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Görcsös Mihály 
70 éves 

Görcsös Mihály kassai dolgozószobájában. 
(Barna Gáborfelv. 1993• nov.) 

Alig akarom elhinni, hogy dr. Görcsös Mihály betöltötte 70. életévét. Hisz nemrég 
köszöntöttem hatvanadik születésnapján Kassán, a Cimborka utcai ház kertjében, a 
hatalmas diófa alatt, s beszélgettünk a szlovákiai magyarság helyzetéről, múltjának és 
jelenének kutatásáról, életének legégetőbb gondjairól. Akkor inkább a szívünkkel 
hittük, mintsem az eszünkkel, hogy előbb-utóbb változnia kell a körülményeknek és 
változni is fognak. De mikor? 

Egy egész emberélet telt el ebben a meg-megújuló küzdelemben, a magyarként 
való megmaradásért való kitartó munkálkodásban. Görcsös Mihály élete. 

A hetvenedik évfordulót egy egészen ú j helyzetben ünnepelhettük. A csehszlovák 
állam szétesett, s az ú j szlovák államban a magyarságnak is megalakultak az önálló 
politikai szervezetei. Ezek létrehozásában közreműködött Görcsös Mihály, s vállalta a 
munkát addig, amíg szükség volt tapasztalatára. Jóllehet nem a politika, hanem a 
magyar művelődés szolgálata volt élete felvállalt nagy feladata. Ezen belül is szűkebb 
szülőföldjének: Debrődnek és Kassa városának művelődéstörténeti kutatása, s a helyi 
magyar közélet szolgálata. Kutatott, írt, szervezte a Batsányi és a Kazinczy Kör ren-
dezvényeit, helyismeretével segítette a Kassára vetődő magyar kutatókat, történésze-
ket és néprajzkutatókat egyaránt. Ennek kapcsán sokat megismert az elmúlt évtizedek 
magyar művelődési életéből. Gazdag könyvtárát és tapasztalatait a Szlovákiai Magyar 
Néprajzi Társasággal osztotta meg, így szolgálván a tágabb szülőföldet. 

Mindvégig megmaradt a kassai magyarság mindenesének. Bízunk benne, hogy a 
Gondviselés segítségével, megóvható egészséggel és változatlan aktivitással tudja 
vállalni továbbra is e „mindenes" szerepkört. Kissé megkésett születésnapi köszönté-
sünkkel ezt kívánjuk neki. 

Hetvenedik életévében álljanak itt saját sorai, amelyekben évtizedek eseményeit 
tekinti át, amelyek fontos dokumentumai a XX. századi kassai magyarság életének. 

Barna Gábor 
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Vázlatos vallomás 
Szülőfalum, Debrőd kisközség a volt Abaúj-Torna vármegyében, a Bódva folyó 

jobb partján. A falu erdőktől körülzárt fennsíkon terül el, ma Szlovákiához tartozik, 
írásbeli adatok szerint a lakossága t öbb mint 700 évvel ezelőtt költözött erre a helyre 
a tatárjárás után. „Itt születtem én ezen a tájon" több mint hetven évvel ezelőtt. 

Az alapismereteket a helybeli elemi iskola nyolc osztályában sajátítottam el. Ta-
nulmányaimat egy év múlva folytattam, amikor a terület ismét Magyarországhoz 
került 1938-ban. Magánúton elvégeztem a polgári iskola négy osztályát egy év alatt; 
u tána a kereskedelmi középiskolában tanultam tovább, ahol 1944-ben érettségiztem. 
Utolsó osztály voltunk, amely Kassán még magyarul végezhette el tanulmányait. 
Azonnal jelentkeztem a Kereskedelmi Főiskolára, de éppen csak hogy megkezdődtek 
az előadások, máris abba kellett hagynom, mert a háborúból való sikertelen kiugrási 
kísérlet után mindenkit bevonultattak. így kerültem Nagykanizsára, Érsekújvárra, 
majd Németországba. Angol zónából tértem haza néhány héttel a háború után. A 
megváltozott körülmények és a magyarüldözés miatt nem tudtam mihez kezdeni az 
életben. Pár évig alkalmi munkásként dolgoztam édesapámmal, majd Budapesten 
elvégeztem a Kereskedelmi Főiskolát. 1949-ben hazajöttem és sikerült állandó mun-
kát találnom. E mellett levelező tagozaton elvégeztem a tanári szakot magyar nyelv-
és irodalomból, Pozsonyban. 

Az 1950-es évek elején, amikor megnyíltak a magyar iskolák és megindulhatott a 
magyar kulturális élet Szlovákiában, azonnal bekapcsolódtam a munkába . Jártuk a 
falvakat is, hogy segítsünk, ahol erre szükség volt. Mint falun felnőtt embernek 
elsősorban a még élő néphagyomány tűnt fel, annak minden gazdagságával, sokszí-
nűségével. Ennek kutatásával akkor - egy-két egyedi esettől eltekintve - nemigen 
foglalkoztak. Pedig a nagy társadalmi és gazdasági változás igencsak sürgőssé tette a 
gyűjtési munkát. 

A néprajzhoz való elkötelezettségem akkor vált véglegessé, amikor államközi 
egyezmény alapján 1955-ben Tálasi István, Ortutay Gyula és Barabás J e n ő néprajzos 
professzorok tá jékozódó körúton jártak ezen a vidéken. Ennek eredményeképpen a 
Rozsnyó melletti Rudna és Kőrös falvak néprajzának komplex - közös - felgyűjtésé-
b e n állapodtak meg a szlovák és magyar néprajzi szakemberek. A gyűjtésben én is 
több alkalommal részt vettem, mint a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Inté-
zetének külső munkatársa. Ismereteim gyarapításához nagyban hozzájárult az is, 
hogy az 1960-as évek közepétől részt vehettem az önkéntes néprajzi és nyelvjárás-
gyűjtők országos találkozóin. 

Kassa művelődési é le tében nagy szerepet játszott az 1965-ben alakult Batsányi-kör. 
Fő célkitűzésének a magyar irodalom népszerűsítését és a népi hagyományok ápolá-
sát tekintette a helybeli és vidéki lakosság körében. Mint a Kör elnöke arra töreked-
tem, h o g y színvonalas előadásokat szervezzünk a kultúra értékeire szomjas közön-
ségnek. Minden alkalommal rangos e lőadók és művészek szerepeltek rendezvénye-
inken nagyszámú közönség előtt. Néhány rendezvényt megemlítek. Megemlékeztünk 
Batsányi Jánosról, a Kör névadójáról egy emlékesten halálának 120. évfordulóján; 
Bartók Béláról, halálának 20. évfordulója alkalmából, Arany János születésének 
másfélszázados jubileumáról, Kodály Zoltán életéről és munkásságáról s Ady Endre 
halálának 50. évfordulójáról. A népballadák világát mutattuk be, s Virágnak virága 
címmel korabeli hangszereken régi magyar táncokat és dallamokat hallhatott-láthatott 
a közönség. További rendezvényeink közül említésre méltó a Földédesanyám címmel 
megrendezett magyar népköltészeti est, a Röpülj páva népdalest s Petőfi Sándor 
születésének 150. évfordulóján rendezett Petőfi-emlékest Kassán és Eperjesen. Ebből 
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az alkalomból a régi városháza előcsarnokában kiállítást rendeztünk, amelyen 17 
nagy tablón, kb. 200 fényképen mutattuk b e a nagy költő életútját és költészetét. Az 
évforduló alkalmából szerettünk volna kétnyelvű emléktáblát elhelyezni a volt Fekete 
Sas épületén, ahol Petőfi Eperjesre menet megszállt. Annál is inkább, mert az e lőző 
táblát 1945-ben eltávolították. A tábla elhelyezését a hivatalos szervek nem engedé-
lyezték. 

