
K R Ó N I K A 

„Itt eme hely 
növelé Ipolyit..." 

Ipolyi Arnold püspököt, korának sokoldalú tudósát alig ismerik tájainkon. Szülő-
földjének népe már-már valóra váltotta nagy fiának jövendölését: „Azon nemzet, 
amely emlékeit veszni hagyja, azzal saját síremlékét készíti." Életútját nem ismerjük, 
mert műveit nem olvastuk, mem olvashattuk, hiszen hosszú időn keresztül még a 
szakavatottak számára is tabu volt munkássága, s így emléke - méltatlanul - homály-
ba merült. A léleksorvasztó évtizedek göncét lassan-lassan Ipoly-mente népe is leveti 
már. Az újságokban elvétve közölt emlékező sorok után Csáky Károly ipolysági tanár-
helytörténész Honti barangolások című, 1985-ben megjelent könyvében szentelt egy 
fejezetet Ipolyinak. Azóta beszélhetünk tulajdonképpen az Ipolyi-hagyomány ápolá-
sáról. Ipolyságon alapítványt neveztek el róla, szülőfalujában pedig a tudós püspök 
nevét viseli a terület egyetlen cserkészcsapata. A Kaligram Kiadó jóvoltából immár a 
széles olvasóközönség is kezébe veheti a Koncsol László szerkesztette Csallóközi úti-
képek című Ipolyi kötetet. Szellemének éledését jelzi az a rendezvény is, amelyre 
1993. október 17-én, születésének 170. évfordulóján került sor szülőfalujában, 
Ipolykeszin. Mert igaz ugyan, hogy Ipolyi, született Stummer Arnold a Zsembérhez 
közeli Disznóspusztán - ahová édesanyja szülei látogatására érkezett - látta meg a 
napvilágot, de szülőfalujának mégis Ipolykeszit tartotta, ahol gyermekéveit töltötte, s 
amelyre szeretettel emlékezett vissza: „első ifjúságom képei közé tartozik a drégelyi 
rom, melyet mint ipolykeszi-i házam ajtajából naponta láttam, úgy buzdultam hősé-
nek, Szondinak feláldozó honszeretetén." 

Ipolykeszi ma a Nagyküitösi járás egyik aprófalva, lakosainak száma alig lépi túl az 
ötszáz főt. Az 1991-es népszámlálás adatai szerint a lakosok közül 486-an vallották 
magukat magyarnak (92, 4 %), ennek ellenére 1978-ban megszűnt a magyar iskola. 
Kis temploma 1899-ben épült egy régebbi helyén, a hívek lelki támasza Horváth 
Róbert nagycsalomjai plébános. 

A Palóc Társaság kezdeményezése - ünnepeljük meg Ipolyi születésének 170. év-
fordulóját! - nem maradt visszhangtalanul a községben. Az önkormányzat, a polgár-
mester és a falusiak mind lelkesen készülődtek a nagy ünnepre: a templomot frissen 
kifestették, új padsorokkal berendezték s a falra került az a nemzetiszínű zászló is, amit az 
Ipolyi-utódok ajándékoztak 1938-ban - „így volt - így lesz!" felirattal a falunak. 

Az Ipolyi Arnold Emléknap ünnepi istentisztelettel kezdődött. Azok, akik a zsúfo-
lásig megtelt templomon kívül rekedtek, tévékészülékeken követhették a szentmisét. 
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A rendkívüli érdeklődés oka: Tempfli József nagyváradi megyéspüspök celebrálása. 
Ipolyi 1886-ban a besztercebányai püspökségből került Nagyváradra mint 76. püs-
pök, s ott is fejezte be életét (teste a nagyváradi székesegyházban lelt örök nyugal-
mat, ahol bronz dombormű őrzi arcmását; szíve azonban - végakarata szerint - a 
besztercebányai Szent Borbála templomban pihen). Utóda, Tempfli József ma ugyan-
ennek az egyházmegyének 81. püspöke, aki meghatódva elevenítette fel Ipolyi sok-
rétű munkásságának állomásait, s elérzékenyülve szólt a kisebbségbe taszított magyar 
keresztények sanyargatottságáiól Erdélyben, Délvidéken... hitre, reményre és szere-
tetre biztatva mindenkit, magyarságunk megtartására minden körülmények között. 

A templom falán elhelyezett tábla majd száz éve hirdeti (folytatván a címben idé-
zett sort): „... lőn egyháznak, honnak örökre dísze." A megyéspüspök úr ezt az 
emléktáblát is megszentelte. Trevalecz László előadóművész tolmácsolásában el-
hangzott a Szózat, majd Molnár József polgármester ünnepi beszéde, amelyet a Rákó-
czi Szövetség főtitkárának, dr. Molnár Imrének köszöntője követett. Batta György, 
Egy mondat a szeretetről című nagyhatású költeményének elhangzása után (Kotorá-
né Bélák Rózsa) az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az emléktáblát. Himnu-
szunk eléneklésével ért véget a koszorúzás. 

Délután emléküléssel folytatódott a rendezvény. Dr. Csáky Károly idézte fel Ipolyi 
pályáját és közéleti tevékenységét, melyre a termékenység-felelősség-szolgálat hár-
mas meghatározás a legkifejezőbb. Az előadó szólt az elmélyülő hagyományápolás 
jelentőségéről is. A budapesti Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, dr. Eisler 
János Ipolyi műgyűjtői tevékenységét és a magyar képzőművészet istápolása céljából 
kifejtett erőfeszítéseit és eredményeit méltatta. Idézte Ipolyit: „Nekünk nemcsak mű-
vészet kell, de nemzeti és magyar művészet kell. Nemcsak át kell vennünk más nem-
zetek művészetét, de kifejezni, úgyszólván megteremteni kell a mienket. Az első is 
szép, de az utóbbi dicső. Amaz érdem, ez kötelesség. Csak kis nép utánoz és vesz át 
mindig. Akinek erős szelleme van és nemes ambíciói, az maga alkot saját színeiből, 
társadalmából és története munkájából." Felhívta a hallgatóság figyelmét a tényre, 
hogy az esztergomi Keresztény Múzeum alapjait is Ipolyi rakta le végrendeletileg, 
amikor a köz javára hagyta gyűjteményét. Az előadó Ipolyinak a Szépművészeti 
Múzeumben látható képei megtekintésére hívta meg Ipolykeszi lakóit. 

A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság elnöke, dr. Liszka József Ipolyi és a szlovák 
néprajztudomány kapcsolatát elemezte. Rámutatott arra a sajnálatos tényre, hogy a 
mai magyar és szlovák néprajzi szakemberek és intézmények egymáshoz való viszo-
nya korántsem olyan felhőtlen, mint volt Ipolyi idejében, illetve mint az a kölcsönös 
érdeklődés, egymásra hatás és tisztelet alapján elvárható lenne. 

