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A turizmus esztendejében1 

A turizmus az én ifjú koromban még elsősorban azt jelentette, hogy hátizsákkal jár-
tuk a hegyeket, a falvakat, ismerkedtünk a természettel, az ott élő emberekkel. Én 
magam az 1960-as évek elején Erdélybe is úgy kezdtem járni, hogy előbb ismertem 
meg a Hargita fenyveseit, a Szent Anna tó felhőnevelő varázsát, a Békás szoros léleg-
zetelállító bérceit, majd ezután a székelyek csodálatos nyelvét, a kalotaszegiek visele-
tét és legvégül kultúrájuk és sorsuk mélységeit. Talán méltatlan a hasonlat, de Kodály 
Zoltán is először turistaként járta az elvesztett Tátrát és az elszigetelt Alpokat helyettesí-
tő Mátra bérceit hétvégenként Pásztótól Mátraházáig, míg aztán ebből a „turizmusból" 
mélyült el a kapcsolata a hegyekkel olyannyira, hogy megszülethetett a Hegyi éjsza-
kák, a Mátrai képek és sok más, a Mátrához és kultúrájához kapcsolódó zeneműve. 

A második évezred végére nemcsak a kultúra művelése vált passzívvá (guzsalyosok, 
határkerülések, táncházak helyett mozi-, televízió- és videónézés), hanem a turizmus 
is. Ma már sajnos az emberek túlnyomó része buszokkal, autókkal kirándul, de még 
útvonalait, látnivalóit sem maga tervezi, többségük másokra bízza azt is. 

Mindez nyilván sokkal meghatározóbb társadalmi és gazdasági tényezők által befo-
lyásolt jelenség, semhogy a honsimereti mozgalom változtatni tudna rajta. Vagy csak 
igen nagyszabású és átgondolt akciókkal, elsősorban a leendő tanárok oktatása során 
beléjük oltott minőségi igényekkel lehetne hosszú távon legalább alternatívát kínálni a 
társadalomnak. A honismereti mozgalom elsősorban arra vállalkozhat, hogy — jórészt 
igazodva a kialakult idegenforgalmi gyakorlathoz - segít értékes tartalommal megtöl-
teni a különböző turisztikai programokat. Erre rendkívül sok lehetőség kínálkozik, 
hiszen alulról építkező mozgalmunk egyik fő erőssége éppen az, hogy munkatársaink 
szerte az országban szinte valamennyi településen megtalálhatók és a specializált 
tudósoknál, valamint a száraz szakkönyveknél sokkal alaposabban, részletesebben, 
életszerűbben ismerik szülőföldjük, illetve lakóhelyük természeti és kulturális értékeit. 
Őrájuk kellene tehát alapozni, ahogyan Zákonyi Ferenc is tette, az ő írott és szóbeli 
kapacitásukkal lehetne a legtöbbször meglehetősen sablonos idegenforgalmi progra-
mokat színesíteni és gazdagítani, értékkel megtölteni. 

Itt a Balaton partján a honi sznobság és a külföldiek rongyrázása által meglehetősen 
egyoldalú idegenforgalmi gyakorlat alakult ki. Pedig a tavat körülvevő 1-2 km széles-
ségű, jórészt néhány szórakozási fonriára épülő üdülési gyakorlat mellett aktivizálni 
lehetne azt a minimum 20-30 km széles sávot is, amely - é p p e n Zákonyi Ferenc mun-
káiból tudjuk - páratlanul sok történelmi, művelődéstörténeti és temiészeti értéket rejt. 

A Balaton térségében Somogy, Veszprém és Zala megye honismereti egyesületei és 
az itt működő idegenforgalmi szervezetek akár példát is mutathatnának arra, hogy 
miként lehet a honismereti mozgalom által feltárt, számontartott, publikált és más 
módon bemutatott értékekkel tartalmasabbá tenni az idegenforgalmi turizmust. Le-
gyünk optimisták: bizonyára van a hazai és a külföldi nyaralók, országjárók, turista-
csoportok között egy többé-kevésbé számottevő réteg, amely igényli, vagy legalábbis 
ha felkínálják, elfogadja ezeket az értékeket. 