Külön kell szólnom a Rákóczi-emlékmű visszahelyezéséről és a Kazinczy Nyelv-
művelő Napokról. Mindkettőt a Batsányi-kör kezdeményezte. Az emlékmű visszahe-
lyezési munkálataiban mindvégig közreműködtünk. Végre 1967 nyarán az emlékmű 
visszakerült eredeti helyére, a Dóm északi falára, ősszel emlékesttel emlékeztünk a 
nagy eseményre. Ugyanazon év október második felében fontos országos rendez-
vényre került sor Kassán, mely a nyelvművelő mozgalommal, nyelvi kultúránk kérdé-
seivel, a nyelvjárási anyaggyűjtéssel és a földrajzi nevek gyűjtésével foglalkozott. A 
rendezvényt Kazinczy Nyelvművelő Napok címmel indítottuk útjára. 1994-ben már 
25. alkalommal került megrendezésre. 1989-ben a 20. évfordulón szemléltető kiállítá-
son mutattuk b e két évtized munkásságát és eredményeit, fényképfelvételek és 
sajtóvélemények alapján. A kiállítás után az egész anyagot átadtam a Szlovákiai 
Magyar Anyanyelvi Társaságnak megőrzésre és további felhasználásra. Megemlítem, 
hogy rendezvényeinkre mindig neves nyelvészeket hívtunk meg előadóknak. A 
Kazinczy-napok jelentőségét azóta már több nyelvészeti szakember méltatta, és nagy 
elismeréssel szóltak róla. 

Említésre méltó vállalkozásunk volt a Batsányi-kör évkönyvének megjelentetése, 
mely az 1965-1968 közötti évek tevékenységét mutatja be. Ezzel az volt a célom, hogy 
felújítsunk egy régi szép hagyományt - évkönyvek megjelentetését - , ami a két 
háború között e redményesen szolgálta a kisebbségi magyarság ügyét. Évkönyvünk-
ben elsősorban Batsányira s Kassa múltjára vonatkozó írásokat közöltünk, d e van 
benne irodalomtudományi, néprajzi jellegű beszámoló, sőt néhány vers is. Közöltük 
a Batsányi-kör néhány rendezvényén elhangzott előadások teljes szövegét. Fontos-
nak tartottuk Kazinczy szellemének ápolását is, ezért az ő nevét viselő első nyelvé-
szeti találkozó egész anyagát közzétettük. Külön fejezetben mutattuk b e a Duna-
menti országokban élő magyarság szellemi egységét, amelyet a közös kultúra és 
közös nyelv alakított ki és tartott meg a mai napig. 

1960-as évek második felében, a Batsányi-kör működésének legszebb éveiben 
még azt gondoltam, hogy évkönyvünket két-három évenként kiadhatjuk. Csakhamar 
be kellett látnom, hogy ezt a tervet nem lehet megvalósítani. Mikor a második év-
könyv anyagát nehezen összegyűjtöttem — a hetvenes évek elején, az ellenséges, 
gyanakvó légkörben már n e m jöhetett szóba az évkönyv kiadása. 

Rákóczi születésének 300. évfordulójára, 1976 márciusára nagyszabású kiállítást 
terveztünk, és ünnep i műsorral szerettünk volna tisztelegni a Dóm sírboltjában nyug-
vó nagy fe jedelem előtt. Minden előkészület megtörtént ennek megvalósítására. A 
hivatalos állásfoglalás azonban - a Csemadok helyi és központi szerveit is beleértve — 
megtiltotta a megemlékező ünnepségeket . Mi ennek ellenére az évforduló napján 
koszorúztunk a sírboltban és megemlékeztünk a fejedelemről. Az esethez tartozik, 
hogy a tiltás be nem tartásáért négy hónapig rendes állásban nem alkalmaztak, csak 
alkalmi munkát végezhettem. 

Ekkor már láttam, hogy a Kör tevékenységét mindenütt akadályozzák és megszün-
tetésére törekednek. Sajnálatos, hogy azok is, így viselkedtek, akiknek támogatniuk 
kellett volna minket. Megszüntetését hivatalosan nem merték vállalni, de működésé t 
lehetetlenné tették. Tevékenységünk ezzel gyakorlatilag megszűnt. Azóta a Kör tagjai 
erősen megritkultak, úgyhogy újraszervezése teljesen lehetetlen. A magyar kultúra 
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érdekében végzett közéleti tevékenységünket azonban megőrzi a Rákóczi-emlékmű, 
a Kazinczy Nyelvművelő Napok és a Kör évkönyve. 

A népélet kutatását elősegítendő, az 1960-as évek második fe lében felderítő kérdő-
ívet állítottam össze Szlovákia magyarlakta helységeinek néprajzi felméréséhez. A 
kérdőív több mint 90 kérdést tartalmazott a legjellegzetesebb népéleti témák köréből. 
Helyes válaszok esetén teljes áttekintést kaptunk volna a helységek múltjáról és 
jelenéről. Ennek fontosságát 1968 végén a Magas-Tátrában megtartott magyar értelmi-
ségi találkozón is hangsúlyoztam. A szervezett gyűjtés azonban n e m indult meg, mert 
nem volt szakemberek által irányított magyar intézmény, amely ezt a munkát elvé-
gezhette volna. Amatőr m ó d o n pedig ezt megvalósítani nem lehet. így történt, hogy 
az összes magyarlakta helység felderítésére kinyomtatott kérdőívek mind a mai napig 
a Csemadok kassai irodájában porosodnak. Szerintem a hosszú időbeli késés ellenére 
is el kellene végezni ezt a felmérést, most már a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 
irányításával és felügyeletével. 

Régóta foglalkoztatott az a gondolat is, hogy megírjam szülőfalum monografikus 
történetét. A hagyományos népi élet kutatása mellett különösen érdekelt a nép i 
mészégetés, mellyel a lakosság egy része emberemlékezet óta foglalkozott. Emellett 
speciális témának ígérkezett a falu határában lévő romos Szent László t emplom 
történetének kutatása és pusztulásának nyomon követése. Ehhez a múlt században 
rombadőlt t emplomhoz a helybeli lakosság emlékezetében élő legendák fűződnek 
mind a mai napig. 

Monográfiában feldolgoztam a falu történetét, összegyűjtöttem a földrajzi neveket , 
a személy- és ragadványneveket , az anyagi kultúra területén pedig Debrőd népi 
gazdálkodásáról számoltam be. Ebből is a földművelést, állattenyésztést és a nép i 
mészégetést dolgoztam fel. 

