
KRÓNIKA 

A történeti Hont megye néprajzi kutatása 
A magyar néprajztudománynak gyakorlatilag a mai napig kiaknázatlan lehetősége 

a Magyarország határain kívül élő magyar nemzetiségű kollégák bevonásával történő 
alapos interetnikus kutatások beindítása. A múltban is folytak, jelenleg is zajlanak 
ugyanolyan nemzetközi kutatások, amelyek keretében a magyar és nem-magyar 
szakemberek egy-egy többnemzetiségű térség népi kultúráját vizsgálják. A gyakorlat-
ban azonban ez általában azt jelenti, hogy a magyarok a magyar közegben, a partner 
meg más nemzetiségű közegben kutat. Általában (de kivételek azért akadnak) hiá-
nyoznak a két nyelvet, kultúrát jól ismerő szakemberek, akik pedig a leghozzáértőb-
ben tudnák megítélni, felismeri az interetnikus összefüggéseket, hatásokat-ellenhatá-
sokat. 

A történeti Hont megye jellegzetesen többnemzetiségű térség (a magyarok és szlo-
vákok mellett németek éltek-élnek itt jelentékenyebb számban) és eddig néprajzi 
kutatása sem tekinthető elhanyagoltnak. A korábbi eredményekről most nem szólva, 
az 1970-es években az Ikvai Nándor által vezetett munkacsoport Hont megye Ma-
gyarországon maradt területén végzett elég alapos néprajzi feltárómunkát és eredmé-
nyeiket egy vaskos kötetben jelentették meg (Börzsöny néprajza. Szentendre 1977). 
Valamivel később szlovák részről is megindultak a kutatások és a Ján Botík irányítá-
sával dolgozó szakemberek egy még vaskosabb kötetben adták közre Hont megye 
szlovák népi kultúrájának máir-már monografikus igényű összefoglalását (Hont. 
Tradície l'udovej kultúry. Banská Bystrica 1988). Közben azonban mindkét kutatási 
program kihagyta azt a két vizsgált terület között húzódó, a mai Szlovákia határmenti 
térségében elterülő sávot, amelyet túlnyomórészt magyarok laknak, s e sáv népi 
kultúrája alapos ismerete nélkül az interetnikus kapcsolatrendszerek felderítéséhez 
sem jutunk közelebb (magányos farkasként dolgozva a néphit és népszokások 
vizsgálata területén szép eredményeket ért el a szóbanforgó térségben Magna János 
és Csáky Károly). Ezeket a hiányosságokat felismerve a Csemadok érsekújvári járási 
bizottsága keretében működő néprajzi szakcsoport tagjai (akik zömmel önkéntes 
gyűjtők voltak, kiegészülve néhány szlovákiai magyar, illetve magyarországi szak-
emberrel) 1989 nyarán a Hont megyei Leieden rendezték meg egyhetes kutatótá-
borukat. Mivel ez a település egyúttal a „Kisalföld hagyományos gazdálkodásd' cí-
mű, a dél-szlovákiai múzeumok által beindított kutatási programnak is kutatópontja 
volt, a szóbanforgó kutatótábor munkájába dunaszerdahelyi, galántai, érsekújvári és 
komáromi muzeológusok is bekapcsolódtak, s vendégként jelen volt Ján Botík, a 
szlovák Hont-kutatás szellemi irányítója. 

Az 1989-es társadalmi változások lehetővé tették a magyar-magyar tudományos 
kapcsolatok legalizálását is, így ezt követően a munkába bekapcsolódott a szobi Érdy 
János Könyvtár és Információs Központ, valamint a váci Tragor Ignác Múzeum is. Az 
ő szervezésükben 1990 nyarán az Ipoly bal partján valósult meg egy kutatótábor, 
amelynek eredményei azóta könyv formájában is megjelentek (Börzsönyvidék. Tör-
téneti és néprajzi tanulmányok. Mándli Gyula és Zomborka Márta közreműködésével 
szerk.: Hála József. Szob 1993). A Hon ti kutatási program irányítását az időközben 
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megalakult Csehszlovákiai magyar Néprajzi Társaság vette át (nevét azóta Szlovákiai 
Magyar Néprajzi Társaságra változtatta) és bekapcsolódott a munkába a komáromi 
Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya, valamint az ipolysági Honti Mú-
zeum és Galéria is. 

Lényegében ezt követően indult meg a módszeresen előkészített, rendszeres kuta-
tómunka. A több mint hatvan, magyar, illetve vegyeslakosságú településből külön-
böző szempontok szerint nagyjából két tucatnyi kutatópont kijelölésével 1992 nyarán 
került sor Ipolyság székhellyel az 1. Honti Kutatótábor megrendezésére. A kutatásban 
érintett mintegy harminc szakember, lényegében az egész népi kultúra legfontosabb 
kérdésköreit átfogva, itt öt településen (Szalatnyán, Paláston, Ipolyfödémesen, 
Tesmagon, és Pereszlényben) kutatott. E nyári rendezvényt aztán két (ősszel, valamint 
1993 tavaszán megrendezett) kiegészítő gyűjtés követte, majd augusztus utolsó 
hetében Párkány székhellyel, Kisgyarmat, Garamkövesd, Helemba, Leléd és 
Ipolyszalka néprajzi vizsgálatával folytatódtak a munkálatok. 

Az egész kutatási programot 1996-ra szeretnék a szervezők lezárni, s akkor az ad-
digi eredmények, a belőlük leszűrhető tanulságokat önálló kötetben összefoglalni és 
közreadni. Természetesen a részeredmények közreadásáról már korábban is szó le-
het. így ennek jegyében jelent meg a Szlovákiai magyar Néprajzi Társaság Népisme-
reti Könyvtár című sorozata 3. köteteként Csáky Károly: Pogánykát vittünk, bárány-
kát hoztunk című kismonográfiája, valamint a Társaság Adattári Közlemények című 
sorozatának Hont megyei füzete. Már nyomdában van Nevizánszky Gábor: Hont 
megye régészeti irodalma című munkája, amelyet a komáromi Duna Menti Múzeum 
Magyar Nemzetiségi Osztálya bibliográfia-sorozatában jelentet meg. Ugyanitt lát majd 
napvilágot Hont megye néprajzi irodalma című összeállítás. A Börzsönyvidék 
következő száma, amely már ennek a kutatási programnak is szándékozik néhány 
részeredményét közreadni, szintén előkészületben van. 

