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In memóriám 
Morvay Péter (1909-1994) 

Morvay Pétert, a Honismeret folyóirat alapítóját, négy szervezet kép-
viselője búcsúztatta ravatalánál. Úgy érezzük, akkor emlékezünk rá 
méltóképpen, ha közöljük mind a négy, Morvay Péter munkásságát 
több oldalról bemutató megemlékezést. (Szerk.) 

Az Országos Honismereti Szövetség nevében állok - barátként és fegyvertársként -
Morvay Péter koporsója mellett. Morvay Péter a hazai honismereti mozgalom egyik 
„mindenese" volt, szeizmográférzékenységű közkatonája, Bél Mátyás díjas tudósa, a 
hazai etnográfia örökmozgó jelenlévője,a néprajzi gyűjtő mozgalom országos elindí-
tója, annak vezetőjeként a néprajzi és nyelvjárási messzetekintő gyűjtőtalálkozók 
fáradhatatlan szervezője. 

A honismeret országos vezető és tanácsadó testületének tagja volt, akinek gondo-
latait, terveit és javaslatait a mozgalom minden közkatonája gyümölcsözően használ-
hatta. A mozgalom központi folyóiratának alapítójaként, később szerkesztőbizottsági 
tagként dolgozott, mint ahogy az 1930-as évektől kezdődően a magyar cserkészmoz-
galomnak is egyik motorja volt. 

Tudományos rendszerező és gyűjtő munkája révén nem véletlenül került Csokonai 
holtig édesemlékezetű vármegyéjébe: szülőföldem Somogyába, ahol Gönczi Ferenc 
néprajzi munkálkodása már múzeumot is teremtett, hogy Pesovár Ernővel közösen 
alkalmazott táncait a megye hagyományőrző parasztságának ajánlhassa és a magyar 
néptáncok tudományos rendszerezésére irányuló tánckataszterének és táncatlaszá-
nak a megálmodója legyen, nemcsak az elinduló táncházmozgalom hasznára, hanem 
annak más régiókban is hasznos modellértékű feldolgozásának a javára. 

Történeti néprajzi adatait nemcsak a tájak terepeiről, hanem archívumaiból is 
gyűjtve, értékes kéziratokat tett le a helynevek, a hiedelmek, a szokások gyűjtésében, 
útmutatót készített iskolai néprajzi szakkörök részére s elméleti munkájában pedig 
tisztázhatta a folklór helyét napjainkban, művelődési közösségekként szervezve 
hazánk népművészeti együtteseit. 

Kedves Morvay Péter! Az ország szeretett és becsült Péter bácsija. Eddig Te jártad a 
magyar honismeret és a magyar néprajztudomány útjait, most halálod és koporsód 
után seregnyi fiatal tanítványod jár a 250 éves hazai honismereti mozgalom útján -
példádat követve, utánad! Nyugodjál békében! 

Kanyar József 

Az évek múlásával egyre gyakrabban kell búcsúznunk. A legfájóbb, a legnehe-
zebb, ha családtagunktól, barátunktól, munkatársunktól kell végső búcsút vennünk, 
mégha bele is nyugszunk a kérlelhetetlen törvénybe, a halál elkerülhetetlenségébe. 
És íme, most megint ravatalt állunk körül, ismét búcsúzunk, ki-ki milyen minőségben. 
Morvay Pétertől búcsúzunk, aki nagyon gyakran volt közöttünk, s bizony hozzá is 
szoktunk közreműködő jelenlétéhez. Élete végéig az erős aktivitás jellemezte. 
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Morvay Péter ifjú kezdőként Györffy István iskolájában jegyezte el magát a nép-
rajzzal. Az ő életébe is erősen beleszólt a történelem, évekig katonáskodott, s a 
hadifogság után újra kellett kezdenie a pályáját. Választott és tanult hivatását azonban 
nem kellett másra váltania, haláláig a néprajzi munkása maradhatott. Munkásságának 
mindenekelőtt arról a területéről kell szólnom, amely életének fő meghatározója lett, 
s amely egyidejűleg a néprajz számára meghatározóvá vált. Nem múlhattak el nyom 
nélkül professzorának útbaigazításai, amelyekkel tanítványait, őt is, helyszíni adat-
gyűjtő feltárásokra buzdította. Bizonyosan ismerte Jankó Jánosnak a finn néprajzról 
írott s a Néprajzi Értesítő első számában kiadott beszámolóját. Ebben Jankó többek 
között ezt írja: „A múzeum hatása alatt azzal a legszervesebb kapcsolatban alakult 
meg az egyetem kebelében a „hangyák" (Muurahaiset) társasága. Ennek tagjai azok, 
kik az ethnographiai tanfolyamot végig hallgatták s kik a gyűjtésben elméletileg és 
gyakorlatilag ki vannak képezve. Mikor ez ifjak az év végén gyűjtő utazásaikra men-
nek, a gyűjtés maga kiváló alkalmat nyújt nekik továbbmenő ethnographiai kutatá-
sokra s ezt el is végzik azon kérdőívek alapján, melyeket dr. Schwindt állított össze s 
amelyek ma az egész világon páratlanul állanak. S ennek a munkásságnak csodálatos 
eredménye lett; az egyetemi hallgatók így az 1887-1895-ig terjedő kilencz év alatt 295 
monographiát állítottak össze." (A néprajz Finnországban. NÉ 1900. 10. old.) Ám 
példaként állhatott előtte a Folklor Fellows néphagyomány gyűjtő mozgalma is. 
Morvay Péter kezdeményezésére, sokszor személyes, agitatív hatására létrejött az 
önkéntes néprajzi gyűjtők tábora, amely évről-évre jelentkezett s jelentkezik ma is 
gyűjtő tevékenységének az eredményeivel, jelentősen gyarapítván azt az adattári 
bázist, amely a tudományos kutatást, valamint a művelődést szolgálja. Fáradhatatlanul 
szervezett pályázatokat, létesített alkotó együttműködést a tájnyelv kutatóival, hely-
történészekkel. Különösen kiterjedt a figyelme a diákok, az ifjúság megnyerésére, 
tudván, hogy a munkát az ő közreműködésükkel lehet folytatni. A Magyar Néprajzi 
Társaság külön szakosztályt létesített, hogy megteremtse a szervezeti kereteket. 
Morvay Péter sok éven át töltötte be e szakosztály elnöki tisztét s irányította e minő-
ségben munkatársaival az önkéntes néprajzi gyűjtést. Számokkal is, mégpedig sokat 
mondó számokkal, ábrázolni lehetne azt a hatalmas gyűjteményt, amely kéziratként, 
fényképként, rajzként, vagy lejegyzett dallamként gyűlt össze az elmúlt évtizedekben 
s kapott helyet a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában, valamint a megyei 
múzeumi szervezetek adattáraiban. 