Halász Péter 

1 Elhangzott Siófokon az 1994-ben megrendezett Zákonyi Ferenc Emlékülésen. 
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Bunyaszekszárd 
Egy falu, amely már csak lakói szívében él 

Megható pillanatok tanúi voltak a Tolna Megyei Honismereti Egyesület és a szek-
szárdi Várostörténeti Klub tagjai 1995. augusztus 13-án Bunyaszekszárdon. A mai 
Romániában, az egykori Krassó-Szörény megyében, a Maros és a Béga közötti Erdőhát 
déli szegletében, Lúgoshoz közel volt egy aprócska falu: Bunyaszekszárd. 1866-ban 54 
föld után áhítozó, többségében Tolna megyei gazdasági cseléd Sivó Béla földbirtokos-
tól megvette a Bunya község (Bunea Mare) határában fekvő 908 hold erdőt. Kocsikra 
szálltak, s bírójuk, a szekszárdi Székely György vezetésével útra keltek. A lankás 
Tolnai-dombság, a napfényes Mezőföld helyett a 400 km-rel távolabb fekvő Erdőhát 
vidékét választották otthonul. 

Erdőt irtottak, fuvaroztak, idegen földeken napszámos munkát vállaltak, hogy a 
mindennapi kenyeret megszerezhessék. Kezdetben gödörházakban laktak, majd 
kőalapon tölgyfaoszlopok közé vályogból bélelt zsúpfedeles házakba költöztek. 
Néhány év múlva az erdő helyén már szántóföld, legelő, gyümölcsös volt, s 1870-től 
jogilag is elismert községként tartották számon Bunyaszekszárdot, vagy ahogy maguk 
közt hívták: Kisbunyát. A föld éppencsak annyit adott, amennyi a megélhetéshez 
kellett, az utaktól távol fekvő, nehezen megközelíthető falu lakói számára azonban a 
legfőbb gondot a víz hiánya jelentette. Bár akadtak, akik már néhány évvel a megér-
kezés után visszafordultak, a többség kálvinista hittel és elszántsággal küzdött a mos-
toha körülményekkel, s valódi közösséget, virágzó települést teremtett. Csak az 1950-
es évek kollektivizálása után adták fel végleg. Lebontották házaikat, s a környező falvakban, 
Facsádon, Igazfalván építették fel újra. A templomot is eladták, s amikor az utolsó lakók, 
Ihászék 1981-ben felpakoltak a kocsira, Bunyaszekszárd megszűnt létezni. 

A szétszórodottak közül néhányan - köztük Gergely János, Ihász József, Szigeti Ist-
ván és Molnár Jolán - elhatározták, összehívják a Bunyaszekszárdon születetteket, 
hogy legalább az év egyetlen napján újra felépíthessék emlékezetükben a templomot, 
a falut. Harangszó nem köszönthette a hazatérőket, de Botos András igazfalvi refonná-
tus lelkész zsoltáros szavai ott visszhangoztak a szívükben. „Ideje van a keresésnek és ideje 
a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak." Minden tekintet a múlt felé 
fordult. Vági István gyermekkorára emlékezett, a falura, ahol 1975-ben ringattak gyemieket 
utoljára. A hajdani Kisbunyát idézték a felhangzó dalok és versek is. 

A szekszárdi vendégek képviseletében Kocsis Imre Antal polgármester szólt arról a 
megdöbbentő, ugyanakkor felemelő érzésről, amely egy elhagyott falu helyén állva 
tölti el az embert. S beszélt arról is, hogy Kaczián János, a Tolna Megyei Levéltár 
munkatársa kutatásai révén egymásra találtak bunyaszekszárdiak és szekszárdiak. 

Az ünnepség hivatalos részének befejeztével egymás közt folyt tovább az emléke-
zés. A kapcsolatok szorosabbá válásában fontos szerepet játszó lugosi RMDSZ képvise-
lői, Bakk Miklós és Kovács László mellett a lugosi Polgári Szövetség Pártjának elnöke -
akinek apósa Bunyaszekszárdon született - is a vendégek között volt. 

Amikor a nap legmeghittebb pillanatában a ma már csak lakói szívében létező 
Bunyaszekszárd szülöttei megfogadták, hogy augusztus második vasárnapján minden 
esztendőben találkoznak szülőfalujuk helyén, e fogadalom tanúja volt mintegy ötven 
szekszárdi is. S nemcsak tanúk voltak: vendégek és vendégvárók is egyben, hiszen 
1995. szeptember 22-én a telepesek ük- és dédunokái néhány napra hazatértek. A 
szekszárdi szüreti fesztivál színes kavalkádjában feltűnő bunyaszekszárdiak reméljük 
hazataláltak. 