Dolgozatomat Debrőd története és népi gazdálkodása címmel doktori értekezés-
ként írtam és az ELTE Bölcsészettudományi Karán ennek alapján az irodalmi 
(néprajzi) szakon doktoráltam. A község monográfiáját mind a mai napig nem fejez-
tem be. Elvégeztem viszont a Szent László kápolna történetének kutatását, mivel erre 
az V. Néprajzi Szeminárium szervezői Esztergomból felkértek. A szemináriumot a 
Vallásos népélet a Kárpát-medencében címmel rendezték meg. Előadásom 1993. 
július 16-án hangzot t el Szent László kápolnája és búcsújáró helye Debrődön címmel. 
Szándékozom teljesen befejezni a monográfiát a jövőben. Amellett pedig a vallási 
néprajz területén szeretnék tevékenykedni. 

Az adott körülémények között publikáltam is mind a hazai, mind a külföldi magyar 
sajtóban. Idehaza főleg a Hét c. hetilap kulturális rovatában jelentek meg írásaim. 
Ezek elsősorban a néprajzi gyűjtéstől, k iemelkedő évfordulókról, a Kazinczy-
napokról és általános művelődéstörténeti témákról szóltak. A Honismeret című 
folyóiratban szintén közöltem számos cikket, leginkább helytörténeti jellegűeket. De 
jelentek meg cikkeim az Új Tükörben, a Kárpáti Igaz Szóban Ungvárott, sőt a Bécsi 
Naplóban is. Mint érdekességet megemlítem, hogy egyik, Rákócziról írt cikkemet az 
Új Tükörből átvette és közölte egy amerikai lap is. Erről másodkézből értesültem. 

Utoljára hagytam a politikai é letben való szerepvállalásomat. Erre az 1989-es rend-
szerváltozás u tán került sor, és úgy kerültem bele, hogy nem számítottam rá. Mindjárt 
a fordulat u tán t ö b b mozgalom, illetve párt kezdett szerveződni. A szlovák keresz-
ténydemokrata mozgalom mintájára mi is nekifogtunk a magyar keresztény-
demokrata mozgalom megszervezésének. Kassa az elsők között volt a szervezés 
terén. A választás előtti időszakban jártuk a magyar falvakat és toboroztuk a lakossá-
got a választásokra és a kereszténydemokrata mozgalom támogatására. Az én képvi-
selői jelölésemhez a központi szervek ragaszkodtak. Megválasztottak képviselőnek, 
de ezt n e m politikusi mivoltomnak köszönhettem, hanem annak, hogy az emberek 
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úgy ismertek, mint a magyar kulturális élet vezető személyiségét. Azelőtt soha nem 
foglalkoztam politikával, őszintén megvallom, hogy a törvényhozásban hiányzott a 
szükséges tapasztalat, persze, nemcsak nálam, hanem általában. Elsősorban a kisebb-
ségi sorsunkat érintő kérdésekhez szóltunk hozzá. Javaslatainkat legtöbbször elutasí-
tották, leszavazták. Nagyobb eredményekről nem számolhatok be. A jelenlegi válasz-
tási időszakban már nem vagyok képviselő. 

Meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő választásoknál csakis képzett szakem-
bereket lenne szabad bejuttatni a parlamentbe. Elsősorban a kisebbségi problémát 
európai szinten ismerő személyeket, aztán közgazdasági és jogi szakembereket és az 
oktatás- és iskolaügy területéről egy-két tapasztalt pedagógust. Gondolom, hogy az 
eddig elért eredmények, de még inkább eredménytelenségek figyelembe vételével 
ilyen képviselők segíthetnének legtöbbet a magyar lakosságnak. 

Görcsös Mihály 

Kossuth Lajos nyomában 
Az egész világon megemlékeztek Kossuth Lajos halálának 100. évfordulójáról. Eb-

be az ünnepsorozatba illeszkedett b e a Pro Patria Szövetség második Kossuth-
expedíciója is. Ezt az eseményt összekapcsoltuk szövetségünk Kossuth tiszti próbájá-
val. Az expedícióra most is azok a hagyományőrző gyerekek kaptak meghívót, akik 
csapataikban kiemelkedő mozgalmi munkát végeztek. 

Meghívólevelünkben felhívtuk figyelmüket arra, hogy készüljenek fel már otthon a 
tiszti próba alábbi követelményeire: 

• Tudj egy-két történetet Kossuthról vagy a szabadságharc gyermekhőseiről. 
• Válassz magadnak egy 48-as hőst, akinek általad elképzelt jelleméről néhány 

gondolatodat e lmondod. 
• Találj ki egy 1848/49-es történelmi játékot, amely három érdekes feladatból áll. 

Ezeket írd le és hozd magaddal. 
• Amikor felavatnak, arra kérünk, hogy mondj el néhány gondolatot arról, hogy 

Kossuth-tisztként mit teszel majd barátaid körében a szabadságharc örökségének 
megőrzése érdekében. 

Ugyancsak emlékeztettük a meghívottakat arra a szép szövetségi hagyományunkra, 
hogy lakóhelyükről hozzanak egy maréknyi földet a sárospataki bázisunk kertjében 
épülő Nemzeti Hármashalomra. Ilyen felkészülés után találkoztunk április 5-én 
Sárospatakon. Itt már vártak bennünket azok a gyerekek és felnőtt vezetőtársak, akik 
az ország keleti feléből, illetve Kárpátaljáról érkeztek. 

A nyitóünnepségen helyeztük el a hazai földet a Hármashalom egy-egy dombocskájára 
(kuruckori, szülőföld, 48-as hely) attól függően, hogy az illető gyermek melyik település-
ről jött. Az eső miatt a kerékpáros túra helyett a tervezett útvonalat busszal jártuk be. 

Először Olaszliszkán álltunk meg annál a háznál, amelynek falán emléktábla jelzi, 
hogy itt töltötte gyermekéveit Kossuth Lajos anyai nagyszüleinél, akik a helyi posta-
hivatalt vezették. Bodrogkisfaludban 1849- februárjában az osztrákok több diákhon-
védet foglyul ejtettek, bezárták egy csűrbe, ahonnan bajtársaik szabadították ki őket. 
Ezt a történelmi eseményt elevenítettük fel a helybeli iskolában egy hadijáték kereté-
ben: a széles folyosón osztrák hadijelvények állták útját expedíciónk szabadító tagja-
inak, ezeket kellett leküzdeniük, hogy kiszabadíthassuk az egyik osztályteremben 
„fogvatartott" harcosokat, a kisfaludi iskola játékra vállalkozó tanulóit. Az örömteli 
szabadulást és a találkozást kedves vendéglátás követte, majd együtt elmentünk 
ahhoz a házhoz, amelynek falán 1849. óta őrzik a lakók az oda becsapódó ágyúgo-
lyót. 