A Magyar Néprajzi Társaság nevében búcsúzom Morvay Péter tiszteleti tagtól, aki 
most elköltözött ugyan közülünk, szorgalmas, következetes munkásságának ered-
ményei révén mégis mindig közöttünk marad. Nyugodjon békében! 

Buzgón leomlom színed előtt, dicső! Addig letörlöm könnyeimet, s megyek 
Majdan ha lelkem záraiból kikél, Rendeltetésem pályafutásain, 
S hozzád közelb járulhat, akkor A jobb s nemesb lelkeknek útján, 
A mi után eped, ott eléri. Merre erőm s inaim vihetnek. 

Bizton tekintem mély sirom éjjelért! 
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz, 
Mert a te munkád: ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják. 

Berzsenyi: Fohászkodás (részlet) 

iß. Kodolányi János 
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A Néprajzi Múzeum nevében búcsúzom Morvay Pétertől. Élete több mint húsz 
éven át szorosan összefonódott a Néprajzi Múzeummal. A Néprajzi Múzeumon belül 
pedig összefonódott, szinte azonosult az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalommal. 

Az önkéntes gyűjtőmozgalom Morvay Péter számára sokkal több volt, mint hivata-
li, munkaköri kötelesség.'Teljes személyes odaadással vállalta a szervezés, irányítás, 
ösztönzés és lelkesítés feladatait. A gyűjtőmozgalom eredményes működésén és 
kiterebélyesedésén túl világosan szeme előtt volt két átfogó cél. Az egyik a történe-
lem gyors, viharos változásaiban óhatatlanul süllyedő népi kultúra, falusi hagyo-
mányvilág minél több elemének, vonásának megörökítése. A másik: minél több 
honfitársunknak, fiataloknak, diákoknak, falusiaknak és városiaknak kaput nyitni 
ahhoz, hogy saját nyomozó, kérdező megörökítő munkájuk révén közvetlen szemé-
lyes, élményszerű kapcsolatot találjanak ehhez a paraszti hagyományvilághoz. Még 
távolabb világosan föl lehet ismerni munkássága mögött azt az elkötelezettséget, amit 
a magyar nemzeti műveltség, az ebben a nemzeti műveltségben fontos szerepet játszó 
népi hagyomány, az egészséges nemzettudat megőrzése, kialakítása, továbbadása 
iránt érzett. 

Úgy tűnik, ez az elkötelezettség részben családi örökségként vált személyiségének 
meghatározójává. A Néprajzi Múzeum irattárában őrzött önéletrajzok között az egyik-
ben kitért elődeire. Édesanyja Kazinczy lány volt, Morvay Péter szépnagyapját, Kazin-
czy Miklóst a Martinovits összeesküvésben való részvétel miatt börtönbe vetették. 
Eszünkbe juthat a másik összeesküvő, Kazinczy Ferenc is, az ő lankadatlan irodalom-
szervező, leveleket író buzgalma. Morvay Péter néha egy-egy évben kétezernél is 
több levelet írt, főként önkéntes gyűjtőknek, szakköröknek, személyhez szóló taná-
csokkal, bíztatással. Az apai ágon említhetjük a nagyapát, aki 1848-as honvédtiszt 
volt. 