Az emléknap - köszönet a Csemadok Ipolybaiogi Alapszervezet Flóra folklórcso-
portjának! — színes népművészed bemutatóval (Kiszehajtás, Fonóban) fejeződött be. 
Szívet melengető érzést váltottak ki azok a szavalatok és magyar népdalok is, ame-
lyeket az ipolybaiogi és a nagycsalomjai magyar alapiskola tanulói adtak elő. 

Bizonyosra vehető, hogy az emléknap műsora és élménye meghatározó lesz sok 
ipolykeszi és környékbeli magyarnak a nemzettudat ápolása terén. A főrendező Palóc 
Társaság e célhoz járult hozzá azáltal is, hogy szerény füzetet jelentetett meg az alka-
lomra, melyből az egyszerű ember is nyomon követheti a nagyműveltségű tudós 
püspök életútját és munkásságát. A múlt századi Ipolyi-kultusz ápolásában elévülhe-
tetlen érdemeket szerző Pongrácz Lajos versének (melyből már eddig is idéztünk) 
utolsó sorával azonosulva remélhetjük: 

„... nagy neve emlékét őrzi míg él a magyar." 

Z. Urbán Aladár 
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Horvát nemzetiségi nap 
a Zala megyei Molnáriban11 

A hat Mura menti horvát település (Tótszentmárton, Tótszerdahely, Semjénháza, 
Molnári, Murakeresztúr és Fityeház) iskolái 1990 előtt két központi iskolához: Tót-
szerdahelyhez és Murakeresztúrhoz tartoztak. 1973-tól kétévenként felváltva ők ren-
dezték a Nemzetiségi Napot, melynek programjában általában sportverseny, szellemi 
vetélkedő, rajz- és szavalóverseny szerepelt. 

1991. január 1-től a hat település iskolája önállósult. Ezért az 1992. évi 
murakeresztúri Nemzetiségi Napon az iskolák vezetői úgy döntöttek, hogy azt a jö-
vőben évenként más-más településen rendezzék meg. Az 1993. évi ünnepség szerve-
zésére a Molnári iskola vezetője jelentkezett. 

Horváthné D. Etelka iskolavezető arra törekedett, hogy honismereti kutatásaikkal a 
tanulók részeseivé váljanak az ünnepi rendezvénynek. Ennek érdekében 1993 márci-
usában körlevelet küldött szét a tantestületeknek, amelyben felhívta a tanulók fi-
gyelmét arra, hogy 

- kutassák fel falujuk, iskolájuk történetét, népszokásait (mondóka, ének, népi já-
tékok stb.), népviseletét, kézimunkáit, egyéb népi kézművességét, 

- keressék fel falujuk legidősebb emberét, meséitessék el vele életét (gyermekko-
rát, életkörülményeit stb.), 

- gyűjtsenek kézimunkát, szőttest, vagy más népi jellegű tárgyakat, amiből majd 
kiállítást rendeznek a gyűjtő iskola nevének feltüntetésével. 

A pályázatok elbírálására, az összegyűjtött tárgyi anyag elrendezésére, értékelésére 
pártatlan, a települések történetét és néprajzát jól ismerő muzeológust kértek fel. 

A horvát nemzetiségi iskolák 1993. évi találkozójára május 28-án került sor. Egy-
egy iskolát 15 alsó- és 20 felsőtagozatos tanuló képviselt. A vetélkedőkre egyidejűleg 
több helyütt is sor került. Főbb rendezvények: horvát nyelvű szavalóverseny (évfo-
lyamonként l - l fő); nyelvi vetélkedő. 1-4 osztály (évfolyamonként 1 fő), 5-8 osztály 
(évfolyamonként 1 fő); rajzverseny. A felsős tanulók vászonra festenek (iskolánként 
2 tanuló), az alsós tanulók rajzlapra (iskolánként 2-2 tanuló). Sport. Sakk (a 3. 
osztálytól évfolyamonként 1 fő). Főzőverseny (iskolánként 3 fős csapatok tetszés 
szerinti összeállításban). Ügyességi verseny (1-4. osztály 8 fő, 5-8. osztály 8 fő). 

Mindezeket megelőzően került sor a pályamunkák bírálatának ismertetésére és a 
részletes értékelésre. 

A l i pályamunka a fiíyeházi, a molnári, a murakeresztúri, valamint a tótszerdahelyi 
általános iskolákból érkezett, közülük nyolcat díjaztak: 

- 500 Ft-os jutalmat kapott: Herceg Helga, a fityeházi iskola 6. osztályos tanulója 
Beszélgetés a régi szép időkről című riportja, amely a gyermekek n. világháború előtti 
életébe nyújt bepillantást. - Glogovec László, a molnári iskola 4. osztályos tanulója 
Hogyan került a nagymamám a Hortobágyra című pályamunkája. A tanuló nagyanyja 
megrázó, drámai visszaemlékezéseit ismerteti kitelepítésük éveiről. A kis dolgozatból 
kiviláglik az 1950-1956 közötti évek embertelensége, sokak méltatlan szenvedése. 

- 2000 Ft-os jutalmat nyert: a Golubek jeligéjű, Tótszerdahelyen készült Régi lako-
dalmak című dolgozat. - A fasenk jeligéjű, ugyancsak tótszerdahelyi, 9 adatközlő 
visszaemlékezéseit összegző pályamunka, mely a horvát falvak régi népszokásait is-
merteti. - Ádám Balázs 7/b. osztályos tanuló A Mura menti horvátok tavaszi népszo-

1Elhangzott az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencián, Békéscsabán 
1993. október 8-án. (Szerk.) 
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kásái című pályamunkája, melynek érdeme, hogy a népi mondókák többségét horvát 
nyelven idézi. 

- 3000 Ft-ot nyert a murakeresztúri álatalános iskola 7/a. osztálya Lakodalom az 
1930-40-es években című pályamunkája. Több búcsúztatót itt is horvát nyelven idéz-
nek, majd a legfontosabb horvát szavakat és kifejezéseket szótárszerűen felsorolják. A 
16 adatközlő életkorát és lakcímét is példás pontossággal közölték. 

- 5000 Ft-ot nyert a murakeresztúri általános iskola két osztályközössége. Az V. 
osztályos tanulók Emlékek a mának című 35 oldalas, fotókkal illusztrált, számos 
melléklettel ellátott pályázata hű képet nyújt a gyermekek szüleinek, nagyszüleinek 
hajdani keserves életéről. - A Vll/a. osztály „Mindennapi élet Murakeresztúron az 
1930-40-es években" című pályamunkája, melynek melléklete szintén számos régi 
fotót, iratot, kézzel írott halotti búcsúztatót tartalmaz. 