Innen a bodrogkeresztúri honvéd síremlékhez mentünk,ahol a gyerekek elhelyez-
ték a fenyőgallyakra rögzített apró nemzetiszínű szalagjaikat és néhányan felolvasták 
ideszánt gondolataikat. Ezt az emlékezésformát alkalmazzuk általában a történelmi 
emlékhelyeinken. így szinte minden gyerek szóhoz jut. Annyira összebarátkoztunk a 
kisfaludiakkal, hogy n é p e s csoportjuknak helyet szorítottunk a buszban és velük 
együtt utaztunk a közeli Mádra. 

Itt az iskola bejáratánál fogadtak bennünke t régi jó ismerősként a helybeli hagyo-
mányőrzők. Velük együtt tisztelegtünk a mádi születésű 48-as hős gyermektüzér, 
Koroknay Dániel emléktáblájánál és kopjafájánál, majd megtekintettük a hagyo-
mányőrző múzeumot és meghallgattuk vendéglátóink nagyszerű emlékműsorát. 

Az iskola udvarán került sor a diáktüzér-próba letételére: a könnyű és nehézfegy-
vereket jelképező nyíllal, dárdával, labdával, súlygolyóval kellett „megsemmisíteni" az 
osztrák hadijelvényeket. A játékban a fiúkkal együtt igen lelkesen és e redményesen 
vettek részt a lányok is. A versengés u tán átmentünk abba a református templomba, 
ahol 1834-ben megkeresztelték a kis Koroknay Danit. A lelkész úr igen érdekes, 
szakszerű tájékoztatást adott a község történetéről és egykori fő foglalkozási formájá-
ról, a szőlőtermesztésről. 

Mádról hazatérve szálláshelyünkön a Kossuth tiszti próba követelményeiről adtak 
számot a vállalkozó gyerekek. Beszámolóikat Rakó József országos elnök értékelte. 

A találkozó harmadik napján első megállónk Tállya volt, felkerestük a helyi ev. 
templomot, ahol Kossuth Lajost megkeresztelték. Dimbes-dombos tájakon jutottunk 
le a Hernád völgyében meghúzódó kis faluba, Nagykinizsre. Itt született a másik 
gyermekhős, Szabó Jóska, aki több véres ütközet után a tápióbicskei hidi csatában 
halt hősi halált — 12 éves korában. Első útunk a középkori eredetű ref. templomba 
vezetett, amelytől n é h á n y méterre hömpölygött az esőktől megáradt Hernád. A 
templomban híveivel együtt Kölönk Sándor lelkész úr és két paptársa fogadott ben-
nünket . Elhangzott az a halotti búcsúztató, amelyet 1849. áprilisában b izony nem 
mondot t el senki a Tápió mentén elesett hősökért. Megtekintettük a régi születési 
anyakönyvet, amelyben Szabó József neve mellett ott van a születési dátum: 1837. 
február 12. A templomból az iskola kertjében lévő kopjafa-ligetbe mentünk , hogy 
megkoszorúzzuk a 48-as gyermekhősök emlékhelyét. 

Nagykinizsiről visszatérve Golopon át robogtunk Monok felé. Megemlítendő, hogy 
a golopiak meggyőződéssel állítják, hogy a Monokra hazatérő Kossuth Lászlóné 
ú tközben az ő fa lujukban szülte meg Lajos fiát. 

1994. Monok nagy éve! Erre az alkalomra fejeződött b e Kossuth szülőházának, a 
múzeumnak évek óta folyó felújítása. A Kossuth Szövetség országos és helyi vezetői 
a múzeum előtt vártak bennünket . A buszról kiszállva a helyi „toborzótisztek" 
(hagyományőrző gyerekek) segítségével gyorsan három zászlóaljat alakítottunk és így 
vonul tunk be a frissen parkosított udvarba. A Kossuth-nóta (amely szövetségünk 
hivatalos indulója) eléneklése után Gavlik István, a Kossuth Szövetség e lnöke és M. 
Pásztor József ügyvezető igazgató köszöntötte felsorakozott egységeinket. Itt vettük 
át tőlük azt a szép zászlót, amelyet a Pro Patria Szövetségnek ajándékoztak. Erre az ú j 
zászlóra tett kézzel mondták el fogadalmukat az avatandó új Kossuth tisztek: 
„...fogadom, 

- ha Kossuth tiszt leszek, tetteimmel bizonyítom Hazám, szülőföldem iránti hűsé-
gemet, 

- ha Kossuth tiszt leszek, gyarapítani fogom a szabadságharcról szóló tudásomat, 
- ha Kossuth tiszt leszek, nemzeti örökségeimet á tadom társaimnak, szövetségünk 

tagjainak." 
A fogadalom elhangzása után az expedíció parancsnokaként a következőket mon-

dottam: „Megálltátok a próbát, letettétek a Kossuth tiszti fogadalmat, ezek alapján a 
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Kossuth évben, Kossuth szülőházában szövetségünk Kossuth tisztjeivé fogadlak 
benneteket!" A felavatott tisztek a Kossuth Szövetség vezetőitől vették át oklevelüket 
és tiszti jelvényüket. 

A múzeumból átvonultunk a szemben lévő Kossuth-szoborhoz, hogy elhelyezzük 
koszorúinkat, emlékszalagjainkat és ünnepi beszédként néhány gyerek itt mondta el 
gondolatát Kossuthról és az expedícióról. 

Az időjárás lassanként kedvezőbbre fordult, és bár 8-án reggel is ködös, hűvös idő 
volt, már nem esett! Ez lehetővé tette, hogy végre előszedjük a kerékpárokat és 
elinduljunk Sátoraljaújhelyre. Zemplén megye egykori központjában a volt megyehá-
za dísztermében Katona Rezső polgármester úr köszöntött bennünket. Emlékeztetett 
arra, hogy e falak között kezdte közéleti tevékenységét Kossuth Lajos is. Elismeréssel 
szólt szövetségünk hagyományőrző munkájáról és átadta a város kitüntetéseit a 
legkiválóbb gyermekeknek, köztük a kárpátaljai testvérszervezetünk képviselőinek. 
Ezt követően szövetségünk elnöke emlékezett a 48-as zempléni gyermekhősökről. 

A patinás közgyűlési teremből átmentünk a megyeház levéltárába - Kazinczy Fe-
renc egykori munkahelyére - ahol Dr. Hőgye István kalauzolt végig az elmúlt évszá-
zadok iratait őrző termeken, és bemutatta a Kossuth-emlékkiállítás anyagát. 

Ebéd után elindultunk a határ felé. Rövid óra alatt Borsiba érkeztünk, ahol a kas-
tély előtt fogadtak bennünket a Rákóczi Emléktársaság vezetői és a helyi iskola 
tanulói, pedagógusai. A Himnusz eléneklése után köszöntött az emléktársaság elnöke 
és a Monokon kapott ú j szövetségi zászlónkra felkötött egy díszes emlékszalagot, 
amelyen a következő olvasható: BORSI A MAGYAR BETLEHEM. 

Meghallgattuk Kázsmér István tájékoztatóját a Rákóczi kastély történetéről, az 
előtte lévő szobor hányatott sorsáról és az emléktársaság tevékenységéről, terveiről. 
Végül itt is leróttuk kegyeletünket a nagy fejedelem emléke előtt. 

