
KRÓNIKA 

Emese álma — Mítosz és történelem 
Véget ért a Honismereti Szövetség 
háromesztendős történelmi vetélkedője 

Ahhoz, hogy az egész nemzet együtt ünnepelhesse honfoglalásának 1100. évfordu-
lóját különösképpen szükséges, hogy a magyar ifjúság lelkileg is ráhangolódjék erre az 
eseményre, hiszen ők azok, akik az iskolákban a legkevesebb történelmi töltést kapták 
történelmünknek erről a felemelő korszakáról. Márpedig ünnepelni csak együtt gon-
dolkodva és együtt érezve lehet. 

Minden nép és nemzet történelmének korai időszakában megtalálható az a különle-
gesen szép és felemelő kor, ahol az írott emlékeken alapuló történelem fokozatosan 
mítosszá, emlékekben élő hagyománnyá válik. A nép szerveződésének, az identitás 
kialakulásának, a hon megszerzésének időszakai ezek, s mint a nemzetté válás folya-
matának kezdetei, a nemzettudat létrejöttének hajszálgyökerei, az utókor megkülön-
böztetett tiszteletére és megbecsülésére méltóak. 

A magyar történelemnek ez a korszaka több mint tizenegy évszázaddal ezelőtt, az 
Árpád vezért adó Megyeri törzs totemállatának, a Turulnak tiszteletével, mitológiánk 
szép mozzanatával: Emese álmával kezdődött, majd már a korabeli kútfőkkel is egyre 
jobban megrajzolható honfoglalással, a vérszerződéssel, az orzágberendezkedéssel, 
majd a kereszténység fölvételével, a magyar királyság megszületésével, az államalapí-
tás és az államszervezés hatalmas munkájával folytatódott. 

Ennek az időszaknak minél jobb megismerését, a magyar ifjúság lelki épülését kí-
vánta szolgálni az a vetélkedő, amit ezelőtt három esztendővel hirdetett meg sok más 
intézmény és szervezet támogatásával a Honismereti Szövetség, határainkon innen és 
túli középiskolás fiatalok számára. Diákjaink és tanáraik becsületére válik, hogy hatal-
mas érdeklődés mutatkozott a vetélkedő iránt. Az első esztendőben 804 háromfős 
csapat (ebből 84 határokon túli), a második évben 1123 csapat (166 határontúli) vett 
részt a versenyben; most az utolsó fordulóban pedig 1580 csapat mérte össze tudását, 
közülük 150 jött határainkon túli magyar iskolákból. Óriási érdeklődés ez, ha meggon-
doljuk, hogy a sajtó és a Magyar Televízió mindvégig rendkívül szűkszavúan adott hírt 
a vetélkedőről, s a Duna Televízió is csak a két első fordulóról közölt terjedelmesebb 
összefoglalásokat. 

A vetélkedő az első esztendőben három, majd négyfordulós volt. Az első forduló-
ban munkafüzetet kellett kidolgozniuk a jelentkező csapatok diákjainak, amelyben 
részben szűkebb szülőföldjük, részben pedig az ország történelmére vonatkozó, a 
honfoglalással és az államalapítással kapcsolatos kérdések szerepeltek; ezt követték a 
megyei, a területi döntők, majd pedig az évenkénti országos megmérettetés, amelyre 
az első esztendőben a fővárosban, majd első királyunk szülővárosában, Esztergomban, 
ez évben pedig Székesfehérváron, Szent István király nyugvóhelyén kerül sor, május 4-
én, a Megyei Művelődési Központban. Az országos döntő legjobb csapatainak - mint 
eddig is - honismereti táborozás a jutalmuk. 

Az első forduló témája a magyarság őstörténete, a kalandozások és a honfoglalás 
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korának mítoszai, legendái voltak. A második esztendőben a honfoglalás és az állam-
alapítás eseménytörténete volt a fő téma, ez évben pedig a honfoglalás és az állam-
alapítás korának szellemi, művészeti utóéletére vonatkozó ismeretekből vetélkednek a 
diákok. 

A Honismereti Szövetség által meghirdetett és megyei egyesületeinek hathatós köz-
reműködésével lebonyolított, három esztendős vetélkedőnek igen sok támogatója volt. 
Kezdettől fogva segítette a Lakitelek Alapítvány, a Hét Törzs Alapítvány, az Országos 
Játék Alap, a Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület, és Magyar János kisiparos; a 
második fordulótól bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarok Világ-
szövetsége, a harmadiktól pedig a Honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottság. Akik 
részt vehettek az elődöntőkön, átélhették a döntők forró, izgatott, s mégis mindvégig 
vidám, felszabadult hangulatát, tudják: a támogatók minden fillére, minden jutalom-
könyve, vagy éppen jutalom-görkorcsolyája jó helyre került, jó ügyet szolgált. A vetél-
kedők szakszerűségét rangos zsűrik garantálták, látványos és élményt adó kompozíciói 
pedig Hágen János játékvezetőt dicsérik. Különösen az úgynevezett szituációs játé-
koknak volt nagy sikerük a diákok, a tanárok és - a Duna TV jóvoltából - a nézők 
körében. Számomra különösen emlékezetes, hogy mennyi ötlet, lelemény érvényesült 
a rögtönzött, maguk készítette jelmezekben előadott sámán-szertartásokon; vagy 
azokban a rövid jelenetekben, ahol a csapatoknak a pápától koronát kérő királyi 
küldöttséget kellett megeleveníteniük, vagy amikor a Koppány számára a megözve-
gyült Saroltot nőül kérők szerepét játszották a versenyzők, nagy átéléssel, sok-sok 
pompás ötlettel. 