A pályamunkák pedagógiai értéke különösképp figyelemre méltó. A tanulók szá-
mos új adattal, ismerettel gazdagították addigi tudásukat és tudásunkat, s jó csapat-
munkával végeztek. A dolgozatokban foglaltak kézzel fogható eredményein túl a 
gyermekek kapcsolatot teremtettek a falvak idős lakosaival, megismerték a régi népé-
letet, nem utolsó sorban pedig szolgálatot tettek az eljövendő idők honismereti kuta-
tóinak, sőt a tudománynak is. Sajnálatos azonban, hogy csupán egyetlen tanuló nyúlt 
a közelmúlt történetének olyan szégyenletes, fájó témájához, mint a kitelepítés és az 
ávó tevékenysége, melyek különösen súlyosan érintették a határmenti, horvát nem-
zetiségű falvakat. A történészek türelmetlenül várják az ilyen visszaemlékezéseket, 
hisz csak ezek alapján írható meg valósághűen egy-egy település újkori története. 

A kiállítási anyag gyűjtésében főleg a murakeresztúri és molnári tanulók jelesked-
tek, valószínűleg az őket irányító nevelőknek köszönhetően. Murakeresztúron az 5. 
és a 7/a. osztály tanulói tettek ki magukért, sok gyermekjátékot, egy lakodalmas asz-
talt és kellékeit, pompás viseleti darabokat, a summásélet emlékeit és egy muzeális 
becsű, ritka kovácsolt vödörhúzó kútkampót gyűjtöttek össze — hogy csak a legjele-
sebb darabokat említsem. Molnáriból gyönyörű szőttesek sorozata, ugyancsak régi 
viseleti darabok, a lakodalmak eszköztára, paszítosvéka, cserépedények, a summásé-
let eszközei, valamint sok-sok régi fotó került a kiállításra. A semjénházi és fityeházi 
gyermekek igen szép imakönyveket, esküvői képeket hoztak egyebek között a kiállí-
tásra. 

A bemutatott mintegy 240 tárgy értékes keresztmetszetét adja a Mura-menti horvá-
tok még fellelhető tárgyi kultúrájának, sőt számos olyan darab is előkerült, amiről a 
területileg illetékes nagykanizsai Thúry György Múzeumnak nem is volt tudomása. 
Ezért nem eshetett róluk szó a több évtizedes kutatómunka eredményeként 1982-ben 
szerb-horvát nyelven, Kerecsényi Edit szerzőségével megjelent Povijest i materijalna 
kultura pomurskih Hrvata (PoduzeCe za izdavanje udábenika, BudimpeSta 1982.), 
valamint az 1983-ban a Zalai Gyűjtemény 20. köteteként kiadott A Mura menti horvá-
tok története és anyagi kultúrája (Zalaegerszeg, 1983 ) című könyvben sem. 

Összegezve a látottakat és hallottakat-, meggyőződhettünk arról, hogy a nemzeti-
ségi iskolák 1993. évi Molnári találkozója újszerű, sokoldalú, eredményekben gazdag 
rendezvényként örvendeztette meg a községek lakosságát, nevelőit és tanulóit 
egyaránt. A rendezvény anyagi alapját a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályának 100000 ft-os támogatása jelentette. 

Dr. Kerecsényi Edit 
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Cserkészélet Gömörben 
A Rimaszombatban működő 4. számú, Hatvani István Cserkészcsapat munkálkodá-

sát 1993-ban is a töretlen folytonosság és örvendetes eredményesség jellemezte. A 
klasszikus őrsi és csapatfoglalkozások mellett kiemelkedő állomások is voltak, mint 
például a Szabatkai erdőben lebonyolított, ötven évvel ezelőtti hagyományokat fel-
támasztó juniális, a Melléte közelében; más városok bevonásával rendezett nyári 
nagytábor és a Tompa Mihály halálának 125. évfordulóján Hanván lefolyt nagy ün-
nepségen a sír megkoszorúzása, a honvédsíroknál október 6-án megrendezett ün-
nepségek, a Tornaiján megalakult cserkészcsapat felavatásán való részvétel, kirándu-
lás a Hubói-erdőbe, a rimaszombati öregcserkészek és cserkészpártolók közművelő-
dési klubjának létrehozása, a Kurincon lezajlott, a magyar és szlovák cserkészek ba-
rátságának szorosabbá tételét is szolgáló háromnapos őszi rendezvény. 

Mindezek után két igen jelentős esemény tetőzte be az 1993-as évi tevékenységet. 
Az egyik a Gömöri Múzeumban megrendezett A rimaszombati cserkészet 80 éve című 
kiállítás volt, mely a városban 1913-ban megindult mozgalom múltját és jelenét táita a 
közönség elé. Az országos viszonylatban is egyedülálló kiállítás anyagát a cserkész-
csapat gyűjtötte össze és állította ki a múzeum páltfogó segítségével. A meleg hangu-
latú megnyitó elején cserkészdalok, indulók hangzottak el. Dr. B. Kovács István mú-
zeumigazgató mondott szlovák és magyar nyelven beszédet, majd Vörös Attila csa-
patparancsnok és egyszersmind a múzeum munkatársa (a kiállítás kigondolója és 
szervezője) és dr. Kálmán László, a körzeti cserkésztanács elnöke ismertette a kiállítás 
célját, misszióját. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség központi vezetőségének di-
csérő üzenetét Hodossy Gyula országos elnök közvetítette. 

A roppant érdekes és színes régi anyag láttán sok öregcserkész és idős rimaszom-
bati szeme könnybelábadt, a fiatalokat pedig büszkeséggel töltötte el annak szemlél-
tető bizonyítása, hogy az 1990 óta eltelt rövid idő alatt társaik mily hasznosan és sike-
resen járultak hozzá a Rima mentén a cserkészet újjáélesztéséhez, ezután remélhető 
felvirágzásához. 

Rimaszombatban a cserkészmozgalmat az első világháború küszöbén Horváth 
Zoltán gimnáziumi tanár alapozta meg, s az első itteni cserkészcsapatnak 36 tagja volt. 
Az 1930-as években már 5-7 csapat tevékenykedett, s külön csapata volt többek közt 
a gimnáziumnak, a polgári iskolának és az iparos-fiataloknak. Győry Dezső, a 
későbbi költő és Szombathy Viktor író nevét is megtalálhatjuk a hajdani tisztek név-
sorában. A hosszú kényszerszünet után nem volt könnyű a munka újbóli elkezdése. 
Jelenleg egy szlovák és egy magyar (a Hatvani nevét viselő) csapat szorgoskodik a 
városban mintegy 100 taggal, s lakályos, közös cserkészotthonnal rendelkeznek. 