Liszka József 

Testvértalálkozó 

Három erőteljes kopogtatás az öreg tölgyfaajtón s válaszul - mint a mesében - elő-
lép festői korabeli kuruc öltözékében Nagy Csaba tárogatóművész. Közismert dal-
lamait egy ideig néma meghatottsággal hallgatta a nagyterem közönsége, aztán lelke-
sülten rázendített a dalra: 

Csínom Palkó, Csínom Jankó... 
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Ilyen rendhagyó módon kezdődött a pataki várban a Pro Patria Szövetség n. Test-
véitalálkozója. 

A hazai, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági küldötteket Sárospatak polgármes-
terének nevében Pásztor András művelődési vezető köszöntötte. Emlékeztette a je-
lenlévőket a város fontos szerepére, gazdag történelmi, kulturális hagyományaira, 
arra a leki rokonságra, amely a Pro Patria Szövetséget és Patakot, a „forradalmak 
oroszlánbarlangját" és a „bodrogparti Athént" összekapcsolja. 

Rakó József országos elnök tájékoztatta az összegyűlteket a Szövetség legfőbb cél-
kitűzéseiről: a szülőföld felfedezésének, „birtokbavételének" fontosságáról, a ma-
gyarságtudat élménydús, játékos eszközökkel történő beépítéséről a felnövekvő 
nemzedékek agyába és szívébe. „Ennek a vonzó pedagógiai programnak kiváló gya-
korlóhelye Patak, hiszen a Vöröstorony tetejéről távolba kalandozó tekintetünk lát-
hatja a Nagy Fejedelem szülőhelyét, Borsit, a magyar demokrácia atyjának, Kossuth 
Lajosnak első közéleti küzdőterét, Sátoraljaújhelyei, kissé távolabb Széphalmot, a 
hegyeken túl pedig Regéc, a fejedelem kisgyermekkorának színhelye, Vizsoly, a híres 
Biblia megszületésének műhelye, délre a világhíres Tokaj, a honfoglalás korát idéző 
szabolcsi földvár, kissé távolabb pedig Muhi... 

Milyen tömény történelmi gazdaság! Ezt kell megismertetni gyermekeinkkel, ezek-
re a szent helyekre kell elvinnünk őket, ahogyan egykor Vörösmarty elvezette tanít-
ványait, Perczel Mórt a szigetvári bástyához. Ezt a munkát kell folytatnunk itthon és 
határainkon túl — erősítve azokat az aranyszálakat, amelyek haza és határontúli szer-
vezeteink között fonódnak." 

Az elnök szavait erősítette meg Kovács Erika a Pro Patria Szövetség Kárpátalja Fel-
fedezőinek elnöke. Közölte, hogy Beregszász után egyre több helyen jönnek létre 
hagyományőrző csapatok igen gazdag programmal és a jelenlegi találkozóra is több 
csapat küldte el gyermek- és felnőtt képviselőit. 

Hasonló törekvésekről számolt be a felvidéki magyar küldöttek nevében Szarnák 
Mihály, a pozsonyi Tábortűz főszerkesztője. „Közös hullámhosszon állunk, közös 
zéljainkat egymást segítve valósíthatjuk meg" mondotta. 

Az ünnepélyes nyitó után a résztvevők azonnal munkához is láttak: felderítették a 
pataki nevezetességeket, a várat, a nagytemplomot, a kollégiumot és a város látvá-
nyos ú j negyedeit. Első távolabbi kirándulásunk a nagyságos fejedelem szülőhelyére, 
Borsiba vezetett. Nemzetiszínű szalagokkal díszített kerékpáros csapatunkat minde-
nütt barátságos arcok fogadták, pedig volt olyan — szerencsére feleslegesnek bizo-
nyult — aggodalom is, hogy nem tekinthető-e ez a dekoráció provokációnak? Nem 
utott mindenkinek elegendő kerékpár - ők busszal jöttek utánunk. Sajnos a jelenlegi 
/ízum-rendelkezések értelmében a kárpátaljai és erdélyi résztvevőket nem engedték 
it a határon, így ők Széphalomra látogattak. 

A borsi kastély igen szomorú képet mutat: elhanyagolt, gazos környezetben üres, 
omos belső termek. Ugyanakkor a helyi Rákóczi Emléktársaság biztató erőfeszítéseit 
elzi a hatalmas épület tetőszerkezetének helyreállítása. A további renoválásokhoz 
íatalmas összegeket kell még összegyűjteniük és ebben számítanak a hazai magyar 
ildozatkészségre is. Az épület előtt lévő 300 éves fűzfa védett természeti emlék, 
ímelynek lombjai már látták a leendő fejedelmet is. Itt az előkertben hallgattuk meg 
Cázsmér Istvánnak, a Rákóczi Emléktársaság ügyvezető titkárának ismertetését a kas-
élyról és a Rákóczi-szobor hányatott sorsáról. Mayer Ede szobrászművész 1907-ben 
[észített alkotását az első világháború alatt úgy mentették meg a várható elpusztítás-
61, hogy Zólyomban elásták. Húsz évig pihent a föld alatt. A rövid „magyar uralom" 
itán 1945-ben ismét feltették a teherautóra, hogy hulladékként „hasznosítsák". Ekkor 
i bátor magyar sofőr mentette meg: az ócskavasgyűjtő helyett Fülekre szállította, ahol 
z iskola udvarán elásták, innen került elő 1968-ban, a „prágai tavasz" idején és ezt 
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követően állították jelenlegi - remélhetően végleges - helyére 1969- május 10-én. 
Meghatottan tettük le koszorúnkat a szobor elé és itt hallgattuk meg a résztvevő gye-
rekek egy-egy mondatba foglalt vallomásait arról, hogy mit jelent számukra a 
Rákoczi-hagyomány ápolása. A kastélytól átmentünk abba a kis templomba is, ahol a 
csecsemő Rákóczit megkeresztelték. Ide is szeretnének egy emléktáblát elhelyezni a 
közeljövőben az emléktársaság tagjai. 