Hazafelé menet Sárospatakra érve megálltunk a híres református kollégiumnál, 
megnéztük a parkban lévő jeles emberek szobrait, majd bementünk az épületbe. A 
főbejáratnál végignéztük a kollégium viharos történetét ábrázoló dombormű-
sorozatot. Külön is elidőztünk annál a jelenetnél, ahol a joghallgató Kossuth, a merev 
módszereket alkalmazó Kövy professzor ellen megszervezte a „diáklázadást", amiért 
tanára azt jósolta, hogy „nagy országháborító" lesz még belőle. 

A második Kossuth expedíció a „magyar demokrácia atyjának" emlékőrzése mellett 
a nagy fejedelem emlékéhez is kötődött. Történelmünk két dicsőséges szakaszához, 
két kiemelkedő történelmi személyiségéhez kapcsolódott új szövetségi zászlónk 
felszentelése is. Remélhetőleg erős érzelmi szálakkal kötődnek majd az expedíción 
résztvevő gyerekek is ezekhez a hagyományokhoz. 

Dr. Tóth József 

Árpádházi Boldog Kinga 
emléktábla avatás 
Ó-szandecen 

Szandec földi Árpádházi Boldog Kinga 
- Bl. Kinga-Matka Ziemi Sadeckiej 

Árpádházi Boldog Kinga 1224. március 4-én született, IV. Béla és Leszkarisz Mária 
görög császárleány elsőszülött gyermekeként. Egész fiatalon, még gyermekfővel 
feltette magában, hogy tisztaságát Istennek ajánlja. Már születését is rendkívüli csoda-
jelek kísérték, majd később az életéről szóló legendát a két nemzet kegyelettel és 



tisztelettel szövögette, ezért olyan színes és változatos még napjainkban is. Alapja a 
következő: Kinga atyjától megkapta a szlatinai sóbányát, s birtokba vétel jeléül — 
gyűrűjét az aknába dobta. Később ez a bochniai sóbányából került elő. 

Kinga vetette meg az ószandeci kolostor alapjait hatalmas anyagi támogatásával. 
Legnevezetesebb tette 1280. július 6-án kelt adománylevele volt, melyben egész 
Szandec városát az egész szandeci tartományt, vagyis a magyarországi Podolintól 
Bjecsáig és Limanowáig húzódó területet örök tulajdonul a kolostornak adta. 1284-től 
a kolostor élén, mint perjel még nagyobb igyekezettel tett eleget gyermekkori foga-
dalmának, s élte Szent Katalin leányainak életét. 1292. június 24-én halt meg s itt 
temették el a klarisszák kolostorában. A klauzáréhoz tartozó, díszráccsal elzárt Kinga-
kápolnában, egy kis ablakon át megtekinthető Kinga szarkofágja, ahol örök álmát 
alussza a lengyel boldog-szentek sorát gyarapító magyar királylány. 

A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület salgótarjáni klubja emléktáblát avatott az Ár-
pádházi Boldog Kinga születésének 770. évfordulója emlékére Ó-Szandecen (Stary 
Sacz) 1994. április 9-én a Kinga Klarissza Kolostor falán. 

A kolostor udvarán és a templomban több százan várakoztak. Tíz órakor a zsúfo-
lásig megtelt templomban dr. Józef Z*ycins*ki püspök - Boldog Kinga emlékére — 
misét celebrált az egyházi és világi képviselők jelenlétében, majd üdvözölte a híveket 
és a TKM klub képviselőit. Prédikációjában Boldog Kinga életét méltatta. Ks. Aifred 
Kurek plébános nagy szeretettel beszélt Kingáról és a magyar-lengyel barátságról. A 
szentmise után a hívek az emléktáblához vonultak, majd dr. Józef Z'ycins'ki püspök 
felszentelte az emléktáblát. 

Vongrey Béla TKM klubvezető rövid köszöntője - emlékbeszéde - után Ks. Antoni 
Marek káplán tolmácsolta az elhangzottakat. 

A résztvevők koszorút és virágot helyeztek el a feldíszített emléktábla alatt. 
Az ünnepség lelkes szervezője - segítője - a „Kinga" Klarissza Kolostor perjele: S. 

M. Malgorzata Michalik és Ks. Antoni Marek káplán, valamint O. Izydor Borkiewicz 
ferencrendi szerzetes. 

A tábla fehér márványból, aranyozott betűkkel és a korabeli címerekkel, valamint a 
TKM emblémával készült. Tervezője: Vongrey Béla, készítője Kräschner Ottó 
(Salgótarján). 

Az volt a tapasztalatunk Ó-Szandecen, hogy mindenki szívesen, és szeretettel fo-
gadta a TKM klub képviselőit. A lengyelek nem tudják és nem is akarják felejteni, 
mennyi művelődési és történelmi hagyomány köti össze a magyarokkal. 

Vongrey Béla 

Balassi Bálint emléktáblája Zólyomban 
Zólyom, Altsohl, Zvolen... Bors vezér „erőssége", az első várispánságok egyike, 

Szent László halálának helye, Nagy Lajos lovagvára, Giskra hadainak központja, 
Mátyás király kedvelt tartózkodási helye és persze Balassi Bálint szülőhelye! 

„Hirtelen haragú, indulatos nagyúr volt Balassa János zólyomi főkapitány, mint 
minden Balassa idők emlékezetétől fogva, most azonban mégis alázatosan pillogott 
az ég felé: Fiút szeretnék, bátrat, erőset, szépet, okosat! 

A p a p kitárta a szoba ablakát. Kipillantott a gyémánt esőcseppektől csillogó völgy-
be, majd az égre, s mély döbbenettel fordult hátra: Nagyságod égi jelt kapott! 

Hosszú széles, hétszín szivárvány íve futott föl az égre. Ragyogott. Az egyik szára 
Beszterce tornyain pihent meg, a másik szára messze a Dunánál, a törökök Eszter-
gomja fölött. A főkapitány hosszan bámulta a jelet. Szép jel, jó jel - mondta meghatot-
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tan. - írva vagyon, hogy néhai dicső Lajos királynak is megjelent itt a szivárvány. E 
pillanatban valaki feltépte az ajtót: -Fiú! Fiú! Egészséges, szép fiú. Erős a hangja, 
barna a szeme. — Első tekintete mire esett — kérdezte diadalmasan az újdonsült apa. — 
A kardra vagy a tollra? - Mindkettőt megtalálta a szemével, nagyuram. Mindkettőre 
mosolygott. A p a p háromszor vetett keresztet, ezután kérdezte csak: - Mi lészen a 
neve a szent keresztségben, uram? - Valentinus! — Bálint — igenelt a pap — első neve 
Bálint tehát. — És írd — folytatta a főkapitány, s szeme sarkában megvillant egy kis 
mosoly - az Úrnak 1554. esztendejében, október 20-án született első fiam, Bálint. 
Balassa Bálint. Élete pedig harc lesz és szivárvány..." 