Nagy Janka Teodóra - Szabó Géza 
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Döbrentei Gábor 
szobrának 
avatása 
Somlószőlősön 

Hazánkban az 1990-es évtized jellemzője inkább a szobordöntögetés, mint a szo-
boravatás. De úgy tűnik, a helytörténet munkásai megtalálják annak a módját, hogy a 
kisebb közösségek - egy-egy falu lakossága - így is ébren tartsa az ott született neves 
személyiségek emlékét. Azon munkálkodnak, hogy a szóbeli emlékezésen túl, mara-
dandóbb emléket is állítsanak az onnét elszármazottaknak. így történt ez a Veszprém 
megyei Somlószőlős községben, ahol a múlt év október 29-én szobrot avattak Döbrentei 
Gábornak aki itt született 1785. december l-jén, evangélikus prédikátori családban. Pápán, 
Sopronban, majd külföldön tanult, hazatérte után pedig Kazinczy Ferenc köréhez csatlako-
zott. Erdélybe került, ahol Erdélyi Múzeum címmel folyóiratot szerkesztett, majd onnét 
visszatérve Széchenyinek segített a Magyar Tudományos Akadémia megszervezésében, s 
ennek első „titoknoka", főtitkára lett 1831. febmár 20-án. Erről a tisztségéről 1835. szeptem-
ber 17-én lemondott, majd nyelvészeti kutatásokat végzett, róla nevezték el az általa felfe-
dezett Döbrentei-kódexet. 1851. március 28-án halt meg Budán. A szoborállítás ötlete a 
helyi születésű, Veszprémben dolgozó Fehérvári Károly pedagógustól indult, és ehhez 
megszerezte a Somlóhegy Alapítvány kuratóriumának erkölcsi és anyagi támogatását. 
Hozzájámlt a költségekhez a Veszprém Megyei Önkonnányzat, az evangélikus egyház 
részéről Szebik Imre püspök. A helyi evangélikus gyülekezet gyűjtést szervezett a faluban, 
de még így is kevésnek bizonyult az összegyűlt pénz. Szerencsére jelentős összeggel támo-
gatta a szobor ügyét a Képzőművészeti Lektorátus igazgatója: Keszthelyi Katalin. Javaslatára 
kélték fel a szobor elkészítésére Lesenyei Márta szobrászművészt. A szobor talapzatának, 
környezetének kialakításához Kiss Sándor szobrász adott tanácsokat. 

Az avató ünnepség istentisztelettel kezdődött az evangélikus templomban. A meg-
emlékező prédikációt dr. Reuss András az evangélikus teológia rektora tartotta, Boros 
Lajos helyi nyugdíjas és Polgárdi Sándor lelkész segítségével. Ez után került sor a 
templom előtti téren felállított szobor felavatására. Vándorfi László, a veszprémi Petőfi 
Színház igazgatója mondta el Döbrentei Gábor Hazai ügy, a nemzet nyelvére nézve 
című versét. Ezután Németh G. Béla az MTA Irodalomtudományi osztályának elnöke 
szólt az ünnepi közönséghez. Először köszönetét fejezte ki azért, hogy az Akadémia 
első „titoknokának" szülőfaluja szobrot emelt neves, de részben elfeledett fiának. 
Beszélt a vidék meghatározó szellemiségéről, hiszen ismerős, hogy a Dunántúlról 
indult nagyon sok országosan ismert személyiség útja. Többek közt Széchenyi István, 
Batthyány Lajos, Festetich György, az írók közül Weöres Sándor, Berzsenyi Dániel, a 
két Kisfaludy és így tovább. S hogy ilyen sok személyiséget adott ez a vidék, annak 
egyik oka az, hogy ez a terület sohasem volt török kézen, itt az Árpádkortól kezdve 
folyamatos volt az iskolázás, a művelődés, az egyházak működése. Hozzájámlt az is, 
hogy itt békésen éltek egymás mellett magyarok, németek, horvátok, katolikusok, 
protestánsok. 

Döbrentei érdemeiből négy jelentős tényezőt emelt ki. Elsőként, hogy kiváló szer-
vező volt. Az Erdélyi Múzeum szerkesztőjeként összefogta a politikai ellenfeleket 
(Széchenyi - Dessewffy), de az ügy érdekében együttműködött minden vallás képvise-
lője. Közvetítő volt abban az értelemben, hogy bőven fordított az európai kultúra -
elsősorban a bölcseleti, esztétikai - értékeiből. Tevékenyen részt vett az akadémiai és 
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más társaságok által hirdetett pályázatok értékelésében, s ebben nagyon szigorú volt. 
Jellemének pozitívuma - említette negyedikként hogy amikor az új nemzedék nem 
tartott igényt szolgálataira - hiszen az általa képviselt klasszicizmust felváltotta a 
romantika - , nem sértődött meg, nem vonult vissza, hanem új területen talált magának 
feladatot. Ekkor kezdett gyermekkönyveket írni, s ezzel ismét nagy szolgálatot tett 
hazánknak. 