Visszatérve Sátoraljaújhelyre az egykori megyeháza patinás dísztermében hallgat-
tuk meg Fehér József múzeumigazgató tájékoztatóját. 

Másnap Regéc váránál izgalmas hadijáték keretében idéztük fel egy kuruc csapat 
útját: a résztvevő gyerekek és felnőttek 8-10 fős csoportokban küzdötték le a2 
akadályokat. Teljesen beleélték magukat a játékba, amelynek során megfejtették ai 
üzenetet rejtő vándorbot titkát, izzadva átcipelték a kincset érő „sószsákokat" és a 
sebesültet a meredek útszakaszon, dárdával leküzdötték a fákon lógó „labanc-
jeleket", vizes papírgombócgolyók „tüzében" törtek át a képzeletbeli gyilokjárón, 
hogy végül a meredek kaptatón feljussanak a várba. Itt várta őket fejedelmi díszben 
Rákóczi nagyszerű megtestesítője, a Kárpátaljáról jött pedagógus, Bagu Balázs. Udvari 
emberei és vitézei körében hallgatta meg a csoportok beszámolóit az útközbení 
akadályok leküzdéséről és a saját-fogalmazású hűségnyilatkozatok elhangzása után 
itt fogadta őket katonái közé. 

Az akadályverseny után itt a romos várudvaron emlékeztünk meg szövetségünk 
várfelderítő tagozatának négyéves munkájáról és elhatároztuk, hogy jövőre Kőszegen 
találkozunk. 

Másnap a szabolcsi földvár sáncai között izgalmas várjátékra került sor, amelyei 
Tompa Éva pedagógus irányításával a nyíregyházi „Árpád népe" törzs tagjai rendez 
tek. Ennek keretjátéka egy honfoglalás-korabeli hírvívő útját elevenítette meg, ami 
kor Árpád rovásírásos üzenetét kellett továbbítani, szakadékon átdobni, nyíllal to 
vábblőni stb. A várjáték után a falu ősi templomában tartottunk emlékülést, ott, aho 
1092-ben Szent László hívta egybe az országgyűlést. 

Innen sétáltunk át az egykori Mudrony-kúriába, ahol múzeumot rendeztek be 
Egyedülálló érdekessége ennek a kis múzeumnak a márványtáblára vésett aranyszö 
vegű Szózat, a Ferencz József részére faragott díszes koronázási emlékasztal és í 
magyar vezérek mennyezetre festett arcképei. A szabolcsi földvár sáncairól jól láthatd 
a távolban kéklő tokaji hegy kúpja. Visszafelé jövet itt is megálltunk, hogy emlékez 
zünk 1849 kemény telére, az itteni véres csatákra - felnőtt vendégeinkkel pedig meg 
ízleljük a világhírű tokaji bort is. 

A kirándulások mellett jutott idő tartalmas módszertani beszélgetésekre, vezető 
képzésre is. Az esténkénti összejöveteleken minden résztvevő meghallgatta a csopor 
tok beszámolóit aznapi munkájukról, élményeikről. Itt mutatták be pl. azokat ; 
„testvércímereket", amelyeket egy hazai és egy határontúli gyermekpár alkotott szü 
lőhelyük jelképeinek felhasználásával. 

A felnőttek a Pro Patria Kollégium foglalkozásain ismerkedtek egymás munkájával 
végignézték a jelentősebb hagyományőrző rendezvényeken készült videofelvétele 
ket, elkészítették „vezetői remek"-eiket, amelyekkel a „törzstiszti próba" követeimé 
nyeinek tettek eleget. Igen hasznosak voltak azok a - gyakran éjszakába nyúló -
kötetlen beszélgetések is, ahol főleg a határokon túl élő magyarok életéről kaphat 
tunk hiteles tájékoztatást. 

Szent István napján a szálláshelyünkön lévő „Hármashalom" előtt gyülekeztünk. 
Az első halom: honfoglalástól a kuruc-korig tartó emlékhelyekről hozott földből,; 

második a szülőföldről, a harmadik a 48/49-es emlékhelyekről hozott földből épült 
Most is itt helyezték el a résztvevők a Hármashalomra hozott maréknyi földet. Gyei 
tyafény mellett emlékeztünk államalapító királyunkról és országvédő- és építő előde 



nkről. Itt vették át Sárospatak városának kitüntetését azok a gyerekek, akik különö-
;en szorgalmasak voltak ebben a munkában. 

Testvértalálkozónk nevéhez méltóan tovább erősítette az összekötő „aranyszála-
cat" és pataki lelkesedéssel töltötte fel a résztvevőket, amelyre otthoni eredményes 
nunkájukhoz bizony nagy szükségük lesz. 

Dr. Tóth József 

„Kicsiny meszelőcskével írt virágoz ás..." 
Talán a középkorban is így okíthatta a mester az inasát, amikor az odasündörgött, 

íogy ellesse azt a pillanatot, ahogyan fölkerül a motívum a megkorongolt edényre. 
1993 nyarán is ezekkel a szavakkal magyarázta ugyanezt a csángó Aszalós Viktor 
azekas a budapesti kislánynak Mezőtúron a fazekastáborban. 