A Honismereti Szövetség ereje felső határán teljesítette az Emese Álma vetélkedő 
meghirdetésekor, három esztendeje vállalt feladatot. Jelentősebb anyagi forrásokkal 
természetesen még szélesebb körű vetélkedőt rendezhettünk volna, a médiák ráhan-
goltságával pedig az egész ország, sőt a nemzet túlnyomó része is gazdagodhatott 
volna tudásban, érzelemben egyaránt. A három forduló azonban így is nagy szolgálatot 
tett a középiskolás fiataloknak, és bebizonyította, hogy kilúgozott történelemtanítá-
sunk ellenére ifjúságunk számottevő hányada elkötelezetten érdeklődik történelmünk 
iránt. Világossá vált az is, hogy vannak még ebben az országban - hogy a határokon 
túliakról ne is beszéljünk - lelkes pedagógusok. 

A május 4-én, Székesfehérváron lezajlott országos döntőn László Gyula professzor 
úr, a vetélkedő fővédnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta a több mint száz 
diáknak, hogy a történelem, ha megismerhetjük igazságait, minden más tantárgynál 
lélekemelőbb, lenyűgözőbb. 

Halász Péter 

A vetélkedő 1996. évi döntőjének győztes csapatai 
Középiskolai csapatok (1996. május 4. Sí 
Gimnáziumi kategória: 

I. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs 
Glück László, Hajdinák Péter, Palanovics 
Norbert 
Tanár: dr. Koch Józsefné 
II. Református Gimnázium, Pápa 
Aczél Balázs, Kabai Eszter, Velegi Katalin 
Tanár: dr. Korsós Bálint 
III. Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehér-
vár 

Rebényi Gábor, Halmai Miklós, Lugosi 
Balázs 
Tanár: Bukovácz Lajos 
III. Dobó István Gimnázium, Eger 
Ilonczai Péter, Kozák Norbert, Molnár 
Péter 
Tanár: dr. Varga Istvánné 
Szakközépiskolák: 
I. Orlay Fürst Sándor Szakközépiskola, 
Szombathely 
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Polacsek Mónika, Varga Viktória, Németh 
Erika 
Tanár: dr. Kiss Bernadett 
II. Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Ven-
déglátóipari Szakközépiskola, Pécs 
Kerekes Viola, Katreiner Zoltán, Péter-
mann Mihály 
Tanár: Ravasz Gyöngyvér 
III. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépisko-
la, Szeged 
Fehér Sándor, Kónya Bence, Palatínus 
István 
Tanár: Horváth Lászlóné 
Szakmunkásképző intézetek: 
I. 506-os Ipari Szakmunkásképző Intézet, 
Pécs 
Sipos Marcell, Zahorecz János, Falk Dénes 
Tanár: Tóthné Horváth Éva - M. Hegedűs 
Éva 
II. Eötvös József Szakmunkásképző Inté-
zet, Miskolc 
Barna László, Orosz Magdolna, Szaniszló 
Gábor 
Tanár: Alföldi Lászlóné 
III. Göndöcs Benedek Szakmunkásképző 
Intézet, Gyula 
Vozár Csaba, Szabó Tamás, Kracsó Zoltán 
Tanár: Szabó Ferenc - Madár Péter 
Határon túli csapatok: 
I. Rimaszombati Gimnázium 
Koncz Diana, Nyitray Dóra, Gál Zsolt 
Tanár: dr. Együd Edit 
II. Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Elméleti 
Líceum 
Baricz Imola, Boga Emese, Csókási Lilla 
Tanár: Deák Márta 

III. Márton Áron Elméleti Gimnázium 
Csíkszereda 
Bodó Csilla, Szilágyi Eszter, Ferenczi 
Szilárd 
Tanár: Baldeán Veronika 
Általános iskolai csapatok (1996. május 
11. Budapest) 
I. Apáczai Csere János Általános Iskola, 
Nyíregyháza 
Esik Sándor, Fodor Attila, Lengyel Sza-
bolcs 
Tanár: Hradeczky Tamásné 
II. Dózsa György úti Altalános Iskola, 
Debrecen 
Nagy István, Kiss Ferenc, Varga Péter 
Tanár: Bartók Pálné 
III. 1. sz. Általános Iskola, Dunakeszi 
Kalocsay Gergely, Ágoston András, Vajda 
Szabolcs 
Tanár: Házi Zoltánné 
Középiskolai korosztályú csapatok (A 
csapatok 1994-ben általános iskolásként 
neveztek be a vetélkedőbe, tagjaik 
ezévben már középiskolába járnak.) 
I. Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehér-
vár 
Matyi Csongor, Gáspár Balázs, Pápai Judit 
Tanár: Kóbor István 
II. Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont, 
Pécs 
Háber István, Nagy Orsolya, Kengyel 
Péter 
Tanár: Lengyel Józsefné 
III. Ady Endre Középiskola, Szekszárd 
Illés Linda, Bán István. Murvai Szabolcs 
Tanár: Tolnai Zsuzsanna - Márkus György 

Honismereti rendezvények, 
falukrónikaírás Somogyban 

A honfoglalás millecentenáriumára készülődve hivatalos szervek, intézmények, tár-
sadalmi szervezetek megannyi színes programmal: konferenciák, kiállítások, fesztivá-
lok szervezésével kívánnak eleget tenni a jeles évforduló ünnepi megemlékezésének. 

Az a létesítményi háttér, mely 100 esztendővel ezelőtt fontos kísérője és - európai 
színvonalú, ha nem világszínvonalú - infrastmkturális megalapozója lehetett a millen-
niumi eseményeknek, egyben az ország további fejlődésére is nagy hatást gyakorolt. A 
második ezredfordulóhoz közelgő Magyarország ezt a kettős jubileumot az általános 
elszegényedés, és ennek következményeként az expó elmaradása miatt többnyire csak 
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a szellemi szférákban ünnepelheti . Maradandó alkotásokat „jobb híján" csak e téren 
hozhat létre. Ezért nem gondolom, hogy elmarasztalás illethetné a tenniakarókat. 

A honismereti mozgalom a nemzeti mentálhigiéné szempontjából már az elmúlt év-
t izedekben is fontos küldetést vállalt és teljesített. A szülőföld történetének, népélet-
ének mind teljesebb megismerése és feltárása nem függhet és nem is függött politikai 
korszakoktól, azoknak mindig is felette állt. 

