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Tanulmányút Kossuth 
zempléni emlékhelyein 

A sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Társaság elnöke, Fehér József június 22-23-án dicsé-
retes programot szervezett, a 200 éve született Kossuth Lajos tiszteletére. Mint ismeretes, a 
„kuruc álmok fényes istensége" - ahogyan Szekfű Gyula nevezte - sok szállal kötődik Zemp-
lénhez. Monokon született, Tállyán keresztelték, Olaszliszkán volt kicsiny gyermek, Újhelyen 
diák, majd pályakezdő politikus, Patakon jurátus. 

A tanulmányút színhelyéül azok a helységek „választattak ki", amelyekben a hálás utókor 
múzeummal, szoborral is megörökítette az emlékét. 

Újhelyen a Kossuth szobornál Oláh Tamás történész-levéltáros a városhoz kapcsolódóan a 
diákéveire és a közszereplésének első mozzanataira hívta fel a figyelmet. Sárospatakon az ősi 
kollégiumbeli dombormű előtt Dienes Dénes gyűjtemény-igazgató a joghallgató Kossuthra 
emlékezett. 

Olaszliszkán - ahol 1803-1808 között élt - a postamester nagyapa hivatalánál Kiss Endre Jó-
zsef lelkész-könyvtáros idézte a helyi hagyományt és a tényeket. A társaság ugyanitt megte-
kinthette a család 1756-os datálású, most felújítás alatt álló szép lakóházát is. 

Erdőbényén a református templom előtt, a megye első Kossuth-szobránál Fehér József mú-
zeumigazgató mondott méltató szavakat. A monoki Kossuth Emlékmúzeumban Tamás Edit 
történész-muzeológus volt a szakavatott vezetőnk a gazdag anyag megtekintésében. 

A tállyal evangélikus templomban Fehér József és Tamás Edit azzal ismertette meg a részt-
vevőket, miként él „Kossuth apánk" a zempléni néphagyományban. A Kazinczy Társaság va-
lamennyi emlékhelyen elhelyezte koszorúit. 

A tanulmányút résztvevői késő délután bekapcsolódtak a VI. Abaúji Szabadegyetem prog-
ramjába. A főnyi önkormányzat művelődési termében részesei voltunk a helyismereti könyvek 
impozáns bemutatójának. Az elmúlt évek meglepően gazdag könyvterméséről, falumonog-
ráfiák soráról hallhattunk. Terjedelmi korlátok miatt csupán háromra hivatkozhatunk. 
Bojtomé Toókos Uzonka főnyi könyvét Tőzsérné Márton Ida ismertette. Czifrák András a kis-
térség tizennégy községének ötödik éve megjelenő havilapját mutatta be. A talán legfigyelem-
reméltóbb könyvet - a Sátoraljaújhely művelődéstörténetét - feltáró lexikont, Kováts Dániel 
értékelte. 

A rendezvény kedves színfoltja volt az a kiállítás, melyen Szabó Zsuzsa gyöngyfű-
ző-gyöngyszövő, és Szabó Sándorné hímzőmunkáit csodálhattuk meg. 

Másnap a főnyi református templomban Bojtor István igehirdetése után, Kováts Dániel 
szépirodalmi ihletettségű előadása hangzott el, „Kossuth Lajos üzenete" címmel. 

A kétnapos program a sátoraljaújhelyi Lavotta kamarazenekar - vezetője: Dombóvári Já-
nos - szívet-lelket gyönyörködtető hangversenyével fejeződött be. 

Dr. Varga Gábor 
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A XXII. Ózdi Honismereti Pályázat 
eredménye 

2002. november 9-én lesz 40 esztendeje, hogy létrejött az ózdi Lajos Árpád Honismereti 
Kör, illetve annak jogelődje, a Borsod Megyei Múzeumok Baráti Körének Ózdi Csoportja. A 
Honismereti Kör első vezetője Czakó Gyula, az Ózdi Kohászati Üzemek előadója volt. Halála 
után, 1979-ben Nagy Károly tanár vette át a kör irányítását, amit az évek folyamán országos 
hírűvé tett. 2001 októberében bekövetkezett halála után néhány hónapra Kurucz János, a kör 
vezetőségi tagja vette át az irányítást. Végül Tuzáné Mák Zsuzsanna, a József Attila Gimnázi-
um fiatal tanára kapott megbízást a kör vezetésére, aki időközben a Megyei Honismereti Szö-
vetség elnökségének is tagja lett. 

Nagy Károly sajnos nem érhette meg a kör 40. évfordulóját, de egykori szorgos tevékenysé-
gének kisugárzása most is jelen van. 