Az, hogy Aszalós Viktor és Esztiklár György, a két gorzafalvi csángó fazekas itt ná-
unk adhatta át öröklött tudományát a mai fiataloknak — nos ennek története van. Aki 
Dedig legjobban ismeri ezt a történetet István Erzsébet a Néprajzi Múzeum tudomá-
lyos főmunkatársa, a tábor vezetője. 

Talán az 1960-as évek közepétől kellene kezdeni, amikor valami megpezsdült a 
Tiagyar kulturális életben. Hozzáértő szakemberek vezetésével fiatalok indultak el a 
íárpát medence különböző vidékeire, hogy feljegyezzék a tánclépéseket, összegyűjt-
sék a faragások, szőttesek, varrottasok motívumait, a kézműves mesterségek élő ha-
gyományait. így történhetett, hogy először Budapesten, Székesfehérváron, Pécsett 
sorra létrejöttek a táncházak, megalakultak a bandák, a fiatalok vígan ropták a széki, 
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kalotaszegi, mezőségi táncokat, énekelték a zoborvidéki népdalokat. Tokajban, Sá 
rospatakon, Velemben faragótáborok nyíltak, ahol a régi mángorlók, sulykolók, ka 
puk motívumai formálódtak újjá. 

Ez történt a fazekasságban is. Néhány évvel ezelőtt Mezőtúrról indult az a kezde 
ményezés, amely a fazekaskultúra hagyományának megőrzésére hívta fel a fiatal 
tehetséges fazekasok figyelmét. A nagymúltú mezőtúri fazekascéh iratai az 1800-a 
évek elejéről már bizonyosságot adnak a tudatos szakmai utánpótlás szükségességé 
ről - teszik ezt a mai napig is. Közben ugyanis „beért" egy nemzedék, akik nemcsa] 
termelni akartak, de alkotni is. Gonda István, Fazekas Lajos, Tóth Géza, Kozák Éva 
Kósa Klára, Szabó Kinga, Sz. Nagy István, Szabó Misi - és folytathatnánk a sort • 
nevei ide kívánkoznak. Ok eljártak a Néprajzi Múzeumba Kresz Panni nénihez, ak 
szíves örömest segített nekik. Kitalálták a tábort és hívták a fiatalokat Mezőtúrra 
hogy a helyi hagyomány ápolása mellett együtt ismerjék meg a többi országos jelen 
tőségű fazekasközpont stílusát és az archaikus technikákat. Ezekre a táborokra min 
den második évben 15-20 pályakezdő fiatal kapott meghívást, ahol tíz napig gondta 
lanul végezhették a stílusgyakorlatokat. Feldolgozták a múzeális anyag különböző 
művészeti elemeit, boncolták a formakincset. Eljártak közéjük azok a múzeumi szak 
emberek, akik otthonosak a témában és tisztában vannak a fazekasok igényeivel é, 
adottságával. A munkák kivitelezéséhez a helyi szövetkezet adta a szükséges nyersa 
nyagot: az anyagot, a festéket, a mázokat és sokszor az égetéshez szükséges faanya 
got is. Már kezdettől fogva Tóth Géza irányította ezt a tevékenységet a mai napig. 

Az első tábor után a résztvevők közösen beszélték meg, hogy mi legyen a követ 
kező megismerendő téma. így került sor Mezőtúr után Hódmezővásárhely, Tiszafü 
red, Mezőcsát népi fazekassága feldolgozására, valamint a fazekasok által ma má 
nem gyakorolt vörös kerámia - a középkor mázatlan technikával készült hagyatéká 
nak — megismerésére és egyéni értelmezésű forma- és díszítményvilágának megalko 
tására. Hódmezővásárhelyről mesterek jöttek, hozták a kezük munkáját. Amikor Ti 
szafüred volt a téma, akkor itt volt Szűcs Imre, a ma élő egyik legtehetségesebl 
írókázó. A madaras kerámiát ő csinálja a legjobban. 

Jöttek ide külföldről is, hogy elsajátítsák ezt a módszert. Mentünk mi Erdélybe ; 
nemrég elhúnyt Páll Antihoz, hogy a helyszínen ismerjük meg a korondi fazekasokat 

Ezévi programunk a Kárpátok keleti oldalán élő csángómagyar fazekasok munkái 
nak megismertetése. Talán az utolsó pillanat, a 24. óra, mert a híres fazekas köz 
pontban néhány évtizeddel ezelőtt még négyszáz fazekas dolgozott, ma már csal 
hatan vannak. 

A gorzafalvi fazekasság megismerése rendkívül fontos, hiszen nemcsak a magya 
edénykultúrának, de Európa hagyományos kézműves kultúrájának a máig élő 
eleven maradványa, ahol a kézművesség a funkcióval egységben még egy az egyber 
megtalálható. Nemcsak Gorzafalva és környéke használja ezeket az edényeket 
hanem egész Moldva csángó, román és elvétve ukrán lakossága is a falu fazekasaitó 
vásárolja a népi ételkészítés és az ünnepek, főként a halottak tiszteletére rendezet 
pompának tányérjait, csuprait. Fontos, hogy átadják ismeretanyagukat a fiataloknak 
mert Gorzafalván nincs tanítvány, nincs aki megtanulja az alapformákat, a fazekat, í 
tejesfazekat, a mezei fazekat - amelynek fent van a füle és egytál ételt lehet a mezőit 
vinni —, vagy a nagyobb méretű galuskásfazekat, amelyben a töltött káposztáho; 
hasonló ételt főzik. Hogy mennyire gyorsan reagálnak most is az életadta helyze 
tekre, bizonyítja, amikor jó a termés, akkor a boroscsiprok és az evőtányérok na 
gyobbak, ha viszont rosszabb a helyzet - mint most is - , akkor megváltoztatják ; 
méretét és kisebbeket készítenek. A gorzafalvi fazekasok ugyanis annyi gabonára 
vagy más terményre cserélték portékájukat, amennyi belefért. 
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Beszédjüket nem érintette a nyelvújítás. Mindennapi szavaik mellett érvényes ez 
ra a szaknyelvre is, amelyek a kézművességben a különböző munkafolyamatokra, 
díszítmények elnevezésére használnak. Olyan elemekre, amelyekre mi azt mond-
k, hogy omamentális, ők azt mondják, hogy ez a virágzás - az a virág. Az a kis 
jzköz, amellyel dolgoznak az a kicsiny meszelőcske, amellyel írunk az edényre. Az 
lényeiken mindez egységesen kicsiny meszelőcskével írt virágozásként jelenik meg. 
Nekem hullámvonal, absztrakt díszítmény. Ha nem ismerném őket s egy régész 