A megyei honismereti munkát 1992 óta egyesületi keretek között szervező Somogyi 
Honismereti Egyesület a honfoglalás 1100. évfordulóját hivatásához méltó módon 
kívánja ünnepelni. A jeles évfordulóra való felkészülés jegyében három esztendővel 
ezelőtt indította el a Honismereti Szövetség az Emese álma - Mítosz és történelem című 
vetélkedő sorozatot az ország valamennyi középiskolája számára, melyhez a határon 
túli területek magyar középiskolái is csatlakoztak. Az 1995-1996-os tanévben minden 
eddigi érdeklődést felülmúlóan 1580 csapat vett részt, Somogyban 44 csapat indult a 
március 22-i megyei döntőre. 1996. április 29-én regionális konferenciát szerveztünk 
Kaposváron honismeret és helytörténet témakörben a honismereti és helytörténeti 
kutatások eredményeinek számbavételére, és további feladatainak, időszerű kérdései-
nek megvitatására a dél-dunántúli régió szakembereinek részvételével. A rendezvény 
egyben a szülőföld tiszteletadása dr. Kanyar József 80. születésnapja alkalmából. 

A Somogyország 1100 éve programsorozat kiemelt eseménye lesz 1996. augusztus 
12-22-én a Kárpát-medencei Honismereti Találkozó Mesztegnyőn. A Faluház immár a 
hetedik alkalommal ad otthont nemzetközi találkozónak, melynek rendezésében 
ezúttal az Országos Honismereti Szövetség is részt vállal. 

Falukrónika pályázat 1995-1996 

Másik nagy vállalkozása az egyesületnek a falukrónika pályázat\ melyet 1995 má-
jusában hirdettünk meg a Somogy Megyei Közgyűléssel közösen, a megyei levéltár, 
múzeum, könyvtár, a művelődési központ és a pedagógiai intézet támogatásával. A 
fővédnöki tisztetár. Kolber István, a megyegyűlés elnöke vállalta. 

A pályázatnak egyik legfontosabb célja, hogy a helytörténeti kutatásokra, a telepü-
léseken végzett honismereti munkára irányítsa mindazon szervek, intézmények fi-
gyelmét, amelyek szakmai és erkölcsi támogatásukkal ezt a tevékenységet, segíteni, 
fejleszteni tudják. Az eddiginél tudatosabb, szakmailag megfelelően előkészített, és 
szervezett munkához talán a millecentenárium ünnepi alkalma is segít megsokszo-
rozni az erőforrásokat. 

A krónikaíró pályázat valós társadalmi igényekre épít, tapasztalataink szerint a köz-
ségtörténeti kutatás ma reneszánszát éli. Ezért fordultunk a helyi önkormányzatok-
hoz, hogy segítsék településük történetének mind teljesebb feltárását, a régmúlt és a 
közelmúlt eseményeinek dokumentálását, ösztönözzék a helytörténettel foglalkozó 
kutatók részvételét a pályázaton, és biztosítsák a pályamunka elkészítésének anyagi 
feltételeit is. Bízva abban, hogy a község krónikájának vezetése az önkormányzati 
támogatás révén a későbbiekben folyamatossá válik. A pályázatnak valójában ez lenne 
a másik nagyon fontos feladata. 

A krónikaíró mozgalom történeti előzményeiről 

Mindez természetesen nem történeti előzmények nélküli, hiszen minden kornak 
szüksége volt krónikásokra. Fontosságát az egyház - mint az írásbeliségnek sokáig 
szinte kizárólagos letéteményese - már századokkal ezelőtt felismerte, erről tanúskod-
nak a História domus-ok. Szerencsés az a település, melynek ilyen történeti kútfő áll 
rendelkezésére. A település- illetve a plébánia-történetírás területén helyenként mutatkozó 
liiányosságok felszámolására 1850-ben Ranolder János veszprémi megyéspüspök szüksé-
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gesnek látta, hogy körlevélben szólítsa fel egyházmegyéje papságát, írják meg településük 
illetve plébániájuk történetét, amit Emlékkönyvnek vagy Emlékiratnak is neveztek. 

A krónikaíró mozgalom a közelmúlt évtizedeiben sem volt ismeretlen fogalom. Nem 
egyszer történt kísérlet a szervezett munka megindítására. Az 1950-es évek közepén a 
megyei tanács oktatási osztálya körlevélben szólította fel az iskolákat, a pedagóguso-
kat, hogy a Lakóhelyismeret című tantárgy oktatásához készítsék el községük monog-
ráfiáját. Ezek egy-egy példánya ma is megtalálható a megyei múzeum adattárában. 
Több településen a kutató-gyűjtőmunka tovább folytatódott, melynek az 1960-ban 
útjára indított honismereti mozgalom újabb lendületet adott. 

A helytörténeti kutatómunka megélénkülését a helytörténet- és a köztörténetírás, a 
történettudomány viszonyának fogalmi tisztázása is elősegítette. Nincs országos törté-
net helytörténet nélkül, hiszen a történeti folyamat helyi jelenségeken, eseményeken 
keresztül valósul meg, a helytörténeti kutatómunka fejlesztése, színvonalának emelése 
elsőrendű tudományos érdek - hangsúlyozta Szabad György 1954-ben a Magyar 
Történelmi Társulat debreceni vándorgyűlésén. 

A megyében folyó helytörténeti kutatások bázisa és legfőbb szervező ereje különösen az 
1970-es évektől kezdve a Somogy Megyei Levéltár, mely feladatának elsősorban a kutatási 
lehetőségek megteremtésével, színvonalas kiadványaival és a honismereti mozgalomban 
betöltött irányító szerepével tesz eleget. Itt jelent meg Harminc nemzedék vallomása 
címmel az ország első helytörténeti olvasókönyve 1967-ben, és 1970-től a vidék számára 
kiemelkedő tudományos publikációs lehetőségeket biztosító levéltári évkönyvsorozat, 
valamint a Somogyi Almanach kötetei, az Iskola és Levéltár sorozat kiadványai. 