A közelmúltban lezajlott XXII. Ózdi Honismereti Pályázat eredménye méltó a jubileum-
hoz. Dr. Veres László megyei múzeumigazgató lektori véleményében egyebek között ezeket 
írta: „.. .Ózdon nemcsak megyei, hanem országos tekintetben is egyedülálló, több mint két év-
tizedes múltra visszatekintő gyűjtőpályázat létezik, amelynek legjobb dolgozatait önálló kö-
tetben, illetve tanulmánykötetekben megjelentettek és megjelentetnek. A mozgalom jelentő-
ségét nagyon jól ismerik Ózd város vezetői, tisztában vannak azzal, hogy komoly szellemi 
termékek születnek, amelyek nincsenek arányban az elnyerhető összegekkel. Sajnos szeré-
nyek a díjak, ennek ellenére mégis csodálatraméltó az a lelkesedés és szorgalom, amely a pá-
lyázók körében évről évre megnyilvánul. Csodálatraméltó Ózd város és a Bükk Művelődési 
és Vendéglátói Ház patrónus szérepe, amit a pályázatok életben tartásáért vállal." 

A Lajos Árpád Honismereti Kör 2002. évi pályázatára tizennégy pályamunkát küldtek be. 
Ötöt ifjúsági, kilencet pedig felnőtt kategóriában. Az ifjúsági kategóriában benyújtott dolgo-
zatok összterjedelme 185 oldal szöveg és 121 oldal melléklet. A felnőtteké 432, illetve 222 ol-
dal, a melléklet főként fotódokumentáció. Látható tehát, hogy a kutatók hatalmas, időigényes 
munkát végeztek, s nem is szólva arról, hogy költségeseket is maguk vállalták. 

Felnőtt kategória: I. díj ifi. Vass Tibor: Ózd úszósportja. (A monumentális sporttörténeti 
munka a maga nemében egyedülálló megyénkben. Teljes részletességgel mutatja be a város 8 
évtizedes úszósportjának történetét.) II. díj Kellóné Mezőtúri Márta: A pedagógus egyetlen ju-
talma a rá nevető gyermekszem. (A tanulmány megható szeretettel mutatja be egy testnevelő 
tanár, Kelló József sokoldalú tevékenységét.) III. díj Lakatos Mihály: Szegény ember patikája. 
(A dolgozat a növényvilág újjáéledésének bizonyítéka, szakszerű, leíró munka.) 

Ifjúsági kategória: I. díj Alabán Péter: Gazdálkodás és társadalom Domaházán a XIX-XX. 
században. (A pályamunka Domaháza társadalmi és gazdasági viszonyait hűen bemutató 
munka, egy a szakirodalomban rendkívül járatos, a kutatói módszert, technikát kiválóan is-
merő szerző logikusan felépített műve.) II. díj Gyuricza Kitti: Visszaemlékezés a holocaustra. 
(A szerző munkája azért tekinthető többnek az eddigi publikációknál, mert az ismert adatokat 
személyes visszaemlékezés-anyaggal teszi szemléletessé.) III. díj Hossó Ramóna: Visszaemlé-
kezések a II. világháborúra. (A pályamunka döntően személyes visszaemlékezéseken alapuló 
leíró mű . Sátai, baktakéki és sajóládi eseményeket rögzít.) 

Kerékgyártó Mihály 
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Komáromy András emlékkonferencia 
Tiszapéterfalván 

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, az Anyanyelvi Konferencia, valamint a 
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület rendezésében emlékkonferenciára került sor Tisza-
péterfalván (Kárpátalja, Szőlősi járás), amit a falu nagy szülöttjének Komáromi Andrásnak 
szenteltek. A Tisza menti településen 1861. november 18-án született tudós főként a 
XVI-XVH. század, a Hajdúság és részben szűkebb pátriája, Ugocsa megye történetével és csa-
ládtörténetével foglalkozott. Levéltáros, történész volt, 1885-től a MTA tagja. Dolgozott a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. Szerkesztette a Történelmi Tár című folyóiratot. Főbb 
művei: Magyarországi boszorkányperek (1910), Báthory Gábor történetéhez (1896), A szabad 
hajdúk történetére vonatkozó kutatások (1898), Balassa Bálint hűtlenségi peréből (1897). 

Az emlékkonferencia, valamint a kapcsolódó helytörténeti és néprajzi fórum előadóit, a 
szépszámú hallgatóságot Illyés István, a falu polgármestere köszöntötte, majd Pomogáts Bé-
la, az Anyanyelvi Konferencia elnöke ecsetelte a falukutatás helyzetét és feladatait, melyhez 
szorosan kapcsolódott Botlik József főiskolai tanár, történész előadása, aki a határon túli hely-
történeti és néprajzi kutatások helyzetét és eredményeit ismertette, szaktanácsokkal látva el a 
hallgatóságot, az érdekelteket. 