émtenne egy gorzafalvi fazekat és azt mondaná, hogy most ásta ki a földből, elhin-
§m neki. 
Ezért is olyan fontos, hogy ez az örökség megmaradjon. Ezt az itt táborozó hu-

onöt fiatal valahogy megérezte. Soha nem volt ilyen összeforrott társaság. ízlelget-
k a régi szavakat, kifejezéseket. Ezeknek az egyszeri embereknek hihetetlen sugár-
ba volt. Köszönjük nekik. 

Kútvölgyi Mihály 

lészáros Vincét 
:oszontjük 
Az 1960-as években gyakran látták őt a Közlekedési Múzeumban kőműves mun-

ikat is végezni. Pedig akkor már az intézmény kinevezett igazgatója volt. Halmiban 
ületett 1913. november 11-én. Édesanyja jósággal és szeretettel, édesapja erélyes 
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szigorral nevelte. Az apa családjában orvos és költő ősei voltak, az édesanya tősgyö 
keres komáromi családjának pedig jóbarátja volt Jókai Aranyemberének hajóácsa. 1 
fiú kivételesen sokoldalú érdeklődésű volt, legkivált azonban a zene és az irodaion 
érdekelte. Utóbbi téren talán az unokatestvér Nemes Nagy Ágnes is hatott rá. 

Eredetileg pedagógusnak készült, tanítóképzőt végzett, majd később - már önál 
lóan, saját magát eltartva - jogot tanult. Rövid ideig ügyvédeskedett, aztán a Vasútho: 
hívták. Kezdőnek akkoriban a vasutasság minden csínját-bínját meg kellett tanulni 
így volt egyebek között irodatiszt Rákosrendezőn, majd a Vasúti Tudományos Kutat* 
Intézethez került. A Közlekedési Múzeum ügye is az Intézethez tartozott, s feladat é 
ember hamarosan egymásra talált. 

A múzeum - elsősorban páratlan vasúti járműmodell gyűjteménye révén - már 
két háború között is világhírű volt. 1939-ben még elkerülte sorsát; hosszas vita utái 
nem a Közlekedési, hanem a Műszaki Múzeum anyagát vitték ki Kassára - hogy aztái 
máig ott maradjon. A pompás mozdonymodellek legrangosabb darabjai a későbt 
bombázások elől ugyan óvóhelyre kerültek, de az épületet ért két bombataláls 
mégis úgyszólván a teljes gyűjteményt megrongálta. Aztán még évekig pusztult a 
anyag a romos épületben. Több modellt az oroszok vittek el, szívesen játszotta 
velük. Visszaszerzésük Mészáros Vincére várt. Mint ahogy később meg arra vigyázta 
tott, nehogy odaadják a „Derű" modellt Rákosi pajtásnak. Küzdött a gyönyörű szerke 
zetű kupola megmentéséért is, de nem járt sikerrel. Begyűjtötték a „kis béke 
harcosokkal", amikor a „gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded" — volt a je 
mondat. 

Munkanapjai azzal kezdődtek, hogy körbejárta az épületet s ahol éppen beázott 
tető, onnan arrébtolta a tárgyakat. Szervezett, tervezett, tárgyalt, s közben, hogy a 
újjáépítést siettesse, maga is megtanulta a kőműves munkát. Mindezek mellett mi 
akkor is sikeres kiállítások sokaságát rendezte szerte az országban. Repüléstörténet 
a Rákospalotai Múzeumban, hajózástörténetit szinte évente Siófokon. Vasútmodel 
autógyártástörténeti kiállítások után sok más, kisebb-nagyobb alkalmi kiállítás i 
mind-mind erőteljes sürgetői voltak a múzeum ügyének: mihamarabb újjá kell épít'ei 
a nagyértékű gyűjtemény állandó kiállítóhelyét. 

Kiváló munkatársi gárdát szervezett. Köztük három segédmunkása eredetileg pa 
volt, s alkalmazott '56-os „jegyes" embereket is. Bátor kiállás volt - elöljárói nem 
késlekedtek megtorolni. Amikor másfél évtizedes kemény, küzdelmes, célratörő ( 
lelkes munka után az „Eisenbahn-Louvre in Budapest wieder geöffnet" - ujb< 
megnyílt Budapesten, a vasút Louvre-ja - szavakkal lelkendezett a Grazer Neuee Zei 
akkor Mészáros Vince egy szépen helyreállított, kibővített és jól rendeze 
gyűjteményt és egy korszerű kiállítást mutatott be. De az 1966. április második 
megnyitás után még egy év sem telt el, s elküldték őt, - akinek érdemeit nem tudtá 
eléggé megbecsülni. Politikailag alkalmatlan a vezetésre - volt a sztereotip indoklá 
A MÁV Nyugdíjintézetébe helyezték. A szituáció, mint a Tragédiában: amikor 
Michelangeloval széklábat faragtatnak. De aztán lassan visszahívták a múzeumol 
Nélkülözhetetlen volt óriási szaktudása és tapasztalata. Ügyrendi, szervezel 
szervezési és egyáltalán múzeumalapítási kérdésekben, ügyekben kérték véleményé 
A Vízügyi, az Öntödei-, a Műszaki múzeumok, majd hosszabb időn keresztül 
Postamúzeum támaszkodtak rá. 