Morvay Péter Szatmárnémetiben született 1909-ben. A partiumi szülőföldhöz kap-
csolódtak első néprajzi gyűjtései is. Itt helyénvaló megemlíteni, hogy Morvay Péter 
fölkészült kutatóként indult el egy néprajzi szakkutatói pályán, és már jelentős publi-
kációk voltak a háta mögött, amikor a gyűjtőmozgalom egyre növekvő igényei miatt 
kutatói törekvéseit a fontosabbnak vélt elkötelezettség kedvéért föladta. Első dolgo-
zatai a magyar néprajz Herman Ottó, Győrffy István által kijelölt klasszikus témaköre-
ihez, az „ősfoglalkozásokhoz" kapcsolódtak. Az Alsó-Szamos halászatával, az Ecsedi 
láp sajátos életformáival, a lápvidék pásztorkodásával foglalkozott. E témakörhöz 
társult utóbb a temetők, sírjelek kutatása és az ünnepi szokások vizsgálata. 

Közben pályája a hivatali szolgálatot tekintve több intézményen át vezetett. 1937-
ben önkéntes, díjtalan gyakornokként lépett a Néprajzi Múzeum szolgálatába. Utána 
rövidesen a Veszprém megyei Múzeum állományába került. Új szolgálati helyéről a 
Bakonyhoz kapcsolódó publikációk tanúskodnak. 1940-49 között a legendás Táj- és 
Népkutató Intézetben, majd annak utódintézeteiben, az Államtudományi Intézetben, 
a Kelet-Európai Intézetben tevékenykedett mint szervező titkár, intézeti tanár. 1949-
ben került ismét a Néprajzi Múzeumba és volt munkatársunk nyugdíjazásáig, 1970-ig. 
Kezelt tárgyi gyűjteményeket is, földolgozott néhány tárgycsoportot a Halászat, 
Közlekedés Gyűjteményből, de tevékenységének súlypontja ekkor már az Adattárhoz 
és a gyűjtésszervezéshez kapcsolódott. 

Az 1940-es években kutatóként és szervezőként igen jelentős szerepe volt a népi 
tánchagyományok rendszeres kutatásának a megindításában, a kutatórendszerek 
kialakításában, ő indította meg és szerkesztette az első években a Tánctudományi 
Tanulmányokat. Kezdeményezte a tánckataszter munkálatait, összegező áttekintése-
ket adott ki a regionális tánckutatási feladatokról. Közben levéltárakban búvárkodott 
a tánc régi szokásbeli kereteit, hatósági szabályozási kísérleteit illetően, és a népi 
táncok úri-előkelő környezetben való színrevitelének kezdeteit illetően. A veibunko-
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sokra, pásztoitáncokra vonatkozó írásai mellett ki kell emelni tanulmányát a temp-
lomkertben, halotti toron való táncolásról. Néhány publikációja a XVÜI-XIX. századi 
köznép hiedelemvilágába adott bepillantást. 

Közben azonban mozgalommá terebélyesedett az akkori kifejezéssel „társadalmi 
néprajzi gyűjtés", az önkéntes gyűjtés, és egyre kizárólagosabban igénybe vette 
Morvay Péter erejét, idejét. Még a Táj- és Népkutató központban indította el a közé-
piskolások néprajzi gyűjtőmunkáját. 1942-ben jelent meg az Általa összeállított A 
középiskolai táj- és népkutatás című füzet. A következő évben már az első és máso-
dik országos pályázat beszámolóját és válogatott eredményeit adhatta közre. 

A Néprajzi Múzeumból, az 1950-es években még szélesebb körre terjedt ki szerve-
ző munkája. 1952-ben ő állította össze az országos társadalmi néprajzi gyűjtés alap-
kérdőívét. Ugyanebben az évben megindította, 1963-ig szerkesztette, sőt hozzátehet-
jük, jórészt saját maga írta az Adattári Értesítőt, mely a gyűjtőmozgalom tájékoztatását-
irányítását szolgálta. Kidolgozta a középiskolai néprajzi szakkörök programját. Az e 
korból fönnmaradt éves jelentéseiből azt látjuk, hogy 50 szakkörrel is rendszeres 
kapcsolatot tartott. Tízezrekre tehető azoknak a kortárs felnőtteknek a száma, akik 
fiatal korukban Morvay Péter révén kerültek személyes kapcsolatba a népi kultúrával. 
Elindította a gyűjtőtalálkozókat, hihetetlen szervezési odaadással igazgatta évről évre 
a pályázatokat. 

Ebben a szervező munkában nem jelentett megállást nyugdíjazása sem, csak annyi 
változást, hogy nagyobb mértékben a Magyar Néprajzi Társaság szervezeti kereteibe 
helyeződött a pályázatok, országos gyűjtőtalálkozók előkészítése. 