A levéltár a helytörténeti kutatások érdekében községtörténeti adattárat létesített, 
melyben folyamatosan gyűjtik valamennyi somogyi település történeti adatait, doku-
mentumokat vagy azok másolatait. A levéltári tudományos műhely segítségével az 
1970-es évek második felétől községtörténeti monográfiák sora látott napvilágot: 
Nagybajom, Karád, Csokonyavisonta, Fonyód, Marcali, Siófok története stb. 

1983-ban a Somogy Megyei Tanács végrehajtó bizottsága napirendjére tűzte a me-
gyei honismereti, hagyományőrző munkát. A testület az eredményes tevékenységért 
köszönetet mondott az alkotóknak és közreműködőknek, a továbbfejlesztés érdeké-
ben szükségesnek tartotta, és határozatában kiemelten támogatta a településeken a 
községtörténeti gyűjtemények létesítését a helytörténeti, néprajzi örökség tárgyi és 
dokumentumanyagának, szellemi értékeinek összegyűjtése és megőrzése céljából. 
Ennek máig egyik legszebb intézményesült példáját jelenti a mesztegnyői Faluház 
több ezer darabból álló gazdag gyűjteményére épülő sokszínű közösségteremtő ho-
nismereti tevékenysége. 

A k r ó n i k a í r á s m a i fe lada ta i 

Az 1990-es évek változásai szerencsére nem törték ketté a folyamatot, de a közpon-
tosítás szükségszerű megszűnése ezen a területen is átmeneti megtorpanásokhoz, 
kényszerű, de már az új lehetőségeket is magában hordozó lépésváltásokhoz vezetett. 
A honismeret szervezettségében és anyagi támogatottságában mutatkozik ugyan némi 
visszaesés, de ez reményeink szerint csak átmeneti jelenség, mert minden eddiginél 
nagyobb lehetőségeket, és soha nem látott távlatokat nyithat számunkra is az önkor-
mányzatiság megerősödése. 

Látható jeleivel már találkoztunk, amikor részben az önkormányzati törvény hatásá-
ra ugrásszerííen megnőtt a hajdani községi jelképek, a címer- és pecséthasználat illetve 
a település története iránti érdeklődés és kutatási igény, melynek során az önkormány-
zatok anyagi áldozatvállalástól sem riadtak vissza. A falukrónika pályázat meghirdeté-
sének időszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a község króniká-
jának elkészítését az önkormányzati törvény is feladatul szabja valamennyi önkor-
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mányzat számára. Sok település már meg is vásárolta azt a Krónika feliratú díszkötésű, 
vaskos könyvet, melynek üres lapjai avatott „krónikás"-ra várnak. 

Bizony, van mit tanulnunk nyugati szomszédainktól, a Lajtán túli településeken 
ugyanis régi tradíció a krónika, vagy ahogy ők nevezik az Aranykönyv vezetése, 
melyben folyamatosan és naprakészen rögzítik mindazt az eseményt, mely a település 
életében jelentőséggel bír. Az Aranykönyv megörökíti mindazoknak a nevét és csele-
kedeteit, akik községi elöljáróként, képviselőként, pedagógusként, orvosként, vállal-
kozóként stb. a település érdekében dolgoznak és érte áldozatokra is képesek. 

A falu életének hiteles képét rajzolhatja meg a krónikás, ha korrektül, tárgyszerűen 
és tényszerűen jegyzi fel a jelen történéseit. Az így készülő krónika nagy szolgálatot 
tesz mind a közösség mind a későbbi történeti kutatás számára. Segít ébren tartani a 
falu kollektív emlékezetét, és az elődök történelmi tapasztalatait az utódok saját életük 
alakítása során közvetlenül - nem ritkán a gazdaság területén - is kamatoztathatják. 

A krónikák ugyanakkor nélkülözhetetlen bázisát jelenthetik többek között a nálunk még 
kevéssé művelt, nagy hagyományokkal nem rendelkező történeti segédtudomány, az 
elöljárók és tisztségviselők életének és tevékenységének feltárásával foglalkozó ún. 
archontológiai kutatások számára is. A millecentenárium jegyében meghirdetett falukrónika 
pályázat remélhetően újabb lendületet ad a településtörténeti kutatásoknak. A pályázatra 
beküldött visszajelzések és a jelentkezők minden várakozást felülmúló nagy száma a kiíró 
szervek szándékát igazolják. A csaknem félszáz nevezés érkezett a honismereti egyesület 
címére, köztük szinte minden településtípus megtalálható, a néhányszáz lelkes aprófalvak 
csakúgy, mint tekintélyesebb, nagyobb települések, Cserénfától Káráig, Gadánytól Csurgó-
ig, Zamárditól Babócsáig. A pályázók foglalkozásukat, életkomkat és lakhelyüket tekintve 
sokfélék. Zömük pedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, könyvtáros, népműve-
lő; akad köztük orvos, polgánnester, egykori pártmunkás és tanácsi vezető; az aktív dolgo-
zók és nyugdíjaskorúak mellett szép számmal találunk fiatalokat, középiskolai diákot és 
egyetemi hallgatót. Többségük ma is az adott településen él, de vannak akik elszármazot-
tak, Budapestről, vagy éppen a Szeged melletti Sándorfalváról küldték el jelentkezési 
lapjukat. 

Figyelemre méltó, hogy több olyan településről is kaptunk visszajelzést, melynek 
történetét, vagy annak egy fejezetét már korábban megírták, sőt könyvben is megjelen-
tették, pl. Nagybajom, Karád, Balatonszentgyörgy, Somogyvár stb. Ez mindenképpen 
azt bizonyítja, hogy sikerült a helytörténeti kutatás iránti érdeklődést felkelteni, és 
folyamatosan ébren tartani. 