így történt-e vagy sem? Higyjük el a szárnyaló képzeletű mesemondónak , 
Szombathy Viktornak, hogy igen. Az mindenesetre tény, és immár méltó emléktábla 
is hirdeti — magyarul és szlovákul - , hogy Zólyom vára „Balassi Bálint 1554-1594 
reneszánsz köl tő szülőhelye". 

A szépen felújított, képtárként működő ó d o n vár falai alig tudták befogadni azt az 
embertömeget , amely 1994. június 15-én összegyűlt, hogy jelen lehessen a Balassi-
emléktábla leleplezésénél, hogy tisztelegjen a költő és végvári vitéz emléke előtt. 

A ma már szinte teljesen szlovák lakosságú Zólyomban, a kiemelt jelentőségű nemzeti 
műemléknek számító várban magyar nyelvű, magyar múltat idéző emléktáblát elhelyezni, 
nem kis fegyvertény még ma s e m A Nagykürtös környéki magyarok Palóc Társasága, 
Urbán Aladár és társai már évekkel ezelőtt megkezdték a zólyomi vár „ostromát" egy 
Balassi-emléktábla ügyében. Az idei kettős évfordulóra sikerült felkaroltatni az ügyet olyan 
intézményekkel, melyeknek módjában állott a régi adósság törlesztését jelentő elképzelés 
megvalósítása, beiktatása a Balassi év rendezvénysorozatába. 
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Az emléktábla, mely a vár kaputornyának belső falán kapott helyet, a Magyar 
Köztársaság ajándéka. A bronz dombormű - Kő Pál szobrászművész alkotása - a 
költőt ábrázolja az ismert festmény alapján. A feliratos rész felett a Balassiak címere 
díszeleg. 

Az ünnepség nyitányaként a pozsonyi Gh^rnes zenekar reneszánsz muzsikája 
szolgált. Ezt követően egy szlovák színművész Balassi Borivóknak való című versét 
adta elő, Vojtech Kondrót költő és műfordító erre az alkalomra készült átültetésében, 
ami szép is lett volna, ha párhuzamosan elhangzik az eredeti szöveg is, a magyar líra 
ezen gyöngyszeme. Ennek hiánya megdöbbentette a jelenlévő, túlnyomórészt ma-
gyar közönséget, mely azt is furcsállotta, hogy a magyar beszédeket tolmácsolták, a 
szlovákokat viszont nem. A rendezők nyilván nem számítottak ilyen nagyszámú 
részvevőre, mert hangosításról sem gondoskodtak. 

Az eseményhez illő kétnyelvűséget Sunyovszky Szilvia, a szervezésben oroszlán-
részt vállaló pozsonyi Magyar Kulturális Központ igazgatónője érvényesítette, ő 
magyarul és szlovákul egyaránt elmondta ünnepi beszédét. 

Az emléktáblát, Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter nevében Gábor 
József helyettes államtitkár adta át szlovák kolléganőjének és Zólyom város polgár-
mesterének. A hajdani vitézlő rend utódai képviseletében jelen volt a Magyar Köztár-
saság két katonai attaséja is. Az avatást követő napon az emléktáblát vandál kezek 
végigkarcolták, a sok szép koszorút pedig „eltakarították". 

A várudvart megtöltő közönség zömét persze a szlovákiai magyarok alkották, főleg 
azok, akik Kékkő és Divény, a Balassák várai kapcsán földijükként tisztelik a költőt: füleki 
gimnazisták és tanáraik, losonci, ipolybalogi, ipolyvaibói iskolások, pedagógusok, 
csemadokosok. De ott voltak a gömöriek és távolabbi magyarlakta tájak képviselői is. 

A zavaró körülményeket leszámítva felemelő élményt nyújtott a határon innenről 
és túlról Zólyomba zarándokoltaknak az ünnepi megemlékezés, az emléktábla látvá-
nya valamint a reneszánsz koncert, melyre az avatást követően a vár kápolnájában 
került sor, ahol már csak néhány kipreparált gótikus ív emlékeztet a régi időkre. 
Balassit és korát idézte viszont az ünnepelt költő legismertebb dalaival Kuncz László 
pécsi énekművész és L. Kecskés András szentendrei lantművész. A reneszánsz zenei 
világát elevenítette fel egy besztercebányai női kamarazenekar, valamint - a rendez-
vény méltó fináléjaként - a Gh^mes együttes. 

Újabb látható emlék bizonyítja tehát a Felvidék rendkívül gazdag történelmi, iro-
dalmi múltját és az ottani magyarság hagyománytisztelő és ápoló törekvéseit, me-
lyeknek örvendetesen egyre több eredménye van. Remélhetőleg Balassi Bálint őszi 
születésnapjára elkészül a kékkői emléktábla és kiállítás is. Indulhatnak a Balassi-
emléktúrák Kékkő - Zólyom - Hibbe útvonalon! 

Böszörményi István 

Az ipolyvarbói honvédsír 
Sok-sok rügyfakadást ért meg az a sírjel, mely kilencven éve birkózik a könyörtelen 

idővel, a feledéssel. Volt idő, midőn nem is „illett" tudomást venni egy magyar honvéd 
sírjáról, amikor egy szál virág is felborzolta az idegen hatalom kedélyét. Hiszen a magyar 
szabadságharcban fogott fegyvert hazája függetlenségééit 1848-49-ben. 

Ipolyvarbónak a kanyargó Ipoly völgyére néző temetődombján van egy 48-as 
honvédsír. Egyetlen a Nagykürtösi járásban. 1992-ben találtak rá a helyi alapiskola 
honismereti körének tagjai. Az ótemető elhanyagoltabb részén várta sorsát vagy 
lehet, hogy mégsem az egyetlen, lehet, hogy a szomszédos falvak temetőjében is 
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érintetlenül s felfedezetlenül merülnek feledésbe a sírhantok? Az ipolyvarbói hon -
védsíremlék felirata keveset árul el az alatta nyugvó kilétéről: Itt nyugszik Istenben 
boldogult nemes Erdélyi János 1848-49 honvéd sz. 1829+ 1903. Kilétének megállapí-
tására nyomban megindult a nyomozás. Kiderült, hogy a honvédnak még é lő 
leszármozottai vannak a községben. A dédunoka Kelemen Ignác megadta a címet, 
ahol bővebb felvilágosításra számíthattunk. A családdal rokoni kapcsolatban álló 
vámosmikolai Sinkó Péterhez fordultunk, aki a honvéd legkisebb unokájának, Gizel-
lának a férje. Levele írása idején 89. évében járt. ő közli először, hogy Erdélyi János 
valószínűleg a Pozsony megyei Zsigárdon született. Megadta továbbá özvegy Vérségi 
Andrásné címét, aki Erdélyinek 1897-ben született unokája. A „mama" idős korára 
való tekintettel fiai, András és József igyekeztek segítségünkre sietni. Vérségi József 
írja Pilismarótról: „Levelére válaszolva felemelő érzés fog el bennünket , hogy a felvi-
déki magyarok is megemlékezhetnek és megemlékeznek a 48-49-es szabadságharc 
hőseiről. Minket kü lön büszkeséggel tölt el, hogy a mi ősünk is e b b e n a harcban 
részt vett." Vérségi József ú jabb fontos információval szolgál. Közli, hogy Erdélyi 
János nemesi családban született, a Cabay előnevet használta, és Zsigárdon birtoka 
volt, amely később valami okból széthullott. Erdélyi özvegyen élt, gyermekei máshol 
telepedtek le. ő maga gyakran felkereste unokáit , egy ilyen látogatás alkalmával 
Ipolyvarbón megbetegedet t és meghalt. 