A koporsó mellett, élet és halál válaszútján talán prózainak tűnhet Morvay Péter 
pályaképének ez a fölidézése. Én azt hiszem azonban, hogy épp a szolgálatnak ezt a 
sokféle formáját, gyakorlati megvalósulását soroló emlékezés adhat képet Morvay 
Péter egyéniségéről. Arról a következetességről, amivel vállalta a neki szóló hívás 
teljesítését és szívvel-lélekkel egy feladatnak, egy a szaktudományon kívül a nemzet 
egészének szóló elkötelezettség teljesítésének szentelte életét. 

Az lenne jó, ha minél több munkatársunkban hasonló felelősségtudat és elkötele-
zettség élne. Morvay Péter emlékét azért őrizzük, hogy erre serkentsen minket. 

Hofer Tamás 

A magyar cserkészet egyik nagy öregjétől veszek búcsút minden egykori és jelen-
legi magyar cserkész, de különösen a Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége nevében, 
amelynek alapító elnöke és mindvégig tiszteletbeli elnöke volt mint erre a tisztségre a 
még élő régi cserkészek közül a legméltóbb. Hiszen Morvay Péter ifjú kora óta részese 
volt a cserkészéletnek az 1. sz. BKIE cserkészcsapatban. Már fiatalon különböző 
tisztségeket töltött be az országos cserkészmozgalomban, például szerkesztette a 
Vezetők Lapját. Fiatalon érte el a cserkésztörzstiszti rangot. Legnagyobb érdeme az 
volt, hogy Karácsony Sándor hű tanítványaként 1939-ben kiáltványban meghirdette, 
majd megszervezte több más Karácsony-tanítvány lelkes közreműködésével a 
regöscserkészetet. 

Ismeretségem Péter bá'-val akkor kezdődött. A pápai református kollégium diákja-
ként népdalokért lelkesedő csapatunkból sok társammal együtt azonnal csatlakoz-
tunk a magyar cserkészet „új, diadalmas ágához". így nevezte a regöscserkészetet a 
Magyar Cserkész című folyóirat szerkesztője 1943-ban. Tulajdonképpen azonban régi 
iránya volt ez a cserkészetnek, a 101 magyar népdal Kodály Zoltán elő- és Karácsony 
Sándor utószavával már 1929-ben megjelent, a Regőskátét is kiadták már akkor 
Györffy István, Karácsony Sándor és mások útmutató tanulmányával. Morvay Péter 
feledhetetlen érdeme az volt, hogy ezeket az iránymutató kezdeményezéseket moz-
galommá szervezte és mindvégig ösztönözte.így lettem én két évig mint vidéki gim-



nazista Péter bá' regöscserkész mozgalmának a tagja. Pestre kerülve az érettségi után 
mint bölcsészhallgató közvetlen munkatársa lehettem a Szövetségben Péter bá'-nak. 
Szép élményeket adott az országos mozgalom mindnyájunknak. így 1942-ben meg-
rendeztük az első országos regöscserkész estet a mai Erkel Színházban; 1943-ban 
képzőművészek segítségével az első Regöskiállítást az Erzsébet téri Nemzeti Pavilon-
ban. Azután jött a sajnálatosan ránk erőltetett háború, s mi a Foc$ani-i fogolytáborban 
sétálgatva tölthettük időnket Péter bá'-val szövögetve a fogság utáni terveket. Akkor 
érkezett ő haza, mikor már éppen indultunk az 1947-es jamboreeba, amely a Kará-
csony Sándor elnökletével újjáalakult cserkészet utolsó nagy lehetősége volt még a 
mozgalom végleges megszüntetése előtt. 80 regöscserkész táncolt, dalolt, zenélt a 
Péter Bátyánk által indított mozgalomnak nagy sikert hozva. Személyes kapcsolatunk 
azután sem szakadt meg; megbeszéltem vele a cserkészet újjáélesztési kísérletét 1956-
ban is, majd jóval később a honismereti mozgalomban találkoztunk. Végre eljött újra 
a szabad cserkészkedés ideje, az újjáalakulás. Az előkészítő megbeszélések már 1988 
elején folytak, de mire az új egyesületi törvény lehetővé tette az ifjúság szervezését, 
már sajnos két cserkészszövetség kezdte pályfutását. Morvay Pétert és munkatársait 
megrágalmazták, hogy ateista és kommunistabarát cserkészetet csinálnak, de ő - bár 
fájt neki a teljesen igaztalan rágalom - kitartott az általa elgondolt, a regösök szelle-
meivel áthatott magyar cserkészet mellett, ezt képviselte mindvégig, hiába hagyták 
cserben sokan, akikre számított, régi és új cserkészvezetők, ő töretlenül ment a 
megkezdett úton, állandóan tele új tervekkel, elgondolásokkal. Erre az örök tevé-
kenységre tett most végső pontot hosszabb betegeskedés után a halál, de emléke-
inkben a mindig jó munkára kész cserkészvezető marad meg, akinek fiatalságunk 
szép eredményeit, emlékeit köszönhetjük, s egy mozgalmat, amelynek a helyes 
voltáról ma is meg vagyunk győződve. Nyugodj békével Péter Bátyánk, a regös 
szemlélettel átitatott magyar cserkészmozgalmat, amelyet Tőled kaptunk, továbbvisz-
szük! Isten Veled! 