A szobor leleplezése után a család ma élő leszármazottja, a szépunoka, Döbrentei 
Imre lépett a mikrofonhoz. Ő jelenleg Kanadában él, erre az alkalomra jött haza és 
meghatódva mondta el saját versét, Honvágy címmel. 

Az emlékező szoboravatás és ünnepség szervezésében részt vett a Veszprém Me-
gyei Honismereti Egyesület is. A devecseri kastélykönyvtár pedig ez alkalomra össze-
állított egy 4 oldalas életrajzot s benne Döbrentei műveinek bibliográfiájával, amit az 
ünneplő közönségnek szétosztottak. 

Tóth Dezső 

A técsői Függetlenségi és 48-as párt zászlaja 
1995. november 3-án Forvald Sándor és Révész Bálint presbiterek egy régi magyar 

zászlót találtak a técsői templom padlásán. Forvald Sándor erről a következőket 
mondta. 

- Révész Bálint társammal felmentünk a templom padlásterébe, hogy megvizsgáljuk 
a tető-szerkezetet: nincs-e törött pala, nem szorul-e valami javításra, mert éppen a tető-
átfedés végefelé jártunk. Benéztünk-bemásztunk minden zeg-zúgba, hogy tüzeteseb-
ben szemügyre vegyünk: nem mulasztottunk-e el valamit. Az egyik távoli zugban, a 
tartó gerendák által erősen takarva, egy ládát pillantottunk meg. Kiemeltük és felnyitot-
tuk: benne volt a zászló, meg egy nagy szalag. Óvatosan kiemeltük mind a két dara-
bot, levittük és értesítettük a tiszteletes Urat, valamint a parókia körül szorgoskodókat. 

A piros-fehér-zöld zászló 2x1,5 méteres, duplán varrott brokátból készült. Az előlap-
ján: fehér mezőben a koronás címer angyalok óvó-védő kezeiben, a címer felett és 
alatt félkörben: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HÍVE OH MAGYAR. A hátolda-
lon, szintén a fehér mezőben Szűzmária, Magyarország patrónája ovális keretben, 
fölötte és alatta félkörökben: TÉCSŐI FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS PÁRT. 1905. 
ÉVÉBEN, (lásd. a hátsó borítón) A szöveget és képet, a díszítő elemeket, a zászló járom 
oldalát szegélyező rojtokat arany és színes szálakból hímezték. Minden együtt: mes-
termunka. Az alakok arcvonásai, testtartásuk, öltözékük, a színek harmóniája-élethű. A 
korona ékkövei sziporkáznak, a rojtokat mintha gyenge szellő simogatná. A hármas 
mező színei megőrizték üdeségüket, csak a fehérben láthatók - helyenként - a mulan-
dóság nyomai. A szalag 3 m x 30 cm, brokát, fehér színű, az egyik összetevőjén, ami 
arany-rojtokban végződik, arany-szálakkal a következőt hímezték: özv. ERDŐ IMRÉNÉ 
1906 - a másikon folytatásként - a técsői függetlenségi körnek. Kocsis Sándorné hím-
ző-mesternek jutott a megtisztelő feladat: tisztítsa meg a zászlót és a szalagot a ráüle-
pedett szennytől, amit ő - mesterien - meg is tett. (A zászlók képét lásd a hátsó bontón.) 

November 4-én összeült az egyház vezetősége és egyhangú határozatot hozott: Is-
ten óvó könyörülete megőrizte, átmentette a jelenbe ezt az ereklyét, a templom adott a 
relikviáknak oltalmazó otthont a megpróbáltatások évtizedeiben - maradjon továbbra 
is a templomban, legyen mindenkié. 

Ótus Lajos asztalos-mester rudat faragott és november 5-én Úrvacsora vétel után, 
László Károly lelkipásztor méltató szónoklata után a város és környéke apraja és 
nagyja gyönyörködhetett a zászlóban. 

Dr. Szőllősy Tibor 
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