Családja roppant szeretettel és tisztelettel övezi. Élete nagyszerű társával 
közelmúltban ünnepelte ezüstlakodalmát. Felesége választott hivatásában maga 
kiemelkedő személyiség, bábjáték- és meseíró, az óvodai bábjátszás megteremtőj 
Jól példázza a mondást, miszerint minden nagy férfitett mögött egy nagysze; 
asszony áll. ő k ketten egymás tevékenységének nem csupán kiváló ismerői, de kc 
csönös és szigorú kritikusai is. Tisztességüket, igazságérzetüket, óriási műveltségük 
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gyermekeibe örökítették. Klára lányuk hazánk kínai nagykövete, Balázs fiUk muzeo-
lógus, éppen a Közlekedési Múzeumban. Emőke európai hírű bábtörténész, a Szín-
háztörténeti Múzeum bábgyűjteményének vezetője. Dr. Mészáros Vince, a magyar 
ipari régészet, vagy műszaki muzeológia minden bizonnyal egyik legnagyobb alakja, 
a legkiválóbb múzeumszervezők egyike 80 éves. Adjon Isten neki sok jó erőt és e-
gészséget, hogy még soká hathasson környezetére legszebb erényeivel: igazságossá-
gával, sokoldalú műveltségével, család- és hazaszeretetével. 

K. Gy. 

Emléktábla-avatás 
Arany A. László tiszteletére 

A XX. század több jeles magyar egyéniségéről elmondhatjuk, hogy koruknál fogva 
még köztünk lehetnének, de a század politikai viharainak következtében idő előtt, 
fiatalon távoztak el közülünk. Arany A. László pedagógus-nyelvtudós is közéjük 
tartozik, akinek már csupán az emléke előtt tiszteleghetünk. Bár számunkra ez is ö-
röm, hiszen Szlovákiában néhány éve még a nyilvános emlékezés lehetősége sem 
adatott meg nekünk. 

Bűnéül azt rótták fel, hogy 1945 után is igazi értelmiségiként viselkedett, mert tár-
saival együtt az akkor üldözött csehszlovákiai magyarok védelmére kelt, s ezért 1949-
ben államellenes összeesküvés vádjával pert indítottak ellene. Fővádlottként 1949 
szilveszterén társai közül a legsúlyosabb,8 évre terjedő börtönbüntetést kapott. Jólle-
het emberi méltóságát még a jáchymovi uránbánya megalázott rabjaként sem veszí-
:ette el, de testét megtörte az uránszurokérc válogatása közben szerzett halálos be-
egsége, lelkét pedig az viselte meg, hogy szabadulása után hivatásának gyakorlását 
s lehetetlenné tették: végleg megfosztották tanári állásától. Az 1967-ben bekövetke-
zett halálával ért véget tragikus emberi sorsa és derékbe tört tudósi pályája. 

Pedig milyen ígéretesen indult e pálya! Már 1936-ban huszonhét évesen a pozso-
lyi Komensky Egyetem Dialektológiai Intézetének vezetője lett, s hozzáfogott a szlo-
/ákiai magyar nyelvjárások kutatásának megszervezéséhez. A nép nyelvének és ha-
gyományainak gyűjtésével kapcsolatban ugyanazt vallotta, mint Kodály Zoltán: „Új 
levelés kell: nép és országismeret, de nem könyvből, hanem szemléletből... Oda-
nenni, látni, hallani." Bár a gyűjtést megnehezítették a háborús események, de még 
gy is eredményes munkát végzett. 1940 és 1943 között Kolonban és a többi zoboralji 
áluban gyűjtött, s olyan közvetlen kapcsolatot teremtett e falvak lakosságával, hogy 
iz idősebbek még ma is Arany Tanár Úrként emlegetik. 1944-ben megszületett a ko-
oni gyűjtés anyagát feldolgozó műve, a Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere, 
le a háború viszontagságai között csak 40 példány maradt belőle. 

Értékmentő munkája azonban így is ismertté tette Kolon község nevét, s ezért a fa-
u lakossága, Arany A. László tanítványai és barátai 1993. júniusában emléktáblaava-
ással fejezték ki a tudós pedagógus iránt érzett tiszteletüket. A bensőséges ünnepsé-
gen részt vett Stelczer Elemér, az Eszterházy János Emlékbizottság elnöke is. Az 
•mléktábla-avatást tudományos ülés követte, melyet a nyitrai Hungarisztikai Tanszék 
rezetője, dr. Alabán Ferenc, docens nyitott meg. Arany A. László tudományos 
nunkásságáról Király Péter Budapestről, Vörös Ottó Szombathelyről és Szabómihály 
jizella tartott előadást. A fogságban együtt eltöltött évekről sorstársai, az azóta 
:lhunyt Krausz Zoltán és Lipcsey Gyula vallottak meghatóan, Rozsnyóhoz fűződő 
;apcsolatát Ambrus Ferenc ismertette. Teleki Tibomé (Nyitra) Arany A. László 
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kutatási területének, Zoboralja földrajzi neveinek hangtani vonatkozásairól beszélt, 
Sándor Anna (Nyitra) pedig a koloni nyelvjárásban Arany A. László gyűjtése óta vég-
bemenő változásokat vette szemügyre. 

Az Arany A. László tiszteletére rendezett emlékünnepség is azt bizonyítja, hogy a 
zoboralji magyarság nemcsak szülöttjeire, hanem az érte cselekvésre kész, más vi-
dékről érkező nagyjaira is kegyelettel tekint. 

Sándor Anna 

Lorincze Lajos emlékezete 
Amint leírom a címet, harmadik szavának jelentésén máris elmerengek. 

