szellemi vállalkozásnak minősített hét kötet olcsó kalauzt. Az 1940-es évek elején már 
összefoglaló munkák megjelentetésére is vállalkozott. Az általa szerkesztett Magyar Turista 
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Lexikon mindmáig az egyetlen, időtálló turisztikai kézikönyv, amelyet a Magyar Földrajzi 
Múzeum alapítója, dr. Balázs Dénes - ahogy nekrológjában írta - ma is egyik legfontosabb 
forrásmunkaként használ. Hegységeket, tavakat, műemlékeket, történelmi városokat, 
turistaegyesületeket, híres természetbúvárokat és turistákat mutat be - szakirodalmi 
hivatkozásokkal - az olvasóknak. Alapvető és a maga nemében úttörő munkája az a 
bibliográfia, amely a Magyar turista irodalom címmel jelent meg és - elsősorban 
túravezetők számára - összefoglalta az első turistaegylet, a Kárpát Egyesület megalakulásá-
tól (1873) és a Turisták Lapja megjelenésétől (1888) az 1941-ig megjelent túraleírások, 
kalauzok, szakírások, évkönyvek, folyóiratok könyvészeti adatait. Megjelentette a Magyar 
Turista Egyesület menedékházainak ismertetőjét és szerkesztette a Turista Zsebkönyv 
1941. és 1942. évi füzeteit . Ma ezek a könyvek ritkaságok ugyan, de a szakírók számára 
nélkülözhetetlen kézikönyvek. 

A világháború végén feleségével, Lábody Ilonával, nyugatra menekültek, de Géza bácsi 
nem bírta elviselni a honvágyat, és gyermeket váró nejével hazatért. I t thon internálótábor 
és Ercsiben krumplikapálás lett a sorsa. Nem ártott ő korábban senkinek, azonban a 
kommunisták számára kellett egy legenda a vörös munkásturizmusról és az illegális erdei 
szemináriumokról , emellett pedig nem volt helye a korábbi polgári természetjárás 
hagyományainak. Polgárdy Géza pedig ennek a békés és hazafias turisztikának volt a 
vezető személyisége. Kitiltották a szövetségből, elvették tőle a publikálás lehetőségét is. 
Szó sem lehetett többé élete legfőbb céljának, egy turisztikai, szabadidő hasznos eltöltését 
szolgáló, kiadványokat gondozó vállalat létrehozatalának a megvalósításáról. A „szocia-
lista sportéletbe" erőszakkal betagolt Természetbarát Szövetségbe, ha akart volna sem 
léphetett volna be, de ő maga is következetesen elzárkózott a turisztikát, turistaházakat az 
1970-es években „koncepció" örve alatt tönkretevő, gyászos sportkáderekkel való 
együttműködéstől . 

T ö b b mint 45 évet élt befelé fordulva. Könyvelőként dolgozott és keveset keresett. 
Családjának, két gyermekének, unokáinak é l t - m e g a könyveknek és emlékeinek. Megérte 
még azt, amiben mindig biztos volt, a bolsevizmus bukását és egy független, demokratikus 
és keresztény értékeket vállaló ország újjászületését - sok öröme azonban már nem lehetett 
benne. Túl a nyolcvanon az ember már nem a földi életre gondol. Elindult utolsó, nagy 
útjára, a szentendrei anyaföld mélyére. A háború előtti magyar turistaélet egyik utolsó 
tanúja eltávozott. 

Géza bácsi kedves, nyugodjál békében! 

Pálmány Béla 
Polgárdy Géza önálló kötetként megjelent művei: 
Magyarországi út ikalauzok - sorozatszerkesztő és sze rző : Polgárdy Géza - Székesfehérvár és 
környéke útikalauza. Lux Géza rajzaival. Bp., 1938. 52 + 2 old. - Velencei-tó és a Velencei-
hegység kalauza. Előszó Zsembery Gyula. Bp., 1938. 5 6 + 1 old. - Vértes heigység kalauza. Bp., 
1939. 102+1 old. - Ta ta -Tó város és környéke kalauza. Bp., 1939. 16+1 old. - Gerecse es Ge te 
hegység kalauza. Sok képpel, több térképvázlattal. Bp. 1940. 96 old. - Zsámbék és környéke 
kalauza. Bp. 1940. 20 old. - Cserhát hegység kalauza. Bp., 1946. 80 old. - Turis ta zsebkönyv. 
Bp., 1941. - T u r i s t a zsebkönyv. Bp., 1942. - Maigyar turista irodalom. Szövetségi Túravezetők 
Könyvtára 5. Bp., 1942. 34 old. - Nya ra l j unk i t thon! A Magyar Turista Egyesület menedékhá-
zainak ismertetője. Bp., é. n. 32 old. - Magyar Turis ta Lexikon A - Z . Szerkesztette Polgárdy 
Géza, főmunkatársak Keller Ferenc, dr. Papp József, dr. Zsembery Gyula. Bp., 1941.231 + 1 old. 

A KŐVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL: 

A kárpátaljai ruszin autonómia ügye - Identi tás és hagyományőrzés egy szlovák és egy német 
nemzetiségű faluban - Cigányvajdák privilégiumai - A Rába-vidéki szlovének magyarországi 
hazája Vasban - Horvátországi magyarok kulturális lehetőségei - A pálosok budapesti 
Sziklatemplomának története - A Szilágyság - A feketetói vásár - Lakatos Demete r csángó 
köl tőre emlékezünk - A kele t -közép-európai német kisebbség sorsa - Vidéki honismereti 
h í radók szerkesztőinek tanácskozása. 
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