Dr. Bodolay Géza 

Benda Kálmán (1913-1994) 
Még halála előtt 81 évesen is teljes erőbedobással dolgozott, hivatalos külföldi re-

pülőútra is vállalkozott. Március 16-ára kitűzte egy erdélyi szakember kalotaszegi 
adattáráról szóló kandidátusi műhelyvitáját. Március 14-én tért haza Párizsból és 
idehaza mondta fel a szíve a szolgálatot tragikus körülmények közepette, még a 
repülőtéren. Hazajött meghalni. Nagyon lehangoló volt a számunkra a kitűzött disz-
szertáció vitáján, hogy a Ráday Gyűjtemény kutatótermében már üresen maradt az 
elnöki széke. 

Az elmúlt napokban - pótolhatatlan veszteséggel - fogyatkozott meg a hazai törté-
nészek sora. Tragikus hirtelenséggel ment el közülünk akadémikus rangú történé-
szünk: Benda Kálmán akadémikus, a Károlyi Egyetem rektora és intézményvezetője, 
hazánk és a református egyház nemzetközi tekintélyű historikusa, tudományos 
közéletünk nemzetnevelő és oktató „intézménye", a Ráday Gyűjtemény igazgatója és 
rangos szerkesztője, akinek az említett munkahelyi vitára kitűzött kötet is a megjele-
nését köszönhette, a teológia díszdoktora, az Eötvös-kollégium tagja, a hazai Népfő-
iskolai Társaság elnöke, az Akadémia történelemtudományi bizottságának Széchenyi-
díjas elnöke, a magyar történészek csángókat kutató Juliánusa, a hazai történelem 
szentbeszédű és igazmondó tanára, számos és alapvető köztörténeti mű szerzője és 
kiadója, számtalan nemzetközi és hazai tudományos tanácskozás életrehívója és 
közreműködője. A magyarság nemzetben gondolkodó történésze volt. Művei közül 
említenünk kell A magyar nemzeti hivatástudat története (1937), Bocskay István 
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(1942), A magyar jakobinus mozgalom története (1957), Ráday Pál iratai (1955-1961), 
Emberbarát, vagy hazafi. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar történetéből 
(1978), A Habsburg abszolutizmus és magyar rendi ellenállás a XVI-XVII. században 
(1984) és a Moldvai csángó-magyar okmánytár című köteteit (1989). 

Többször álltam egy dobogón vele. Hetvenedik születésnapomon, szülőmegyém-
ben, ő mutatta be a helytörténeti olvasókönyvemet: a Harminc nemzedék vallomása 
Somogyról című második, újra bővített kiadását a Megyei könyvtárban és köszöntött 
a Tanítóképző Főiskolán rendezett tudományos tanácskozáson és a Somogyi Hírlap 
hasábjain. 

Büszke voltam arra, hogy a népfőiskolák munkaterületén is együtt dolgozhattam 
vele: ő a népfőiskolák tanácsának elnökeként, én pedig a Népfront-TIT megbízásából 
működtetett szervezet vezetőjeként. Ilyen minőségemben vettem részt vele együtt 
azon a tudományos tanácskozáson is, amelyet a német népfőiskolai küldöttség 
jelenlétében rendeztünk Budapesten. 

Mindig szívesen vette meghívásomat a honismereti mozgalom nyári akadémiáira is, 
amelyek egyikén: a tatain már az egyházak művelődéstörténetéről konferenciáztunk 
— viszonylag elég korán a tilalmas időkben — és azon a református egyház nevében 
volt az előadó. 

Sokszor hívtam - s valahányszor jött is - a Somogyban rendezett tudományos ta-
nácskozásokra és az általam szerkesztett Levéltári Évkönyv oldalaira alapvető tanul-
mányával. E sorozatban közölte 1977-ben Az iskolázás és az írástudás a dunántúli 
parasztság körében az 1700-as években. 

De többször idéztem akadémiai doktori értekezésemben is, amikor Felvilágosodás 
és a paraszti műveltség a XVHL századi Magyarországon című munkájában a Dunán-
túlon és az Alföldön a protestáns falvak jelentősen magasabb és rendszeres iskolalá-
togatásáról szólt, amely helyenként elérte az országban a 60-70 %-ot. E tanulmányá-
ban írta meg, hogy kutatása szerint Dunántúl népiskoláiban a községi elöljáróknak 
legfeljebb csak 15 %-a értett a betűhöz, nevük leírásához. Dunántúl kulturális mutató-
számainak a helyzete jobb volt az országos átlagnál, amennyiben 1769-ben országo-
san egy falura 0.47 tanító esett, Dunántúlra pedig 0.52. 