A kiállítás megnyitását és megtekintését követően, a közönség a cserkészekkel 
együtt a Tomáíik utcába vonult, ahol a másik fontos eseményre, Szentpétery József 
emléktáblájának leleplezésére került sor. 

Az európai hírű ötvösművész 1781-ben született Rimaszombatban. Az ötvöscéh 
tagja volt Besztercebányán és Bécsben, s a Művészegylet tagja lett Párizsban. Buda-
pesten 1981-ben gyűjteményes kiállítást rendeztek műveiből születésének 200. évfor-
dulója alkalmából. Minthogy a negyvenes évek elején az egyik rimaszombati cser-
készcsapat Szentpétery nevét viselte, a város cserkészei úgy döntöttek, hogy egy-egy 
magyar és szlovák emléktáblával örökítik meg a nevét. Az egymás mellé helyezett két 
egyforma tábla alatt dr. B. Kovács István méltatta Szentpétery munkásságát, majd le-
leplezte a táblákat. Ez már a cserkészek második emléktábla-készíttetése, ugyanis 
nagy természettudósunk, Hatvani István szülőházának helyét is ők jelölték meg 
táblával. Mindkét esetben Igó Aladár szobrásznépművészt bízták meg a kivitelezéssel. 
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Mindent egybevetve örömmel állapíthatjuk meg, hogy Rimaszombat lakossága az 
1993-as évben még jobban szívébe zárta cserkészeit, akiknek azt kívánjuk, hogy a jö-
vőben is legyen a munkájukon áldás. 

Veres János 

Koszorúzás a kis hortobágyi csárdánál 
A Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar Földmérési, Térképészeti, Távérzéke-

lési Társaság Hajdú-Bihar megyei szervezetei 1993. szeptember 24-én emlékeztek 
meg a Kőrösök-Berettyó-Hortobágy völgy felmérésének 175. évvel ezelőtt történt 
megkezdéséről. 

A folyó és ártereinek 1817-1822 között történt felvételére ma már csak a 
kishortobágyi csárda emlékeztet, melyet a felmérést végző mérnökök sokszor hasz-
náltak szállásul s küszöbe - az azóta már lebontott ágotai csárda küszöbével együtt — 
„lejtmérési vonalak csomópontjául" szolgált. 

A csárda falán 1964-ben elhelyezett emléktáblánál a megjelent szakemberek előtt 
Beleznai Tibor, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója mondott ünnepi beszédet 
melyben ismertette az ártér korabeli állapotát, a hatalmas mocsárvilágot, melynek 
minden veszedelmével meg kellett küzdeni a felmérést végző mérnököknek. A meg-
feszített munka nagyszerű eredménnyel zárult. Huszár Mátyás és munkatársai öt év 
alatt olyan felmérést végeztek és olyan térképeket készítettek, mely külföldi szakem-
berek csodálatát és elismerését is kiváltotta. 

Az elkészített 68 db. 1:36000 mértékarányú szelvényen 435 település területét ábrá-
zolták, megjelölve a szelvényeken a háromszögelési pontokat, a szintezési vonalak 
mentén a terep- és vízszíni magasságokat, az ártér határát és színezve az árterületet. 
Ezen kívül a folyókon vízsebességet, 100 ölenként vízmélységet mértek, 1000 ölen-
ként pedig keresztszelvényt készítettek. A felmérés végül 1823-ban 1:144000 mértéka-
rányú térképpel és Huszár által készített részletes vízrajzi leírással fejeződött be. Mun-
kájuk során a vízfolyásokkal sűrűn borított területen állandó és ideiglenes hidakat 
zerveztek és építettek, mert szekereikkel csak így tudtak előre haladni. Kora tavasztól 
késő őszig napi 12-14 órát dolgozva, szúnyogok milliárdjaitól hemzsegő, fertőzött te-
rületen végezték a terepmunkákat, télen pedig gyertyafény mellett szerkesztették és 
rajzolták a térképet. 

Huszár Mátyás vízrajzi értékeléséhez nagyszerű kimutatást is készített, mely műve-
lési áganként mutatta be a 7780 km2 kiterjedésű árteret, melyből 2812 km2-t állandóan 
víz borított. 

A nagyváradi központban dolgozó mérnökök által végzett munka jelentette az első 
lépéseket a Tiszavölgy rendezésének, a Tisza és mellékfolyói szabályozásának és ár-
mentesítésének Európában egyedülálló megvalósítása felé, mely aztán 20000 km2 ár-
vizek által veszélyeztetett területen teremtette meg a biztonságos mezőgazdasági ter-
melés, a közlekedés és a városiasodás, ezen keresztül a lakosság gyarapodásának 
feltételeit, megszabadítva az itt élőket az akkori idők egyik legveszedelmesebb nép-
betegségétől, a maláriától. 

Az ünnepi beszéd elhangzása és a Himnusz eléneklése után a jelenlevő szakembe-
rek elhelyezték acsárda falán levő márványtáblán a megemlékezés koszorúit. 

Dr. Dunka Sándor 
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Noszlopy Gáspár kopjafája 
A Somogy-megyei Újvárfalván Noszlopy Gáspár szülőházánál hozta létre első du-

nántúli emlékhelyét a Pro Patria gyermek- és ifjúsági szövetség abból az alkalomból, 
hogy 1848 szeptemberében a fiatal marcali szolgabíró vezetésével szálltak szembe 
először a nemzetőrök Jellasics katonáival. 

Kossuth egykori kormánybiztosa, a Dél-Dunántúl felszabadítója, az önkényura-
lommal dacoló gerillavezér alakja a legendák ködébe vész, de talán éppen emiatt is 
vonzó példakép a romatikus hősök iránt érdeklődő fiatalok számára. 

Az ország különböző csapataiból az avatóünnepségre összesereglett gyerekek iz-
galmas hadijáték keretében idézték fel a somogyi népfelkelők harcát a császáriak el-
len. Ennek során pl. a népi találékonyságot bizonyító egykori faágyút a mostani por-
tyán egy óriási csúzli helyettesítette (az egyik nagybajomi szülő készítette), amellyel 
három „tüzér" közreműködésével lehetett kilőni az öklömnyi vizes papírgombóc-go-
lyókat. A hadijátékról visszaérkező csapatok végignézték a helytörténeti múzeumot, 
majd kezdetét vette az emlékünnepség. Nagy tetszéssel fogadták a jelenlévők a helyi 
és a szomszédos somogysárdi gyerekek érdekes kis műsorát, amelyben felidézték 
1848 őszét, a császári csapatok által keltett rémületet, majd az ezt felváltó hősi ellenál-
lást és a győzelemnek örvendő népi táncot. Ezután került sor a díszesen faragott 
kopjafa felavatására, a koszorúk és a szülőföldről hozott egy-egy maréknyi föld elhe-
lyezésére. Lerótták tiszteletüket a Honvédelmi Minisztérium, a Pro Patria Szövetség, a 
Pápai Kollégium, az önkormányzatok és a csapatok képviselői. 