A megyei szakintézmények közreműködésével és szakmai iránymutatásával szeret-
nénk a felkészülést segíteni, konzultációs alkalmakat szervezünk. Az első ilyen össze-
jövetelre Í995. novemberében került sor, amelyen a kutató-gyűjtőmunka és krónika-
írás módszertani kérdéseiről, levéltári, múzeumi és könyvtári forrásairól tartottak a 
szakemberek előadást, és válaszoltak a feltett kérdésekre. Rendezvényünket megtisz-
telte, dr. Kanyar József történész, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnöke, aki 
előadásában tudományos munícióval látta el a jelenlévőket. A pályázatokat a kiírásnak 
megfelelően 1996. szeptember l-ig várjuk a megyei honismereti egyesület címére 
(7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 18.) 

A falukrónika pályázat értékelésére, és az ünnepélyes díjkiosztó rendezvényre a 
honismereti millecentenáriumi program záró akkordjaként 1996. novemberében, a 
Falukrónika-írók Találkozóján kerül sor, mely alkalommal a legjobb pályamunkákat 
kiállításon is bemutatjuk. 

Gálné Jáger Márta 
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A nyolcvanesztendős Timaffy László 
köszöntése1 

A „tudósember" számára a legnagyobb örömöt az jelenti, ha tudóstársai, barátai, 
tanítványai tisztelegnek köszöntőjükkel jeles napjakor, évfordulójakor. Az idő szeretet 
- tartja a régi szólás, s valóban akit szeretünk, tisztelünk arra időt szentelünk, együtt 
örülünk vele . 

Hiszen mit ér annak a tudósnak a tudása, munkája, amit csak magának tartogat, 
nem fordítja embertársai javára? Mit ér, ha nem osztja meg, nem adja át utódainak? 
Ahogyan Kodály Zoltán mondta találóan: csak „holt kincs a láda fenekén, életet csak 
akkor kap ha viselik, s mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő 
ereje." 

Az igazi tudósember nem magányos, körülveszik ismerősei barátai örömében s bá-
natában is. Figyelemmel kísérik életpályáját, szomjazzák szavait, kérik segítségét 
ugyanúgy, mint népi hitvilágunk tudósemberétől, tudományosától. Mindkettőjük 
számára a tudás és az emberszeretet szent ügy, mindketten az emberiséget, az embe-
reket szolgálják légyen az hagyományőrzés, értékteremtés vagy akár gyógyítás, lélek-
mentés. 

Az igazi tudósember az ifjabb generációhoz nem lehajol, hanem odahajol, nem leki-
abál hanem odasúg. Utódokat nevel akik követik útmutatását de emellett önállóan 
gondolkodnak s ezt tanítójuk iránti odaadással tetézik. Hál' Isten nekünk is van ilyen 
tudósemberünk Dr. Timaffy László, Laci Bácsi személyében. 

Timaffy László az, aki „ismeri" a Hany tündérét, a Ttindértó titkát, a győri vaskakas 
és a hédervári Kontfa történetét. Ő az aki „jó tanácsokat" osztogat boszorkányok, 
kísértetek ellen, s megmondja, hogy hogyan kell megszabadulni a lúdvérctől. Ő tudja 
azt, hogy hol van a Franciakút, vagy Szent László király dombja, hogy keletkezett 
Halászi, illetve a Fertő tó, hogy zajlott le a gyirmóti csata, mit csinált Klausz Ferkó a 
híres rábaközi betyár. 

Ő beszél arról, hogy mulatott Szent Péter a szüreten, miért van a pók hátán kereszt, 
hogyan született a kifli. Ő az aki elmondja nekünk milyen a tátorján idő, a máriafogta 
rózsa, mire való a farkasalma, a békarokka, mit javasolt a mecséri „tudós gyógyember" 
betegeinek. 

Őtőle tudhatjuk meg azt is hogy miért harangoztak a halásziak a porfelhőnek, vagy 
azt, hogy mért akarták eltolni a vajkaiak a templomot. Ő az akinek receptje alapján el 
tudjuk készíteni a titokban tartott rábaközi perecet, vagy a csiripiszlit. De az Ő segédle-
tével képesekké válhatunk arra, hogy aranyat szerezzünk a Duna vizéből, megfogjuk a 
vizát. Ő avat be bennünket a győri szíjgyártók, köszöríísök munkáiba, a kumétok, 
csörgősbotok fajtáiba. 

Tőle ismerhetjük meg azt is, hogy hogyan zajlott a mennyasszony kikérése, hogy 
siratta el halottját Rábaköz és Szigetköz népe, mit énekelt, táncolt örömében, bánatá-
ban. Milyen a Vitnyédiek „bölcsőcskéje", hogyan zajlott le a puhabbál. 

Az Ő leírása alapján fel tudjuk öltöztetni viseletbe képzeletbeli babánkat, megtud-
hatjuk, mikor hordták a pillangós kobakot, vagy a kóláló gatyát. Ő az, aki még beszél-
hetett az utolsó ásványi aranyásszal, és a rábapatonai tudósemberrel, Nagy Ferenccel. 
Ő az aki közkinccsé tette Szigetköz vízrajzát, településtörténetét, foglalkozott 
agropedagógiával, gazdaképzővel, népfőiskolával. Alapított pávakört és bevezette a 

1 Elhangzott 1996. április 27-én, Héderváron, Timaffy László 80. születésnapján rendezett 
ünnepségen. (Szerk.) 
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diákokat a honismeret szépségeibe. Ő keltette életre a legősibb szigetközi népdallal a 
győri torony óráját, ő rendezett szűkebb hazánkról, a Kisalföldről és mesterségeinkről 
filmeket. 

S még sorolhatnám tovább az Ő kezdetű mondatokat. Timaffy Lászlónak, Laci Bá-
csinak is meg kellett küzdenie „viaskodnia" élete során számos akadállyal, ugyanúgy 
mint néphitünk tudományos emberének. Neki is nehéz út vezetett a tudás megszerzé-
séhez, s annak terjesztéséhez, s Ő is „bezárkózott" néha, hogy még többet tehessen az 
emberekért, a tudásért. 