Alapvető kutatásaiban az iskolázottság mértékének döntő kritériumát nem a vallá-
si, sem a nemzetiségi hovatartozásban látta, hanem a földrajzi elhelyezkedésben. Az 
iskolahálózat ott erősödött meg s az alfabetizmus is ott emelkedett kutatásai szerint, 
ahol - a nagy közlekedési utak mentén - a parasztság bekapcsolódott az áruterme-
lésbe, piacra járt, kupeckedett, adott és vett, amihez már tudni kellett írni és olvasni, 
meg számolni. Nem véletlen tehát, hogy a Bécshez közeleső területek (Sopron, 
Moson), meg a Dunamente (Komárom, Győr, Esztergom és nyilván Pest megye) 
ugrott ki a statisztika alapján, itt volt a legfejlettebb az árutermelés és a kereskedés. 

Egyetértettünk azzal a nézetével is, hogy Rudolf Schendára, a kérdéskör jeles monográ-
fusára hivatkozással a hazai népiskolai állapotokat még a Ratio Educationis előtti évtize-
dekben - a XVm. század első felében - is úgy látta, hogy hazai viszonyaink tekintetében a 
paraszti népiskolázás alig maradt el Nyugateurópától, hisz Bajorországban is - 1818-ban — 
csak 199 iskola működött 5676 helységben, Sziléziában pedig 169 falura csak 30 tanító 
jutott. Ha ez az arány csak az olvasásra vonatkozott, akkor az írástudás még kisebb arányú 
lehetett kutatásai szerint. De művelődéstörténeti kutatásának alapvető súlyára lehetett 
következtetni a Mária Terézia-kori urbáriumok írástudó aláíróinak az elemzésével és 
arányaival foglalkozó tanulmányában is. 

És most... fel kell állnunk egy percre hazánkban — határainkon belül és kívül is, 
ahol magyarok élnek a világon —, hogy csendben elköszönhessünk tőle, nyugalmat 
kívánva a sírjában számára, a nemzet emlékezetében pedig öröklétet. 

Kanyar József 
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Sándor László (1909-1993) 

Nagy veszteség érte közéletünket, benne és közelebbről a honismereti mozgalmat. 
Sándor László, aki a Honismeret Szerkesztő Bizottságának 1977-től 1992-ig volt tagja, 
1993. október 13-án meghalt. Az idén, március 20-án töltötte volna be 85. életévét. 
Vele a kisebbségi, nemzetiségi nyomorúságba sodródott magyarság létének hiteles 
tanúja, tragikus sorsának mindennapi megélője, tevékeny részese távozott. A Szer-
kesztő Bizottságon belül ő volt szakéitője, véleményezője azoknak az írásoknak, 
amelyek a határainkon kívül élő magyarság kérdéseivel, a szomszédos népekkel való 
együttélésével foglalkozott. Főleg neki tulajdoníthatjuk, hogy az egypárt rendszer 
idején, szigorú megszorítások közepette sok tisztességes cikk, valós közlés jelenhetett 
meg a Honismeret hasábjain e témakörben. 

Könyvismertetései, kritikai elemzései is biztos támaszt nyújtottak a honismereti 
mozgalomban tevékenykedő egyéneknek és közösségeknek az eligazodáshoz, ítélet-
alkotásukhoz. Csak kettőt említek meg az utóbbi időből. A Honismeret 1992/1-es 
számában Kostya Sándor: A Felvidék című történelmi tanulmányáról, a 3-as számban 
pedig Kárpátalja 1918-1991 címmeln Botlik József és Dupka György 300 oldalas Ez 
volt a hon., című könyvéről tájékoztatott. Egyébként 1954-1988 között mintegy 25 ál-
tala szerkesztett kiadvány és műfordítás látott napvilágot, s kiadásra vár még az 1991-
ben megírt Irodalmi emlékmorzsák, emlékképek című műve és a Három ország 
honpolgára voltam című önéletírása. 

Sándor Lászlót 1969-ben ismertem meg és kötöttünk igaz barátságot. A Honisme-
reti Bizottság titkáraként számtalanszor vettem igénybe segítségét. Mindenkor tá-
maszkodhattam ismereteire, a valóságos kisebbségi létben szerzett tapasztalataira, 
megfontolt tanácsaira abban az igen nehéz időszakban, amikor kényes, néha politikai 
vonatkozásban veszélyes dolog volt a határon túli magyarság helyzetével foglalkozni. 
Amikor a hazafiság szó elé kötelező volt odatenni a „szocialista" jelzőt vagy még a 
lokálpatriotizmus szavunkat is ajánlatos volt az „egészséges" meghatározással ellátni, 
nehogy a nacionalizmus bűnébe essünk. Amikor megbízásból éber szemek, fülek 
vigyázták, nehogy a központilag vezényelt irányelvektől egy jottányit is eltérő kez-
deményezés, megnyilatkozás vagy netán tájékoztatás történjék mozgalmunkon belül 
a határainkon túl élő magyarság ügyében. Talán elég utalnom arra a szégyenletes 
eseményre, hogy a Honismeret egyik számát egy Trianon évfordulójára emlékeztető, 
történelmileg, szakmailag hiteles írás megjelentetése miatt még 1980-ban is elkoboz-
ták, bezúzatták! 