„Emlékezet" - mit is értünk e többértelmű szón? Megőrzött emlékképeimet akarom 
fölidézni? Elhunyt tanárunknak, társunknak emléket állítani? A szónak irodalmias 
csengése van; az alkalmazott szókapcsolatban Kölcseyt idézi, aki Kazinczyról szólva, 
önéletírásának címére rímeltetve helyezte emlékbeszéde élére. A párhuzam egyben 
indok is, s megmagyarázza, miért kerülhetett ez a kifejezés tollam hegyére. Amikot 
végigfut bennem ez a gondolatsor, azon kapom magam: lám, csaknem nyelvészke-
désbe merültem a legismertebb kortárs nyelvművelő nevét leírva. Akár az ő hatása is 
lehet ez az önkéntelen elmélázás, hiszen elmúlt már negyvennégy éve, hogy meg-
kaptam tőle az első aláírást. Egyetemi indexembe írta be vezetéknevét, ezzel nyug-
tázta, hogy teljesítettem kötelességemet a „Helyesírás és helyes ejtés" című stúdium-
ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem első évfolyamának második félé-
vében. Úgy hozta a sors, hogy az ezt követő évtizedben hol közvetve, hol közvetle-
nül éreztem hatását, azonos ügyeket szolgálhattunk. 

Az ország számára legendás terjedelmű és jótékony hatású rádiósorozata, az Éde> 
anyanyelvünk tette fogalommá a nevét; a szakmai közvéleményt a Magyar Nyelvői 
szerkesztőjeként tudta befolyásolni; a határainkon túli magyarsághoz az Anyanyelvi 
Konferencia Védnökségének elnökeként jutott el szava s közvetlen személyisége. 
Tevékenysége természetes módon találkozott a honismereti mozgalom szándékaival 
hiszen érdeklődése kezdettől fogva kiterjedt a népnyelv kérdéseire. 

Magam is haszonnal forgattam a földrajzi nevekkel foglalkozó korai munkáit, 
Alapműként tanulmányoztuk sokan a Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen állása é 
feladatai című 1949-ben kiadott füzetét, valamint a névtanban az ú j felfogást, ai 
önelvű névkutatást elterjesztő Földrajzineveink élete című munkáját, amely a magyal 
táj- és népismeret kiadványsorozata keretében 1947-ben jelent meg. A jeles elődök és 
társak - Szabó T. Attila, Gergely Béla, Végh József, Benkő Loránd, Balassa Iván, Már 
ton Gyula, Kázmér Miklós - mellett nem lebecsülendő Lőrincze Lajos hatása a kibon 
takozó helynévgyűjtő vállalkozásokban. 

A magyar nyelvjárások iránti érdeklődése diákéveibe nyúlik vissza, amikor ráéb 
redt a maga beszédében is megőrzött tájnyelvi sajátosságokra; nyelvészként is fontos 
szakterülete maradt a dialektológia. Egyik szerzője a nyelvjárási bibliográfiának, s -
Bárczi Gézával, Derne Lászlóval, Kálmán Bélával, Imre Samuval és másokkal együt 
- kezdettől bekapcsolódott a magyar nyelvatlasz munkájába. De a honismereti szem 
lélet abban is megmutatkozott, hogy a helyin, az egyedin át tudott a nemzetiig, a; 
általánosig eljutni. Mindig erőforrás volt számára a szülőföld, azon belül a veszprém 
Szentgál mikrovilága, ahonnan - a legszegényebbek közül - kinőtt, ahol a: 
anyanyelv szeretetén és árnyalatain nevelkedve az embertárs és a népi közössé} 
megbecsülését, a dolgos élet törvényét megtanulta. Emellett tudatosan vállalta a: 
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ugyancsak népi gyökerekből táplálkozó pápai református kollégium örökségét. 
Utolsó könyve, a személyesebb hangú írásaiból Megnől az ember szíve címen 
összeállított gyűjtemény hiteles tanulságtétel a szűkebb és tágabb pátria s népe iránti 
vonzalma mellett. 

Az anyanyelv színeinek megőrzése és gyarapítása a diaszpórában a nyelv megmen-
tésének parancsává és reményévé szigorodik, nem véletlen, hogy Bárczi Géza nyom-
dokain kezdeményező és vezető szerepet vállalt nyelvünk és kultúránk határainkon 
kívüli ápolásában. Közelről is láthattam olykor fáradhatatlan munkálkodását az anya-
nyelvi konferenciákon, valamint a nyugati magyar ifjúság nyelvi érdeklődésének 
felébresztése és kielégítése érdekében szervezett hazai tanfolyamokon. Rendszeresen 
eljött közénk a Sárospataki Nyári Kollégium óráira, hogy ösztönözze az emigráció 
második, harmadik generációjának fiait, lányait őseik nyelvének elsajátítására, meg-
tartására, bátor használatára. Ott állt Péchy Blanka oldalán, hogy a Kazinczy-alapít-
vány segítségével idehaza is kibontakozzék az igényesebb általános beszédkultúra, 
ő maga a Kodály által támogatott kiejtési verseny győztese volt egyetemistaként, 
kedves kötelességének érezte, hogy a középiskolás fiatalok szép magyar beszéd ver-
senyének győri s a nyelvhasználati vereny sátoraljaújhelyi országos döntőjén a zsűri-
ben évről évre részt vegyen. 

Mindez egy tágan értelmezett nyelv- és beszédművelő program része volt a sze-
mében. Emberközpontú nyelvművelést hirdetett, mert tudta, hogy a nyelvi kultúra egy 
általánosabb kultúra és magatartásmód szerves eleme. Ezért járta az országot a ma-
gyar nyelv hete, az Anyanyelvápolók Szövetsége, az Édes Anyanyelvünk című folyói-
rat, a rádiós megszólalások lehetőségeit tartalmasan használva fel arra, hogy jó és 
szép szóval oktassa azokat, akik emberi hangjára felfigyeltek. 

Talán megállapíthatjuk: szerencsés sorsú ember volt. Munkáját nemcsak hivatalos 
elismerés, több magas kitüntetés kísérte, hanem kitűnő mesterek - Kodály Zoltán, 
Illyés Gyula — segítették útján, s igen széles körű hallgató- és olvasótábor figyelt sza-
zaira a határon belül és kívül. Neve egybeforrott az üggyel, amelyet képviselt. 