Laci Bácsi egy előadásában arról beszélt, hogy milyen boldog , mivel ismerhette a 
Rábaköz utolsó tudós emberét . Mi is elmondhatjuk ugyanezt. Örülünk és büszkék 
vagyunk arra, hogy ismerjük Timaffy Lászlót és hogy itt a hédervári Kontfa árnyékában 
köszönthetjük 80. születésnapja alkalmából. Szerencsések vagyunk, hogy 1916 Szent 
György havának 16. napján „lélekhozó" madarunk elhozta nekünk Őt. 

Timaffy László életpályája, munkássága Széchenyi István intelmét juttatja eszembe: 
„hasztalan szórjuk el a legjobb vetőmagot, ha előbb nem szántottunk". Timaffy László 
egyéniségével, néprajzi kutatásaival kijelölte, „megszántotta" nekünk, ifjabb generáci-
ónak, a tudás földjét, hogy kivirágozhasson rajta a magyar nép életfája. 

Lanczendorfer Zsuzsanna 

A honismeretről és a műveltségről 
az Abaúji Szabadegyetemen 

Az egyre nyitottabbá váló világban, az európai integrációs törekvések idején azt 
gondolhatnánk, hogy az úgynevezett globális problémák állhatnak csupán a közfigye-
lem fókuszában; hogy a helyi értékek háttérbe szomlnak, s vesztenek jelentőségükből 
a nemzeti nyelvek. Vége a bezárkózásnak és bezártságnak: a gazdasági együttműkö-
dés és verseny, a pénzpiac, a munkamegosztás, a műholdról sugárzott tömegkommu-
nikáció fokozatosan lebontja a határokat, s immár kontinentális környezeti és társa-
dalmi problémák foglalkoztatják a tudósokat és politikusokat. Időszerűtlennek, sőt 
avultnak tűnhet, hogy a Kazinczy Ferenc Társaság által május elején Szikszón rende-
zett III. Abaúji Szabadegyetem programjának középpontjában mégis a honismeret, a 
szűkebb pátria értékeinek fölmutatása állt. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. 
Nem tartjuk fölöslegesnek az európai gondolat hazai reneszánsza idején - é p p a 
honfoglalás ezeregyszáz esztendős évfordulójára, iskolakultúránk ezer évére emlékez-
ve - arról beszélni, milyen szerepe lehet a szülőföld örökségének műveltségünkben. 
Ez lehet ugyanis az a talaj, amelybe gyökeret eresztve s kapaszkodva erőt meríthetünk 
a nagyvilágban való tájékozódáshoz és versenyképességhez. Kitűnt ez a szabadegye-
temen elhangzott gondolatokból, vitákból is. 

A szervezők ezt a címet választották a harmadszor megrendezett szabadegyetem 
idei programjának: A honismeret szerepe a magyar művelődés történetében. Három 
megközelítésben kerültek napirendre a résztémák. Előbb az iskolakultúra felől vizsgál-
ták a kérdést Kelemen Elemér bevezető előadása nyomán, amelyben az ezeréves 
magyar iskola történetének néhány csomópontját a regionális hatásokra is kitérve 
vizsgálta. Már a Szent Márton hegyén megalapított első kolostor is Európához kötötte 
iskolakultúránkat, amely a későbbi századokban - a legnagyobb erővel a reformáció 
idején - fokozatosan magába építette a nemzeti és a népi hagyományt, az egyes régiók 
társadalmi igényeit, így alakítva ki sajátos karakterét. A csatlakozó előadások sorában 
Németh Gábor éppen azokra - az abaúji és zempléni régiót jellemző - helyi kezdemé-
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nyezésekre és teljesítményekre utalt, amelyek szellemtörténeti jelentősége a magyar 
kultúrában elvitathatatlan. Cs. Kovács Ágnes az abaúji népiskolák múlt századi jellem-
zését adta, Barsi Ernő a néphagyománynak és a néprajznak az iskolai nevelést meg-
termékenyítő, élményt adó erejét bizonyította, Rémiás Tibor és Pozbai Dezsőné pedig 
azt mutatta be, hogy ma milyen lehetőségek kínálkoznak a helytörténeti kutatásban, 
illetve a helyismereti oktatásban. 

A szabadegyetemi téma második megközelítése az iskolán túlmutató, szélesebb 
körben vizsgálta a honismeret erejét. Kanyar József előadásában ezeregyszáz eszten-
dős történelmi utunkra is visszatekintve szenvedélyesen szólt nemzettudatunk, histó-
riai tájékozottságunk problémáiról. Halász Péter azokra az összefüggésekre mutatott 
rá, amelyek műveltségünk, honismeretünk és hazaszeretetünk között fennállnak, s 
amelyek fontos elemei az egészséges társadalmi és személyi közérzetnek. A kisebbségi 
ember magyarságtudatáról Gál Sándor kassai költő beszélt lírai megfogalmazásban, de 
objektív tényekre hivatkozva. Kováts Dániel az anyanyelvi kultúra abaúji örökségéről 
szólva emlékeztetett arra, hogy a XVI. század végén Károly Gáspár, majd Szenei Mol-
nár Albert, két évszázad múlván pedig Kazinczy Ferenc innen bizonyította a magyar 
nyelv gazdagításának és az európai eszmékre való figyelemnek összeegyeztethetősé-
gét. A helytörténeti-honismereti e lemeknek az ifjúság nevelésébe épüléséről Lénárt 
Béla mondott korreferátumot az új nemzeti alaptanterv lehetőségeire is hivatkozva. 