Felolvasták a Pro Patria Szövetség erre az alkalomra készített díszes alapítólevelét, 
amely Somogyország felfedezésére szólítja fel a hagyományőrző csapatokat: „Gyertek 
el (Jjvárfalvára, álljatok körül ezt a kopjafát, amelyet Szövetségünk állított fel a mai 
napon. Hozzatok otthonról egy maréknyi földet, övezzétek szalagokkal a kopjafát, 
írjátok be a Pro Patria naplóba üzeneteiket. Dunántúli első zarándokhelyünk legyen 
a kirándulások, gyalogtúrák célja. 

Legrátermettebb csapataink jöjjenek el (Jjvárfalvára, itt avassák fel Szövetségünk új 
tagjait, rendezzenek történelmi játékokat." 

Az ünnepség végén a hagyományalapítók megfogadták: „Hűséges őrzője leszek a 
magyar szabadságharc emlékének. A szabadságharc gyermekhőseinek példaadadó 
tetteit történelmi örökségemnek tartom. Mindazt, amit érzek és tudok a szabadság-
harc hőseiről, átadom szövetségi társaimnak, közösségemnek, barátaimnak." 

Az újvárfalvi emlékhelyről Kaposvárra vezetett a hagyományőrzők útja, ahol a régi 
megyeházánál, Noszlopy egykori főhadiszállásán is elhelyezték virágaikat. A 
vörössipkás kerékpáros- és a Kossuth-expedíciók után a Noszlopy hagyomány mega-
lapítása újabb területre terjeszti ki a Pro Patria Szövetség tevékenységében a törté-
nelmi múlt értékeinek megismertetését, és annak birtokbavételét. Remélhetőleg 
hasznosan segíti majd ezt a komoly játékot a „Noszlopy futára" nevű jelvényszerző tú-
ramozgalom is, amely azokra az emlékhelyekre kalauzolja el az érdeklődőket, ame-
lyek Noszlopy Gáspár lábanyomát őrzik. 

Dr. Tóth József 

Gulyás György (1916-1993) 
Gulyás György halálának híre villámcsapásként sújtott le. Több mint fél évszázada 

ismertük egymást. Küzdelmes élete volt, de szinte aszketikus szívósságával, hallatlan 
munkabírásával mindig ő került ki győztesen ezekből a küzdelmekből. És most 
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visszavonhatatlanul itthagyott minket. Külön kegyelem volt számára, hogy nem vias-
kodott a halállal, csendben, nyugalommal lépett át az örökkévalóságba. Nem vitt ma-
gával semmiféle adósságot. Azon kevesek közé tartozott, akik nyugodt lélekkel el-
mondhatják Pál apostollal, hogy „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája." (Pál, 
Timoteushoz írt H levél, 4. 7-8.) 

Kövessük most Gulyás Györgyöt ezen az úton - legalább vázlatosan - és vele való 
együttérzéssel lássuk meg, hogyan teljesítette a maga küldetését. 

Minden ember számára döntő tényező, hogy hol, mikor és milyen szülők gyerme-
keként születik. Gulyás György 1916-ban Köröstarcsán született. Szülei semmiféle va-
gyonnal nem rendelkeztek. Amikor édesapja hazakerült az első világháborúból, 
Köröstarcsán nincs miből megélniük. így felköltöznek Budapestre szerencsét pró-
bálni. Az édesapa az „Első Magyar Gőzfürdőben" kapott állást. A gyermekek 
(Györgynek volt egy bátyja) Köröstarcsán maradtak,rokonok, ismerősök viselték 
gondjukat. György következő állomása a szeghalmi gimnázium volt. De a szülők nem 
bírták a taníttatás költségeit, ezért a Debreceni Református Kollégiummal próbálkoz-
tak. György itt végezte el a négy gimnáziumi osztályt, majd felvették a tanítóképzőbe. 
A család anyagi helyzete - ahogy ma mondanánk - a létminimum alatt volt, a nyo-
masztó gondokon csak a nyáron vállalt alkalmi munkák segítettek valamit. A tanítói 
oklevél megszerzése lényeges változást hozott a család anyagi helyzetében. Bár 
Györgynek az a próbálkozása, hogy álláshoz jusson, most sem járt szerencsével. 
Történetesen éppen Köröstarcsán került volna betöltésre egy kántortanítói állás, de a 
presbitérium - amelyben a rokonság több tagja is részt vett - Gyurka ellen szavazott. 
A kudarc, amelyet éppen a rokonság idézett elő - mély nyomokat hagyott az amúgyis 
érzékeny ifjúban. Hiába, a rokonság nem tudta elviselni, hogy a Gulyás gyerekek 
„tanult emberek" lettek. 

A debreceni Református Kollégiumban eltöltött öt esztendő mély nyomokat ha-
gyott a tanulnivágyó, minden szépre, jóra érzékeny ifjúban. Életének erre a szaka-
szára mindig szívesen gondolt. Az 1988-ban megjelent önéletrajzi írásában így ír a 
debreceni Kollégiumról: „...a kollégiumi évek jól alakították egyéniségemet, ránevel-
tek az engedelmességre, s főleg a kötelességtudásra. Talán az önállóságra is, szeren-
csémre!" 