Sándor Lászlónak köszönhettem, hogy számos, határon túli közéleti személyi-
séggel hozott össze, és tőlük közvetlen tájékoztatást kaphattam a valós helyzetről, 
gondokról, feladatokról. Ezeket az értesüléseket fel tudtuk használni elméleti és 
mozgalmi munkánk során. 

Sándor László sokoldalú, széles látókörű, Közép-Kelet-Európa népeinek történetét, 
problémáit jól ismerő, művelt ember volt. Ez életútjából is adódott. 1909-ben Buda-
pesten született, de a fővárosban csak élete utolsó harmadát töltötte. Gyermekként 
ismerte meg a falusi világot Nyírségen és Abaújban, serdülő korától pedig városok-
ban tevékenykedett. Kassán végezte el a kereskedelmi akadémiát, 1932-ben 
Losoncon telepedett le, ahol a Figyelő hetilapot szerkesztette. 1935-1939 között a 
Korunk folyóirat csehszlovákiai kiadóhivatalának volt vezetője szerkesz-tőként. Az 
1930-as évek elejétől részt vett a csehszlovákiai egyetemi hallgatók és főiskolások 
Sarló mozgalmában. 1937-ben létrehozta a város fogékonyabb rétegét tömörítő Tűz 
Kulturális Egyesületet. 
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1939 novemberében költözött Ungvárra, az ottani szeszgyárnak lett igazgatója. 
1945 után Kárpátalja magyar nyelvű sajtóorgánumát, a Munkás Újságot szerkesztette. 
1947-1952 között létrehozta és igazgatta az ottani Területi Képtárat, miközben levele-
ző hallgatóként tanulmányokat folytatott a leningrádi Repin Intézetben, és mint 
műtörténész, tagja lett a Szovjet Művészek Szövetségének. 1953-1956 között könyvki-
adói szerkesztő, 1956-1962 között pedig az ottani rádió magyar osztályának szerkesz-
tőjeként dolgozott. Emellett élénk részt vesz a magyar irodalmi élet megteremtésé-
ben. Számos szépirodalmi művet fordított le szlovák, cseh, orosz és ukrán nyelvűt, 
képzőművészeti monográfiákat, irodalmi és művészeti cikkeket, kritikákat írt. 

1962 augusztusában családjával együtt hazatelepült. Azóta tagja volt a Magyar írók 
Szövetségének és a Magyar Pen Klubnak. 1962-1963-ban a Gondolat Könyvkiadó 
szerkesztőjeként dolgozott. 1963-1966 között a Kiadói Főigazgatóság kiadói igazgató-
ságát vezette. 1966-tól 1978-ig az Állami Gorkij Könyvtárnak volt igazgatója. Onnan 
ment nyugdíjba. 

Ezek a hézagos életrajzi adatok is sokat elárulnak Sándor László fordulatos, mozgalmas 
életéről, de keveset meggyőződéséről, szellemiségétől. A teljesebb kép kialakítása érde-
kében az alábbiakban közreadok néhány részletet abból a felszólalásából, amelyet 1969. 
december elsején a Honismereti Bizottság által összehívott tanácskozáson „A szomszédos 
szocialista országokhoz fűződő kapcsolataink. Viszonyunk az ott élő magyarsághoz" című 
Kósa László által készített tanulmány kapcsán elmondott: 

„...a sors kiszámíthatatlan szeszélye folytán különböző érákban és huzamosabb 
ideig részem volt a kisebbségi sorsban. Húsz évig éltem Csehszlovákiában, majd 
csaknem ennyi ideig a Szovjetunióban. Hogy melyik kisebbségi sors volt rosszabb, 
illetve jobb, azt most nem akarom részletezni, de hogy egyiket sem kívánom vissza, 
azt a leghatározottabban kijelenthetem. És éppen azért, mert évtizedeken át éltem 
nem a többségi nemzet, hanem a kisebbség életét, úgy érzem, jogom, sőt kötelessé-
gem sürgetni, hogy induljon meg végre intézményesen és minden szinten a szom-
szédos szocialista országokhoz fűződő kapcsolataink rendezése, különös tekintettel 
az ott élő magyarságra... 

Magyarország számára nem közömbös a szomszédos szocialista országokban élő 
magyarok sorsa - szegezi le axiómaként a tanulmány. Engedjék meg, hogy kételked-
jem ebben. E tételt ugyanis nem lehet kijelentő mondattal kifejezni, mert a valóság 
mást mutat. Ha a mondat így szólt volna: Magyarország számára nem lehet közömbös 
vagy nem szabad, hogy közömbös legyen,... egyet értettem volna a fogalmazással. De 
- sajnos — ott még nem tartunk, hogy ilyen megállapításokat tehessünk... 

...sürgős cselekvésre van szükség. Meddig fogjuk még tétlenül szemlélni, hogy az 
ország lakosságának zöme mit sem tud a szomszéd országokban élő magyar tömegek 
helyzetéről, hogy tudatából teljesen hiányzik mindaz, amit tudnia kellene a határain-
kon túli magyarok sorsáról? 