A harmadik megközelítésben a népi kultúra felől jutott el a tanácskozás a honisme-
rethez. Viga Gyula vállalkozott a nép és a nemzet kultúrájának, illetve ezeknek a 
közgondolkodásban megmutatkozó hatásának bonyolult kérdéskörében a bevezető és 
eligazító előadás megtartására. Szentimrei Mihály a sárospataki református tudomá-
nyos gyűjtemény példáján mutatta be, milyen fontos hozzájárulással szolgálhatják az 
egyházak a szülőföld és népe megismerését. A levéltárak nyújtotta lehetőségekre 
Hőgye István hívta föl a figyelmet, Fehér József pedig az irodalom helyi hagyományai-
nak a műveltségünkben betöltött szerepéről mondta el gondolatait. Nagy Károly a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folyó honismereti munka példáival bizonyította e 
mozgalomnak a helyi tudatban megmutatkozó hatását. 

Az egyik előadó Németh Lászlót idézte, aki rámutatott, hogy „a XVI. század írástudó-
ja benne élt az idők közös latin műveltségében, és benne élt a Kárpát-Duna táji szoká-
sokban", tehát a globális és a regionális kötődés együttlétének van történelmi példája. 
De Kazinczy Ferenc nemzedékére is az a feladat várt, hogy átvegye Európától a felvi-
lágosodás és polgárosodás eszméit, s közben őrizze meg magyarságát. Nyelvünknek 
és kultúránknak megvannak a helyi színei, amelyek által értéket és változatosságot 
visznek a közös nemzeti és európai kultúrába. Az abaúji szabadegyetem idei tanulsá-
gát ebből következően fogalmazhatjuk meg. Tudatosítani és gazdagítani az ilyen helyi 
sajátosságokat: ez a honismereti munka értelme és feladata. 

K.D. 

Dr. Kós Károly temetésén 
Végtisztességtevő Gyülekezet! 
A szülőfalu és a szülőház neve Sztána, illetőleg Varjúvár erkölcsi töltetű fogalom-

má vált az erdélyi magyar közéletben. Az édesapától örökölt név csillagnév lett az 
erdélyi égbolton, mely annál fényesebben ragyog, mentől sötétebb az éjszaka. 

Azt gondolhatnók, hogy ezek a körülmények megkönnyítették az idvezült lelkek 
társaságába költözött tudós-kutató barátunk pályájának az alakulását. Nem könnyítet-
ték meg! Ellenkezőleg: megnehezítették. Ő valami sajátossal akarta gyarapítani nevé-
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nek jelentését. Kora ifjúságától tudatosan sok energiát összpontosított önnön arcéle 
megrajzolásához, egyénisége megfaragásához, eredetiségre törekvő alkotókedve 
ébren tartásához. 

A szülőház és az apa csak erkölcsi értékrendszere kialakításában volt irányítója, 
egyébként diákkorától járta a maga útját. Az erkölcsi értékrendszer persze nagy dolog, 
mert körülírja mindazt, amit együttesen emberi tisztességnek nevezünk. Ebben a 
tekintetben a szülőház gazdagon tarisznyálta fel sokoldalú tehetséggel megáldott fiát. 

A két református kollégium: a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi olykor kemény 
próbatételekkel tette éretté a pályaválasztásra. Tehetségét mérlegelve a népélet tanul-
mányozásában, a néprajztudományban fedezte fel azt az alkotási lehetőséget, ahol 
kamatoztathatja talentumait: a látvány megragadására vállalkozó rajzkészségét, a 
jelenségek megfigyeléséhez, számbavételéhez, rendszerezéséhez nélkülözhetetlen 
kitartást, és az új felismerések formába öntéséhez megkívántató nyelvi, stiláris adottsá-
gokat. 

Egy nagy nemzedék - Györffy István, Bátky Zsigmond, Viski Károly nemzedéke -
nyomába szegődve vált hirdetőjévé, és sok eredeti forrás felkutatásával bizonyítójává 
annak a felismerésnek, hogy néprajzi örökségünk mint eleven erőtényező időben és 
térben összekapcsolja az egyetemes magyarságot. 

A néprajz mint viszonylag új tudomány könnyen fogadott be egymást váltó divatos 
elméleteket. Kós Károly nem vált rabjává sem divatos szavaknak, sem divatos módsze-
reknek. De tisztelt minden, a világból bárhonnan érkező újító szándékot, és kipróbálta 
a sokat ígérő elméletek teherbíróképességét. 

A második otthona a múzeum volt. Ezt a szívéhez legközelebb álló művelődési in-
tézményt azonban nem különböző értékű tárgyak raktározó helyiségének tekintette. 
Az ő szemében a múzeum a tárgyiasult emberi tudás bemutató helye. Olyan iskola, 
ahol fiatalok és öregek a legkorszerűbb eszközök segítségével végigjárhatják nemünk 
történelmi útját. A múlt megidézése azonban nem öncél. A Kós Károly megálmodta 
múzeumban a tárlók közötti utak, a szabadtéri sétányok a jövő felé vezetnek. A tár-
gyak mögött a látogató a környezetét alakító, a természettel bölcs egyezséget kötő, a 
kéznek és az elmének szüntelenül munkát adó ember alakját láthatja. Azét az emberét, 
akinek arca gondoktól mélyen barázdált, de szemében tűz ég és nem felejtette el 
végleg a mosolygást. 

Ilyen volt a Te arcod is, kedves Barátunk, akitől a régiektől örökölt szokás szerint 
most búcsúzunk. Ilyennek őrzik meg arcod földi mását azok a tanítványaid, akik akkor 
léptek be a Bolyai Tudományegyetem kapuján, amikor Te ott kezdő tanársegéd voltál. 

Búcsúznak barátaid, akikkel együtt dolgoztál és akikkel közös gondokba merültél. 
Búcsúznak szomszédaid, akikkel gyakran álltál sorba a mindennapi kenyérért. Bú-

csút vesz tőled az Erdélyi Múzeum-Egyesület, melynek Néprajzi Tárát Te őrizted 
hűséggel. 