A varbói temetés körülményére is találunk utalást a levélben. Vérségi József úgy 
emlékezik, hogy Erdélyi kisebbik lánya, Angéla 1940 táján Pilismaróton vendégeske-
dett Versegiéknél. Látogatása során szóba kerülhetett a szabadságharc és benne az 
édesapa szerepe. Bozókiné Erdélyi Angéla úgy emlékezett e beszélgetés alkalmával, 
hogy apja Württemberg-huszárőrmester volt, és e b b e n az egyenruhában is temették 
el Varbón. 

Erdélyi János síremléke Ünneplő magyarok megkoszorúzzák a honvédsírt 
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Mint látható volt, az emlékezők mindegyike utal a zsigárdi eredetre. A kutatást tehát 
célszerű volt ezután ebben a ma Szlovákiához tartozó községben folytatni. Sajnos, eddig 
nem sok sikerrel. Rác János polgármester arról értesített, hogy „részletesebb kutatás alapján 
Erdélyi családok nem emlékeznek vissza Erdélyi János 48-49-es honvédre". A község 
plébánosának (Gombik Róbert) írott újabb levélre eddig nem érkezett válasz. 

Az Erdélyi-kutatás másik szála a Hadtörténeti Múzeumban várt felderítésre. Kedves 
Gyula főhadnagy alosztályvezető azonban 1993. március 2-án keltezett levelében ezt 
írja: „Sajnálattal kell közölnöm, hogy használható információt nem tudunk adni 
temetőjükben nyugvó 48-as hősükről... A tiszti névsorokban létező ilyen nevű hon-
védek adatai nem illenek az Önök hősére... Nagy valószínűséggel a keresett Erdélyi 
János közhonvéd lehetett... Rendkívül nehéz lesz kinyomozni ezek után a hősük 
kilétét." Ezzel a megállapítással feltétlenül egyet kell értenünk. A nyomozást nem 
adjuk fel! Szeretnénk minél alaposabban megismerni honvédünk életét. Segítségével 
szabadságharcunk alaposabb megismerése a cél. Számba kell vennünk történelmünk 
minden mozzanatát. 

Az első megemlékezés már megtörtént. 1993. március 14-én Erdélyi János varbói 
sírjánál jöttek össze a magyarság képviselői a Nagykürtösi járásból. A nemzeti kokár-
dás menetben ott voltak a járás politikai és kulturális életének képviselői. Soha más-
kor ilyen nem fordult elő! A szavalatokkal, Kossuth-nótával tarkított megemlékezésen 
megjelent és elhelyezte a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének koszorúját 
Poczkodi Gábor főtanácsos. Az örökzöld fenyők s a lombjahullató fák strázsálta 
temetődombon soha ennyi virág és gyertya nem borította még honvédünk sírját! Az 
ünnepség a művelődési házban politikai nagygyűléssel folytatódott. Dr. Mag József 
fogorvos, a Csemadok területi elnöke méltatta 1848-49 jelentőségét a magyar történe-
lemben. Az Együttélés színeiben jelenlevő Batta István pedig a felvidéki magyarság 
megmaradásának és fejlődésének esélyeit latolgatta. Az érdeklődők A kőszívű ember 
fiai című filmet is megtekinthették, mielőtt az MKDM fogadására sor került volna. A 
nemzeti ünnep megszervezése elsősorban a Palóc Társaság és a Csemadok helyi 
szervezetének érdeme. Célja pedig mindenkoron csak ez lehet: megőrizni magunkat 
a jövőnek! 

Z. Urbán Aladár 

Újszászy Kálmán emlékezete 

A magyar honismeret meghatározó, tudós személyisége fejezte be földi pályáját: 
április 24-én elhunyt dr. Újszászy Kálmán. Másfél évvel ezelőtt - a kilencvenedik 
születésnap alkalmából — Harsányi István idézte fel folyóiratunkban a gazdag életút 
állomásait s személyiségének lényegét. Most már egy lezárult pálya vár alapos értéke-
lésre. Akik május 3-án Sárospatakon a református templomból a temetőbe kísérték a 
kilencvenkettedik évében közülünk eltávozottat, ünnepi méltósággal s a feltámadás 
élő reménységében vigasztalást keresve gondolták át egy tiszta élet üzeneteit. 

Az életsors két határpontja - 1902 és 1994 - századunkat szinte teljességében fogja 
át; s aki - mint a távozó - a közösség embereként élte végig a próbáló időt, csak erős 
lélekkel, mély hittel maradhatott meg a választott úton. Most, a friss gyász heteiben 
két meghatározó éltéket emelhetünk ki Újszászy Kálmán pályájából; egyfelől azt, 
hogy képes volt a történelem ütései alatt is következetesen teljesíteni küldetését, 
másfeld" pedig azt a ritka adottságot, hogy személyiségének varázsa mindenkiből, aki 
hatókörébe került, a legjobb vonásokat és tetteket tudta előhívni. Az egyik a közéleti 
felelősséget vállaló értelmiségi szerep, a másik a magánemberi magatartás, a szemé-
lyiség alapértéke, s e kettő szervesen egybefonódik. 
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Újszászy Kálmán Budapesten, polgári környezetben ismerkedett a világgal, de a 
főváros mellett a rokoni kapcsolatok nyomán gyermekként a falu életét is megismer-
hette. Az első világháború s az azt követő forradalmak csapásait diákként tapasztalta 
meg, s az érlelődő lélek a bukások és Trianon által tépett sebek orvoslást váró köve-
telményével találja magát szemben. Hitoktatója hatására talál Sárospatakra és a lelké-
szi hivatásra, azonban — s itt a kulcsa a szabványostól eltérő pályaívnek — mind 
Sárospatakon, mind a református lelkipásztori szolgálatban mélyebb tartalmat és 
tágabb horizontot fedez fel, mint amennyit konvencionálisan látni szoktak. A régi 
falak között meghallja a kálvinista elődök tanítását, s a magyarság kétségbeejtő 
sorshelyzetében világossá válik számára, hogy a lélek és a nemzet építése egymástól 
elválaszthatatlan. Megtanulta azt is, hogy nem az önmarcangoló vagy a külső körül-
ményeket vádoló bezárkózás a követendő magatartás, hanem itthon a n é p felé való 
nyitás (s a n é p e tájon a parasztságot jelentette), a nagyvilágban a műveltségen és 
erkölcsi tartáson alapuló értékek próbája és elismertetése a feladat. 