...itt az ideje, hogy ezekkel a kérdésekkel - részben a közöny, részben a naciona-
lista szenvedélyek teljes kiiktatásával - országosan és intézményesen foglalkozzunk... 

Javaslom... tető alá hozni a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó tudományos és 
kulturális intézetet, amely megbízhatóan felmérné a helyzetet, valamennyi érdekelt 
területen, határon túl és határon innen egyaránt... 

Végül javaslom, hogy jól szervezett, folyamatos tájékoztatás induljon meg szóban 
és írásban a dunavölgyi népek - és ezen belül a szomszédos országokban élő ma-
gyarság — helyzetének ismertetése céljából. Ezzel összefüggésben feltétlenül szüksé-
gét látom egy kelet-közép-európai koncepcióval induló elméleti tudományos és egy 
ismeretterjesztő orgánum kiadásának is..." 

Búcsúzóul - hogy méltón emlékezzünk rá - szükség volt Sándor László igaz, józan, 
bátor (Ne feledjük: 1969-ben hangzott el nyilvánosság előtt!) megállapításit, javaslatait 
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részben idéznem. Annál is inkább, mert mutatják emberi nagyságát, és azért is, mert 
elgondolásai ma is időszerűek. 

Hadd búcsúzzam Sándor László barátunktól, fegyvertársunktól Rozsgyesztvenszkij: 
Rekviemjéből vett sorokkal: 

Nem a holtnak kell az emlék, 
de ki élsz, Teneked... 

Töltési Imre 

Gyermekvilág a régi magyar faluban 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok szervezésében 1993. október 15-l6-án 

nagyszabású néprajzi konferenciára került sor, mely az etnográfusokon kívül a peda-
gógusok, népi iparművészek, játékkészítők széles táborát is megmozgatta. Az érdek-
lődés mértékéről szembetűnően tanúskodik a két nap alatt elhangzott 57 előadás, 
melyek tematikai rendben, több szekcióban kerültek a hallgatóság elé. Különösen 
Jászberényben, a Tanítóképző Főiskolán zajlottak az előadások „telt ház" előtt, a 
helybeli lelkes közönség révén. 

A több intézmény és szervezet (a már említett megyei múzeumon és Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolán kívül a Szórakaténusz Játékmúzeum, a Néprajzi Múzeum, a 
Kiss Áron Magyar Játék Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság, a megyei Honismereti 
Egyesület, az Országos Honismereti Szövetség és a Jászok Egyesülete) támogatásával 
és összefogásával megvalósult rendezvény célja az volt, hogy a gyermekek életének 
néprajzi vizsgálatára irányítsa a figyelmet, és bemutassa ebben a témakörben az 
utóbbi évtizedben elért eredményeket. A tanácskozás egyben tiszteletadást jelentett a 
száz esztendeje született Csete Balázs néprajzkutató-pedagógus emlékének. 

A Jászberényben tartott ünnepélyes megnyitó plenáris, bevezető előadásában 
Ujváry Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár tudománytörténeti áttekintést adott a 
játékkutatás több mint százéves múltjáról, kiemelve a pedagógusok szerepét. Ebben a 
sorban Csete Balázs is fontos helyet foglal el. Különös időszerűsége van a konferen-
ciának a Tanítóképző Főiskolán, mely az utóbbi években elsőként vállalkozott a 
néprajzi képzés többszintű megteremtésére. Utalt a játéktopográfia igényére, a szin-
tézis megvalósítását sürgetve. Nagy szükség lenne a játéktípusok eredetének és 
kapcsolatának feltárására, hasonlóképpen sok tanulsággal járna az óvodai játékok 
megvizsgálása, hogy mi öröklődött át a néphagyományokból. A további munkához 
nélkülözhetetlen a néprajzkutatók és a pedagógusok együttmű-ködése. 

Az első szekcióban (elnök Nagy József) a gyermek nevelésével, a gyermek és az 
iskola kapcsolatával foglalkozó előadások hangzottak el. A problémakör történeti 
vonatkozásairól Bethlen Miklós önéletírása kapcsán (Kriza Ágnes), a dunántúli 
Nemesvámos XVII. századtól 1950-ig működő iskoláiról (Ács Anna), Csete Balázs 
rajztanári munkásságának értékelése révén a népművészet iskolai oktatásáról (Varjú 
Róza), a néprajz iskolai oktatásának szükségességéről és jászberényi példáiról 
(Gulyás Éva), a játékhagyományba nevelődés tanulságos példáiról Gyomáról és 
Endrődről (Homok Lajosné) hallhattunk előadásokat. A munkára nevelés kérdését a 
paraszt-, pásztor és cselédgyermekek esetében Knézy Judit, egy szegkovács község-
ben pedig Bódi Zsuzsanna tekintette át. A táncba nevelődésre jó példát nyírségi 
terepkutatása alapján Ratkó Lujza nyújtott. Lackovits Emőke előadásában arról a 
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