Búcsúzik Tőled az az egyre apadó közösség, mely egykori Kodály-hangversenye-
ken, egy-egy kiállítás megnyitóján találkozott volt Veled, s melyet életműveddel arra 
tanítottál, hogy értékelje a hasznosat és a szépet; tanulja meg népétől, hogy ezek 
között miképpen teremthet összhangot. 

Búcsúzunk és izenjük az örökkévalóságba: a fiak úgy lettek folytatói apáik munká-
jának, hogy az ők lába nyomát sem temetheti be a hó. Legfeljebb tavaszig. Álmodj 
szép, virágos tavaszt! 

Benkő Samu 
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Búcsú Sebestyén Ádámtól 

Egy havas januári délután, 1996. január 
22-én örökre elhagyta szeretett bukovinai 
székelyeit Sebestyén Ádám - kakasdi 
kántor és néprajzi gyűjtő. Az egész falu 
elment temetni, és eljöttek krónikásuktól 
búcsúzni a bukovinai székelyek a szom-
széd falvakból, s távoli városokból is. 

Sebestyén Ádám a bukovinai András-
falván született 1921. december 22-én. 
Gyermekkorában gyakran segített aszta-
losmester édesapjának a kaszanyelek ké-
szítésében, a tulipános ládák festésében, de 
a fúrást, faragást, gyalulást sohasem tudta 
megkedvelni. Mint önéletrajzában büszkén 
írta, valami azért neki is jutott az apai 
örökségből. Andrásfalván, ahol már nagy-
apja, majd apja is kántor volt, a bukovinai 
székelyek számára Sebestyén Ádám szólal-
tatta meg utoljára a templom orgonáját. 
Közössége kántora 1941-ben is, amikor 
Bácsandrásfalvára települtek, majd a halá-
lát megelőző rövid időtől eltekintve élete 
végéig a Kakasdra került székelyek lelki 
kovásza volt. 

A jászvásári hadifogolytáborból szabadulva 1945 szeptemberében Madéfalván ke-
resztül vezetett útja. Amíg a vonat az állomáson vesztegelt, egy idős ember az emlék-
műhöz kísérte. A felkavaró élmény, a népe múltjával való szembesülés után határozta 
el, hogy a bukovinai székelyek krónikása lesz. 

Családja 1945-ben Kakasdon talált új otthonra, ahol Sebestyén Ádám, miként sors-
társai, földet művelt, munkát vállalt, gyermekeket nevelt. De közben szakadatlan régi, 
bukovinai életükre gondolt: kérdezett, jegyzetelt, emlékezett, emlékeztetett. Öntudatos 
gyűjtő volt, büszke népe gazdag, sokszínű hagyományára. A népdalokat, a népi játé-
kokat kezdetben a maga gyönyörűségére jegyezte fel. Már Bukovinában leírta a fonó-
ban a lányoktól, a lakodalmakban az idősektől hallott dalok kezdősorát, hogy „a kicsi 
mozsika (hegedű) húrjait pengetve" eltanulhassa azokat. A dalok lekottázásának 
tudományát az ötvenes években Kakasdon népdalokat gyújtó Kiss Lajostól próbálta 
meg ellesni, s ha a mezőn nem volt kéznél papír vagy ceruza, hát a kapanyélre rótta rá 
a dallamot. 

A Néprajzi Társaság tagja volt, s önkéntes néprajzi gyújtóként több pályázaton is 
részt vett. Lejegyezte a halottas székely népszokásokat, a bukovinai andrásfalviak 
mindennapjait, gazdálkodásukat. Munkájában Babus Jolán, Andrásfalvy Bertalan és 
Moldován Vilma segítette. 

Bukovinában főként a halottas házaknál volt szokás a mesemondás, de a fonóban 
beszélgetés, a határban pihenés közben, Moldovában a summásmunka szüneteiben is 
elhangzottak. A hosszú őszi estéken, amikor például kukoricafosztásra gyűlt össze a 
rokonság, a munka is könnyebben haladt mesemondás mellett. Miután 1948-ban Dégh 
Linda vezetésével a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának 

Sebestvén Ádám családja körében 

103 



tagjai Kakasdon három öreg mesemondótól két kötetre való népmesét gyűjtöttek, 
Sebestyén Ádám úgy érezve, ez csak egy töredéke a bukovinai székelyek birtokában 
lévő és magukkal hozott kincsnek, továbbfolytatta a munkát: 34 kakasdi mesemondó-
tól 458 mesét, négy kötetre való anyagot állítva össze. 

Az andrásfalvi székelyek történetét és népszokásait összefoglaló munka, amelyet 
csak Székely könyvként ismertek a környéken, 1972-ben jelent meg, folytatása 1989-
ben, a madéfalvi veszedelem 225- évfordulóján. 

Sebestyén Ádám számára az országos és megyei elismerések mellett a meleg hangú 
cikkek, baráti találkozások adtak erőt a munkához. S az, hogy a környéken egyre több 
székely népi együttes alakult, Kakasdon felépült a faluház, elkészült a székely kapu. 

A kakasdi temetőben csak a keresztek látszottak ki a hóból. Keresztek és emberek: 
a valaha volt és az élő falu apraja-nagyja. Székely népviseletbe öltözött legények 
tartották a lámpást, gyermekek vacogtak a sír körül. Nemcsak kántorukat temették az 
andrásfalviak, aki végigélte velük hányatott sorsuk emlékezetes és riasztó pillanatait, a 
krónikást is, aki feljegyezte e napokat. A néprajzi gyűjtőtől Andrásfalvy Bertalan, a 
Néprajzi Társaság elnöke, a régi barát jött köszönni, s amikor a koporsót a sírba tették, 
a felcsendülő székely himnusz hangjainál örökre elválasztatott. 

Elment Sebestyén Ádám, de nem tette búcsú nélkül: a megtartó emlékezetbe vetett 
végtelen hite, könyvekké rendezett gyűjtései megmaradnak. 

Nagy Janka Teodóra 

Vérszerződés (László Gyula könyvéből) 