A békési Református egyház, a hozzájuk tartozó Bélmegyeren kántortanítói állást 
hirdetett meg. Erre beadta pályázatát és azt el is nyerte. Osztatlan, inkább tanyasi, 
mint községi iskola volt ez: valamennyi tanuló egy tanító keze alatt tanult. Másokat 
talán letört volna ez az „Isten háta mögött" lévő település, Gulyás Györgynek szár-
nyakat adott. Három tanévet töltött ezen a helyen, amikor Békésen, a városon belül 
üresedett meg egy tanítói állás. Ezt ő is megpályázta és el is nyerte. Az 1930-as évek-
ben terjedt el az Éneklő Ifjúság néven szerveződő iskolai karéneklés. Ezt a mozgalmat 
Kodály Zoltán tanítványai: Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Kerényi György, Kertész Gyula 
és még sokan mások népszerűsítették. E mozgalom sodrába került Gulyás György is. 
A mozgalom lényege az volt, hogy több iskola együtt rendezett hangversenyt. A 
műsort úgy állították össze, hogy abban valamennyi iskola együtt is énekelt. Ezeknek 
az összkari számoknak lenyűgöző hatásuk volt. Gulyás Györgynek akkor már olyan 
neve volt a kollégák és az igazgatók körében, hogy vállalták a nem mindennapi 
feladatot. Az impozáns hangversenyeknek óriási sikerük volt, többnyire meg is kellett 
azokat ismételni. Sokszor a templom adott helyet e hangversenyek megrendezésére, 
ilyenkor a templom mindig zsúfolásig megtelt. A templomi hangversenyek nagy elő-
nye a szabadban megszólaltatott bemutatókkal szemben az, hogy itt általában jobb az 
akusztika. Az sem elhanyagolható szempont, hogy itt nem fenyegetett az a veszély, 
hogy egy hirtelen eső szétzilálja a nagy fáradsággal kiépített színpadot, nézőteret. 
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E hangversenyek jó híre lassan túlcsapott a megye határain és országossá vált. A 
sikersorozatot mintegy betetőzte az 1940. május 28-i, a Rádióban való szereplésük. Ez 
a hangverseny országszerte nagy visszhangot váltott ki. Gulyás György ugyan váltig 
hangoztatta, hogy „éppen azért is maradtam vidéken, bizonyítani, hogy a provincián 
is meg lehet olyan szinten, nívósán csinálni valamit, mint a városban, vagy a főváros-
ban, vagy éppen a világban", de ezt senki sem hitte el, nem volt rá bizonyíték. Ez a 
hangverseny eldöntötte a vitát. A sajtóban megjelent bírálatok - vagy inkább méltatá-
sok — így foghatók össze: „Ezt a hangversenyt jobban dicsérni nem lehet. Aki egy 
küldetés tudatában dolgozik, annak csak egyfajta dicséret lehetséges: hivatásának 
teljesítése." 

A Debreceni Református Tanítóképző igazgatója büszke arra, hogy ezt a nagyszerű 
eredményt az iskola egykori diákja érte el. Ezt az örömét Gulyás Györgyhöz írt levelében 
így fejezte ki: „Ének- és zenetudásával már eddig is sok dicsőséget szerzett a Tanító Úr a 
debreceni Református Tanítóképző Intézetnek. Amidőn a mostani rádiószerepléshez tiszta 
szívből gratulálok, kívánom, hogy ez a dicsőség évről évre gyarapodjék." 

Ádám Jenő és Bárdos Lajos, a Zeneművészeti Főiskola tanárai is nagyra értékelték 
a Békési Gyermekkar Rádióbeli szereplését. 

Ilyen egyöntetű elismerésben magyar gyermekkar még nem részesült Rádióbeli 
szerepléséért. Lényegében minden érdekelt hivatalos és szakmai fórum nagyra érté-
kelte Gulyás György teljesítményét. Senki sem ütközött volna meg ha Gulyás György 
- elérvén a csúcsot - megáll és beéri azzal amit eddig elért, de nem ez történt. Tudta, 
hogy eredményesen csak úgy működhet ezen a területen, ha a legmagasabb végzett-
séget is elérte. Csupán annyit kért Bárdos tanár úrtól, bírja rá a helyi vezetőket, hogy 
fizetés nélküli szabadságot adjanak számára. 

Gulyás felettesei semmi akadályt nem gördítettek továbbtanulása elé, így 1941 
őszén megkezdhette zeneakadémiai tanulmányait. Szállást a Bolyai Kollégiumban 
kapott, ebédet pedig a Mátyáspince és az Abbázia kávéház biztosított számára. Ta-
nulmányai végeztével Ravasz László református püspök úr felajánlotta neki a Kálvin 
téri egyház kántori állását. De Gulyás annyira kötődött a vidékhez, hogy visszatért 
Debrecenbe, mondván: „Itt Pesten alig pár négyzetméteren látom az eget, de ott lent 
a debreceni széles főutcán teli tüdővel szívom a levegőt." Elhatározásának mélyebb 
gyökerei voltak. Nem a maga kényelmét kereste, a vidék zenei felemelkedését 
kívánta szolgálni. Ezzel ismét nagy terhet vállalt magára. Először még el kellett vé-
geznie az „Apponyi Kollégiumot" ahhoz, hogy tanítóképzőben taníthasson. Akkor 
ugyanis a Tanítóképzőben való tanításhoz a középiskolai tanári oklevél megszerzése 
után még a kétéves Apponyi Kollégiumot is el kellett végeznie. Ez számára úgy vált 
lehetségessé, hogy három napot Debrecenben tanított, a hét másik felét pedig a Bu-
dapesten végzendő tanulmányaira szentelte. Ez bizony nem kis áldozattal járt. Köz-
ben a szovjet csapatok megszállták az országot, a tanítás lehetetlenné vált, így a hely-
zet rendeződéséig Békésen húzta meg magát. 

Gulyás Györgyre jellemző, hogy abban a felfordult világban is azon törte a fejét, 
mit lehetne tenni a szegény, de tehetséges magyar gyermekekért, hogy ne szenvedje-
nek hátrányt a zenetanulás terén amiatt, hogy vidéken élnek. Ez a gondolat 
állandóan foglalkoztatta, mert a saját sorsát látta megismétlődni a rá bízott fiatalok 
küzdelmeiben. Gondolatait így érlelte magában: „1944 után, amikor nem csak a 
kormány változott meg, hanem más világ is köszöntött ránk, homályosan éreztem, 
hogy a falusi tehetségeket meg kell szabadítani az elzártságtól, a kitaszítottságból 
eredő hátrányoktól, hiszen hányan tudják azt véghezvinni, amilyen utat nekem meg 
kellett tennem, hogy zenei pályára kerülhessek?" 

Tűnődések - vagy inkább gyötrődések - késztették arra, hogy Emlékirataiban 
fejtse ki elgondolásait. Az Emlékiratot Békéscsaba polgármesteréhez nyújtja be. 
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Külön tanulmányt tenne ki Gulyás Györgynek e tárgyban kifejtett tevékenysége, 
amely végül is a Békés-Tarhosi iskola megszervezésébe torkollott. Ahhoz György szí-
vós munkájára, a tennivalók ésszerű megfogalmazására volt szükség, hogy ezt a ható-
ságok komolyan vegyék és hogy Békés-Tarhoson, ez az úttörő munka meginduljon. 
Nagy erők vonultak fel az iskola alapítása mellett, de azzal szemben is. 