Október 11-én, hétfőn délután telefonon hívtam kórházi szobáját, hogy látogatá-
som lehetősége felől érdeklődjek. Fia vette fel a kagylót, tőle tudtam meg, hogy be-
szélgetésre nincs többé lehetőség; egy órával azelőtt örökre elhallgatott tanító szava. 
V 78 esztendő, amit megélt, igen sokunkban hagy mégis nyomot, őrizzük adomákrau 
réfákra mindig kész emberi megnyilvánulásait, ízes hangját, érdeklődő tekintetét. Ő 
s elmondhatná magáról: non omnis moriar, nem fogok egészen meghalni. 

Kováts Dániel 

Polónyi Péterre emlékezünk (1931-1993) 
Gyászjelentése szerint „sok-sok szenvedés után, mégis váratlanul" meghalt 62 éves 

torában Polónyi Péter nyugalmazott gödöllői múzeumigazgató. Már 1993 nyarán - a 
'eszprémi honismereti akadémia időszakában is tudtuk, hogy súlyos beteg, ekkor 
[intették ki a Bél Mátyásról elnevezett „Notitia" emlékéremmel. Bíztunk azonban, 
logy életszeretete, élni akarása átsegíti a bajokon. Polónyi Péter egyéniség volt, akit 
nár magyar-könyvtár szakos egyetemistaként magyarságtudata vezérelt. A hajdani 
isztercita diákot szenvedélyes érdeklődése kötötte a népi érdekek megismeréséhez, 
Dvábbéltetéséhez. Oklevelét csak 1957-ben szerezhette meg, korábban forradalmi 
;endőit érezte fontosnak. Mindig a nemzeti feladatok sodrásában élt. Nem véletlen, 
ogy Szabolcs megyében kért és talált magának munkát, ez tudatos választás volt. 
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Könyvtárosként világot akart megváltani, érthető, hogy a „flekkes 56-os" hamarosan 
falakba ütközött, helyi nagyságok ellenérzését vívta ki. De Péter akkor is mondta a 
maga igazát, állandóan kisebb viharokat kavarva maga körül. A népművelés külön-
böző posztjain dolgozott, minisztériumban, majd a budai tanítóképző könyvtárosa-
ként, mindenkor fiatalok csoportosultak körülötte. Tanított középfokú könyvtárosok 
tanfolyamán, de igazi hatásterületét Gödöllőn, közművelődési felügyelőként, majd 
múzeumigazgatóként találta meg. E kicsi hivatalból formált magának katedrát, irányí-
totta a Galga-menti népi együtteseket, az eredményeseket buzdította, a kezdőknek 
segítő szakembereket kerített. Múzeumigazgatóként feltárta a gödöllői szecessziós 
műhely gyökereit, országos rangú kiállítást rendezett. Több mint harminc időszakos 
kiállítást köszönhetünk Neki. 1983-ban megakadályozhatták még a Gödöllői 
Jamboree 50. évfordulójára tervezett kiállítását, de 1989-ben, a rendszerváltozás haj-
nalán Polónyi Péter tervei szerinti cserkészkiállítás emlékezetett a hajdani nagytá-
borra. 1987-ben, Erzsébet királyné születésének 150. évfordulójára országos figyelmet 
keltő kiállítással tisztelgett, azidő tájt mentette át az Akadémia alagsorából Holló 
Barnabás Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című domborművét. Hogy ma a 
plasztikai remek újra az Akadémia előcsarnokát díszíti, Polónyi Péter értékmentésé-
nek is köszönhető. Különös szeretettel kötődött a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola 
Országos Honismereti Táboraihoz. Előadóként sohasem a maga eredményeiről be-
szélt, hősei az egyszerű múzeumalapító parasztasszonyok voltak, Zsiga Ilon néni és 
társai. Hittel hirdette a honismeret fontosságát a tanítóképzős fiataloknak, akik alig 
akarták elengedni előadói asztalától. Valójában külső tanáruk volt, a Galga mente 
népi építészetéről, a Gyöngyösbokréta kérdéseiről írt dolgozatokat a Zsámbéki Főis-
kolán is gondos alapossággal irányította. 

Azt remélte, hogy nyugdíjba vonulása után átírja hangszalagjairól a népi történelm 
visszaemlékezéseket. Nem került rá sor. Ebben talán szerénysége is akadályozta 
pedig egy-egy dolgozata, pl. a Sik Sándor és Gödöllő című tanulmány példaértékű 
Barátai temetésén gyűltek - sereglettek — össze. Szívet szaggató szépséggel búcsúz 
tatta hajdani segítőjét a hévizgyörki asszonykórus sirató éneke, a színes viseleter 
csak a fekete kötény és egy-egy fekete szalag jelezte a gyászt. Barátai, tisztelői soka 
sága, gyöngyháztáblás énekeskönyvű asszonyok kísérték utolsó útjára. Megrendül 
szóval vallottuk be egymásnak, hogy fogyatkozóban vagyunk, egy ügy régi katonái 
Most kilobbant Polónyi Péter fáklyája is. De hol vannak az utódok? Ki fogja méltór 
folytatni szavát? Fájdalmasan hiányozni fog lobogó személyisége az 1994. évi Honis 
mereti Akadémián, mely alaptémájának éppen a honismeret és az ifjúság kérdései 
választotta. 

Reménytelenül rövid az élet, és elzengett a prófétai szó, mert Péter a szavak, : 
zengő gondolatok mestere is volt, és keresztnevéhez méltó módon a honismere 
alapsziklája is. 

Személyét és gondolatait bizonyára sokszor megidézzük majd, és példát is sugal 
az ellobant láng, lobogó lelkű Polónyi Péter barátunk. 

Kovács József Lászl 
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