A patakiságnak ilyen, a feledésből előhívott értelmezésében jó társakra talált. 1930 
táján az Erdélyből idetelepült Mátyás Ernő, a zsellérek közül kiemelkedett Zsíros 
József s főként a falusi néptanító fiaként induló Szabó Zoltán állnak a teológiai aka-
démia fiatal tanáraiként Újszászy Kálmánnal együtt a megújulás szolgálatába. Tanul-
mányútjaik által mind megismerhették az európai viszonyokat és áramlatokat, de a 
külföldi példákat idehaza kívánták hasznosítani. A cserkészet, a népi kultúra hagyo-
mánykincse, a falukutatás, a népművelés, a népfőiskola egyaránt fontos és alkalmas 
eszköz a számukra, hogy egyfelől erősítsék az ember belső hitét, másfelől a moderni-
zálás irányában mozdítsák az iskolát, valamint ember és ember viszonyát, tehát a 
társadalmi folyamatokat. 

A nevelésnek átgondolt, gyakorlati következményekkel járó rendszerébe illesztik 
be minden kezdeményezésüket, amelyek hatása a falura kerülő ifjú papok, tanítók, a 
népfőiskolát járt parasztfiatalok szerepvállalása által gyűrűzik tovább. Két évtized 
szívós és programszerű tevékenysége teszi gyümölcsözővé az így kivirágzó falumun-
kát, amelyhez Újszászy Kálmán a honismereti mozgalom számára ma is tanulságos 
művekkel járult hozzá. A falu című kötete útmutatás a magyar falu tanulmányozásá-
hoz (1936), A falunevelés szellemi alapjai című könyve (1938) pedig fundamentum 
egy a szociográfián túlmutató programhoz. Ez a témakör foglalkoztatja egyetemi 
magántanárként a szegedi egyetemen tartott szemináriumain. A háború után is számí-
tanak rá egy darabig, megjelenik például a Népfőiskolai tapasztalatok című füzete 
(1947), de a sárospataki teológia megszűnése (1952) után leszűkül a hatóköre. 

Újszászy Kálmán erkölcsi nagyságát jelzi, hogy általa - Németh Lászlóhoz hasonló-
an — „gályapadból laboratórium" lesz a kényszerű visszaszorulás; a kollégium megma-
radt egysége, a tudományos gyűjtemények vezetőjeként őrzi tovább a pataki örökség 
sugárzását. Az adattár ú jabb gyűjteményekkel gazdagodik, s az amerikai magyar 
reformátussággal továbbépülő kapcsolatokból kinő a Nyári Kollégium; az ősi diákvá-
ros Újszászy professzor munkálkodása nyomán fogadhatja a nagyvilágba szétszóró-
dott magyarság új nemzedékeinek képviselőit több mint húsz esztendeje már. 

A temetésen szolgáló tanúságtevők s a néma gyászolók egyaránt tudják, mit kö-
szönhetnek Újszászy Kálmánnak. Hatása, szelleme, emberi példája élteti őt körünk-
ben tovább. O, aki már életében beépült sokunk tudatában a sárospataki tradícióba, s 
nagy idők tanújaként eleven klasszikusként élt közöttünk, kitörölhetetlen élmény 
marad mindenkinek, aki találkozhatott vele. S ha szelid szavát nem is hallhatjuk már, 
tanításai élnek és köteleznek. Legyen áldott és gyümölcsöző az emlékezete! 

Kováts Dániel 
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Polák Margit bácskai hímzőasszony 
Egy évvel ezelőtt április 17-én távozott közülünk Diósi Mihályné született Polák 

Margit (1911-1993), Bácska díszítőkedvű Margit nénije, aki szinte egy életen át álmod-
ta s írta a szebbnél-szebb motívumokat, mintákat, és több mint fél évszázadon át volt 
szülőfaluja hímző és mintázó „drukkuló" asszonya. Húsvét vasárnapján temették. 
Vidékünkön a n é p úgy tartja, hogy a jó emberek jeles napokon távoznak az élők 
sorából. Margit néni ilyen volt. Ma ott alussza örök álmát a doroszlói temetőben. 

Egyik beszélgetésünk alkalmával 80 esztendősen mesélte, hogy kisiskolás korá-
ban, már tanítója is felfigyelt rá, mint ügyeskezű rajzolóra. 

A szegény falusi leány sorsát élte, amikor cselédeskedni ment. Szerencsére a cse-
lédszobának jó nagy ablaka volt, így minden percet kihasznált, hogy világosodás 
után, a reggeli munka megkezdéséig megírja-megrajzolja azokat az indákat, virágokat, 
kacskaringókat, amelyek ott motoszkáltak a fejében. 

A férjhezmenés után, miközben élte a doroszlói parasztasszonyok küzdelmes éle-
tét, nevelte gyermekeit, éjszakákon át mintázta a kelméket, a sokszoknyás leányok, 
menyecskék ingeit, kötényeit, fityuláit, más viseletdarabjait, és a leány „staférjába" 
hozományának szánt lakástextíliákat, a tisztaszoba gazdagon hímzett darabjait. 

Saját mintakészletét úgy bővítette, hogy az idős mintázó asszonyoktól felvásárolta, 
azok papír-sablon és ütőfa mintáit. Maga is csináltatott ütőfákat saját motívumairól. 
Aztán amikor az 1930-as években a sablonkészítő műhelyek áruját házaló kereskedők 
kínálták, ő nem csak vásárolt belőlük, hanem megcserélte a magáéval. így lehet 
Margit néni mintáit egyik zentai sablonkészítő műhely (Tóth Abonyi János) mintái 
között is megtalálni. 

Amikor 1993-ban megszerveztük az első Varró-t, idősen is szívesen tett eleget kéré-
sünknek, és sietett segítségünkre. A hímző és hagyományápoló gyermektáborban lelke-
sen, jó kedvvel dolgozott velük, és avatta be a gyerekeket a díszítőművészet titkaiba. 

Néprajzi gyűjtők lévén, hálásan gondolunk vissza a nála történt gyűjtésekre. A 
hasznos adatokon túl, melyekkel szolgált, mintakönyvét és mintáit is, mindig, minden 
érdeklődőnek szívesen bocsájtotta a rendelkezésére. 

Sokat hímzett rendelésre élete folyamán a jómódú családok leányainak, asszonyai-
nak. A közeli Zomborban elsajátította a gépi hímzéstechnikát is, és miután a háborús 
évek alatt megszűnt az addig kedvelt tarka, gyárilag előállított kelmék árusítása, 
kelmefestéssel is foglalkozott. Szelíd, halkszavú, szorgalmas, szépet szerető, sokat 
gyengélkedő asszony volt. 

Úgy érezzük, most amikor megemlékezünk róla, szólnunk kell életútjáról, egyéni-
ségéről, a hagyomány iránti tiszteletéről, annak megbecsüléséről. Itt szeretnénk 
köszönetet mondani a támogatásért és segítőkészségéért is, melyet azok iránt tanúsí-
tott, akik fontosnak tartják a népi díszítőművészet továbbéltetését és átmentését az 
utókor számára. 

Isten nyugosztalja! 

Raj Rozália - Nagy István 
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