Az iskola megindítására 1947 február 15-én került sor. Ebből a dátumból is kitűnik, 
mennyit kellett ahhoz erőszakoskodni, hogy egy iskola tanév közben, de mégis 
meginduljon. Működése 1954. augusztus 31-én szűnt meg. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ezalatt a hét szűk esztendő alatt a tanárok csak-
úgy, mint a tanulók csodát műveltek. Nemcsak európai, sőt világhírű zeneszerzők, 
hangszeres művészek nőttek fel itt, hanem olyan névtelenül maradt karvezetők, 
énektanárok is, akik az ország zenei színvonalának emeléséért nagyon sokat tettek és 
tesznek a mai napig. Éppen a megszüntetés óta eltelt évtizedek bizonyítják, hogy az 
iskola jó úton járt. Akkor miért szüntették meg? 

Ezt a kérdést akkor is és most is sokan feltették és felteszik ma is. A kérdésre ha 
nem is koronatanúként, de egyszerű tanúként tudok hozzászólni. Sorsom úgy ala-
kult, hogy 1954. július 1-én Darvas József, akkori Népművelési Miniszter, a miniszté-
rium Művészetoktatási Főosztályára nevezett ki zeneoktatási osztályvezetőnek. Kine-
vezésem idején Békés-Tarhos sorsa már eldőlt, de nem volt még aláírva. Erre csak 
1954 augusztus 26-án került sor. Nyáron mindenki mással volt elfoglalva, így azt 
Jánosi Ferenc, a miniszter első helyettese írta alá. Én kaptam megbízást arra, hogy a 
megszüntetéstől szóló rendeletet adjam át Gulyás György igazgatónak. Erre augusz-
tus 29-én került sor. Pedig ez nem osztályvezetői feladat. A megszüntetésnek nem 
volt érdemleges indoklása. Az átadás mozzanata életem legnehezebb pillanata volt. 
Gulyás György rendkívül fegyelmezett, kemény ember volt, de a megszüntető rende-
let átvételekor kibuggyantak a könnyei. Az enyémek is. 

Amint már említettem, Tarhos sorsa már régen megpecsételődött. Én már egyetlen 
tanácskozáson sem vettem részt, ahol Békés-Tarhos sorsáról esett szó. 1954-ben 
csődbe jutott az ország. Le kellett állítani a nagy beruházásokat. Leállt Sztálinváros 
építése, félbemaradt a metróépítés, üzemek, bányák álltak le. A szigorú takarékosság 
már korábban elkezdődött. A jelszó az volt: „Ne együk meg azt a tyúkot, amelyik 
aranytojásokat tojik!" De az ország, ezen belül a munkásosztály azt mondta, hogy 
„Elég volt a nélkülözésből, együk meg azt a tyúkot." A legszigorúbb takarékosság az 
egész országra kiterjedt. Zenei területen két Zeneművészeti Szakközépiskolát kellett 
megszüntetnünk.Az egyik Békés-Tarhos, a másik a Budapesti Erkel Ferenc Zenemű-
vészeti Szakközépiskola volt. Ez utóbbit senki sem siratta meg. Békés-Tarhos viszont 
a maga nemében egyedülálló volt az egész országban. De a világon sem működött 
sehol sem hozzá hasonló intézmény. 

A Minisztérium, pontosabban a Zeneoktatási Osztály számára óriási munkát jelen-
tett a Tarhosi iskola felszámolása. Első teendőnk természetesen a növendékek és ta-
nárok elhelyezése volt. Ezt levelezéssel nem lehetett megoldani. így két munkatár-
sammal valamennyi megyénk Oktatási Osztályát személyesen kerestük fel és igyekez-
tünk számukra helyet teremteni. Mindenütt megértő támogatásban volt részünk. így 
szeptember 15-én minden tanárnak volt helye. A tanulókat is szétosztottuk az ország 
zeneiskolái és Zeneművészeti Szakközépiskolái között. 

Ekkor került Gulyás György a Debreceni Zeneművészeti Szakközépiskola igazga-
tói posztjára. 

Érdemes lenne számba venni, hogy Gulyás György mit varázsolt elő a debreceni 
zenei életben. Ez ebben az írásban nem oldható meg. De tényként mégis rögzítenünk 
kell, hogy Gulyás György itt is csodákat művelt. Megszervezte a két, illetve három 
évente ismétlődő nemzetközi kórusversenyeket, új épületet kapott a Zeneművészeti 
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Szakközépiskolában működő Tanárképző és vidéki tanárképző mellett csak Debre-
cenben van önálló Zeneművészeti Főiskola, egyedül Debrecenben működik hivatá-
sos kórus. Gulyás György halála pótolhatatlan veszteséget jelent Debrecennek, de az 
egész országnak is. 

Fasang Árpád 

Dr. Galambos Ferenc (1910-1993) 
Nemrégiben távozott közülünk dr. Galambos Ferenc, a nagytudású bibliográfus, 

könyvészeti szakértő. Nevéhez több szakmunka megírása, számos művész útrabocsátása 
és támogatása fűződik. Irodalmi munkásságát lírai költeményekkel kezdte az 1920-as 
években. Elsősorban a Literatura című folyóiratban jelentek meg munkái, de más 
lapokban is publikált, így a Nyugatban, majd a Magyar Csillagban. Érdeklődése és 
tevékenysége fokozatosan bővült, a tudományos munka irányába fordult, ott mélyült el, 
teljesedett ki a maga teljességében. Fő témakörei a könyvészet, a sajtótörténet, a 
művészettörténet. Szakcikkeit a széleskörű tájékozottság és az aprólékos műgond 
jellemezte. A magyar ex libris művészet általa sorakozott föl a nemzetközi élvonalba. 

Rimaszonbaton született 1910-ben, molnárcsalád gyermekeként. 1928-ban érettségizett 
Székesfehérvárott. A katonaév leszolgálása után bölcsész szeretett volna lenni, az élet 
könyöitelensége miatt azonban a „mezei jogász" életet kellett választania Budapesten. 

Kora ifjúságától fogva minden iránt érdeklődött. Ezt a jellemvonását élete végéig 
megőrizte, hiszen a humán kérdések mellett figyelme kiterjedt a gazdasági élet prob-
lémáin át a sportéletig. Folyóiratokat föltáró munkássága komoly segítséget ad a kuta-
tómunkában. Összesen ötvennél több bibliográfiát készített tudományos alaposság-
gal. Ennek jelentőségét csak az értheti meg igazán, aki már foglalkozott hasonlóval. A 
legelső, legjelentősebb munkája a Nyugat repertóriuma, 1950-ben jelent meg. Ezt kö-
vette a Irodalomtörténet, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Könyvszemle, 
a Könyvtári Szemle, a Múzeumi és Könyvtári Értesítő repertóriuma. Csoportos reper-
tóriumban látott napvilágot Arany János két folyóirata, Kassák Lajos lapjai, továbbá a 
Hét, a Magyar Géniusz, az Új Idők, a Vasárnapi Újság feltárása. A személyi bibliográ-
fiáját, A magyar ex libris irodalom bibliográfiáját, melyben egyébként 189 művészeti 
tárgyú, kisgrafikai írását sorolja fel. Mindezek mellett 1962-től tizenhárom éven át 
szerkesztette és gyakran egyedül írta a Kisgrafikai Értesítőt, a későbbi Kisgrafikát. 
Sokat foglalkozott a magyar kisgrafíaka külhoni megismertetésével. Rendszeresen írt 
cikkeket olasz, portugál, holland, dán folyóiratoknak. Dániában két ilyen tárgyú 
könyve jelent meg. Dolgozott kiállítások rendezésén, szerkesztett és írt katalógus e-
lőszavakat. Természetesen gyakorló kisgrafikusgyűjtőként is működött. Gyűjteménye 
50 ezer darabra tehető. Ebből 15 ezer a feldolgozott példány. A gyűjtéshez hozzátar-
tozóan rendszeresen csereakciókat bonyolított le, kiterjedt levelezést folytatott művé-
szekkel és gyűjtőkkel. Kapcsolatai Bulgária, Görögország, Törökország kivételével 
Európa minden országára kiterjedtek. Évente mintegy 3000 levelet írt francia, német 
nyelven. Jó ismerői szerint tevékenysége fölér egy intézményével. 

Munkássága, élete utolsó időszakában a Művészet és Könyvtáros című folyóiratokban 
jelentek meg tanulmányai. Élete utolsó időszakában súlyos betegséggel küszködött. Ha 
jobban érezte magát, újra munkához látott, szervezett, mozgósított, biztatott másokat is! 
Sosem volt falak közé zárkózó szobatudós, nyitott maradt a világ dolgaira, az élet 
eseményeinek változásaira. Éberen figyelte az élet súlypontjainak áthelyeződését. 
Szeretettel fogadott minden életképes kezdeményezést. Igazi szellemi központként 
működött. Nagy munkabírása, lényeglátása, az összefüggések felmutatása a történeti 
előzmények szövetében, ez jellemezte élete utolsó másodpercéig. 
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Pályája több ponton összefonott Köves Béláéval, aki lektori minőségben támogatta, és 
az Országos Széchenyi Könyvtár széles sugarú szellemi tendenciáival. Ehhez az intéz-
ményhez nemcsak szakmai, hanem szoros baráti szálak, kollegiális kapcsolatok is fűzték. 
Például Károlyi Mihály külföldi életútjának és tevékenységének felderítésében, vagy a Dél-
Amerikába szakadt magyar művészek munkásságának figyelemmel kisérésében. 

Tevékenysége folytatást vár és feltételez! Több ponton szervesen folytatható és ki-
szélesíthető az általa megalkotott szellemi vonulat. 

Zóka László 

Pintér Pálné (1912-1993) 
A „tihanyi meseíró" Pintér Pálnét Együd Árpád: Somogyi népköltészet (Kaposvár, 

1975.) című kötetéből ismerhetjük: a Kapolyi-táj folklórjához kötődő balladák, kato-
na-, verbunkos- és obsitostörténetek, gyermekjátékok sok-sok variánsát őrizte meg és 
adta át az utókornak. A közelmúltban Siófokon rendezett Együd Árpád emlékünnep-
ség meghívóját elküldtem Tihanyba. A visszaérkezett felbontatlan borítékon ijesztő 
szó állt - meghalt! Keserűen döbbentem rá, immár a szülőföld nevében is búcsút kell 
vennünk a sokak által tisztelt Pintér Pálnétól, akit ismerősei Lidi néninek szólítottak. 

1992. május 17-én töltötte be 80. évét, s 1993 januárjában helyezték örök nyuga-
lomba a tihanyi temetőben. A Somogy megyei Kapolyon született és 1937-ben került 
Tihanyba. Férjével együtt gazdálkodásból éltek. Egy tragikus baleset folytán, sorscsa-
pások közepette ötvennyolc évesen kezdett írni! Először kockás iskolásfüzetbe je-
gyezte történeteit, majd később megtanult gépelni. Az eltelt húsz esztendő alatt csak-
nem kétszáz mesét írt. Első kötete A tihanyi csodakút tündére 1977-ben jelent meg a 
Móra Kiadónál, amikor Illyés Gyula meleg ajánló sorokat írt a kiadónak. E sikeres 
könyvet 1982-ben a Corvina Kiadó kiadta német nyelven is, majd 1986-ban újra 
megjelent magyarul második, bővített kiadásban is. Illyés Gyula halála után azonban 
hiába próbálkozott újabb mesekötettel, kéziratait sorra visszaadták a kiadók. Ezért az 
országos néprajzi pályázaton sikerült megvigasztalódnia. 

Többször felkerestük siófoki gyerekekkel is a tihanyi magányában élő Lidi nénit. 
Akkor mesélte el egyetlen - azóta több kiadást megért - könyvének históriáját; „1970-
ben egy csodálatos álomtündér lehívott engem egy kútba és rámbízta mesebirodal-
mát, még egy szívtükröt is adott. Ez a szívtükör-ajándék késztetett engem meseírásra; 
mert amikor én abba belenéztem egy nagyon szép mesekönyvet láttam benne. A cí-
me pedig A tihanyi csodakút tündére volt. Akkor elképzeltem, hogy az a szakállas 
ember, aki elhívott engem a birodalmába az volt a csodakút tündére, mert megmu-
tatta a csodakutat is ahonnan egy aranycsövön csordogált ki a víz. Akkor kezdtem el 
én a meseírást". 

Leírt, elbeszélt, előadott információit is stíluselemnek tekintette, szervesen beillesz-
tette szövegébe. Emlékezetében hűen őrizte azokat a történéseket is, amiket mások-
tól, idősebbektől hallott fiatalsága idején. A saját magában is végbement folklorizáció 
tudatára vet fényt adatközlői vallomása és tájékoztat némileg a korabeli paraszti mű-
veltség, olvasottság felől is. Különös azonban az, hogy sok-sok tapasztalattal megélt 
élete folyamán az onnan vett öüeteket miképpen formálta, alakította. Gyermekkora 
óta ismerte a népszerű nótákat, rabénekeket. A népköltészet társadalmi igazságot 
kereső és a gyengének védelmet nyújtó, igazságszolgáltató irányainak megfelelően 
„tiszta forrásból" merített. 

Élete végéig reménykedett abban, hogy Somogy megyében is megjelenhet kötete. 
Reméljük, hogy a szülőföld nem lesz feledékeny és Lidi néni vágya a „mesék forrásá-
nál" valóra válhat somogyi kiadásban. 

Matyikó Sebestyén József 
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