Keresztény Balázs, tanár és helytörténész nagy ívű előadásban ismertette Komáromy And-
rás életútját és tevékenységét. Érdeklődéssel kísért helytörténeti és néprajzi kutatási eredmé-
nyekkel léptek a közönség elé Kárpátalja ismert kutatói, közírói, néprajzosai: Zubánics László: 
Gut történetéből, Horváth Sándor: Rát szociográfiai rajza, Minya József: Hagyományőrzés és 
kutatás Tiszaháton, S. Benedek András és Szöllősy Tibor: Máramaros az évszázadok tükrében, 
Vári Fábián László: Tiszaháti népballadák. 

A polgármesteri hivatal üléstermében lezajlott elméleti eszmecserét Homoki Béla, 
tiszapéterfalvi festőművész zömében a Tiszahát falvait bemutató festményei tették hangula-
tossá. 

Kora délután sor került Komáromy András márvány emléktáblájának felavatása a Magyar 
Tannyelvű Középiskola falán, melyen ez olvasható: 

EBBEN A HELYSÉGBEN SZÜLETETT 
KOMÁROMY ANDRÁS 

(1861-1931) 
levéltáros, történész, a MTA tagja 

Áll. a M, É. K. K., az Anyanyelvi Konferencia 
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület 

2002 

A nagy tudós emlékét, tevékenységét Illyés István polgármester, valamint Gortvay Erzsé-
bet irodalomtörténész méltatták. Szólt a falu szülöttjéről Tóth István, a HTMH osztályvezető-
je, majd lehullt a lepel és koszorúkat helyezett el a Magyar Köztársaság ungvári konzulátusá-
nak képviselője, a szervezők, a helybéliek. Ezek után a résztvevők ellátogattak a Képtárba, va-
lamint megtekintették a Tiszaháti Tájmúzeum anyagait. 

A zsúfolt, de érdekfeszítő program befejezéseként gyülekezőre invitált a Kárpátaljai Törté-
nelmi Jurtatábor kürtje, melyben kétszáz fiatal, a korábbi helytörténeti, néprajzi versenyek, 
pályázatok győztesei és helyezettei „élnek a múltban", eszményien szép környezetben, a falu 
határában lévő cserfa erdőben, jurtákban. Itt Komlós Attila budapesti református lelkész hir-
detett igét, majd kezdetét vette az Alkotók fóruma, bemutatkozott az újjászületett „Együtt", a 
kárpátaljai irodalmárok fóruma, valamint könyvbemutatók voltak. 

„A komisz vacsora tiszaháti kumisszal" után a hatalmas tábortűzné a Credo együttes, a 
Nárcisz népi táncegyüttes, valamint a regősök koronázták a feledhetetlen napot. 

Dr. Szölló'sy Tibor 
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Dr. Rédey Pál 
(1923-2002) 

A Farkasréti temetőben búcsúztattuk 2002. április 17-én dr. Rédey Pál nyugalmazott evan-
gélikus lelkipásztort, a Budapesti Honismereti Társaság elnökét és a Társaság lapjának szer-
kesztőjét. Lelkésznek készülve a Soproni Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudo-
mányi Karán végezte tanulmányait. A kerület evangélikusainak volt a lelkésze, ám közben 
íróként is laptudósítóként is egyaránt dolgozva, csakhamar ismertté vált a fővárosban, és te-
vékenysége folytán csakhamar ismertté vált a honismereti mozgalom területén is. így vált a 
Budapesti Honismereti Társaság munkásává, ahol is a szervezet alapításának 1991-től elnök-
ként segítette a mozgalom munkáját. 1993-ban már emléklappal, 2000-ben pedig Honismereti 
Munkáért emlékéremmel tüntették ki. Az 1999. évi tisztújításon pedig a Honismereti Szövet-
ség alelnökévé választották meg. 

Hármas arcú tevékenységében a lelkész funkció mellett az Evangélikus Élet című hetilap-
nál és a Lelkipásztor című havi lapnál is dolgozott. De tanított az Evangélikus Főiskolán is. 
Számtalan publikációt és kötetet írt, dolgozott az Új Tükörben, a Magyar Nemzetben és a Du-
nakanyar folyóiratában is. A MUOSZ ebbeli tevékenységéért 1992-ben az Aranytoll kitünte-
tésben részesítette. Közéleti tevékenysége következtében temetésén, a ravatalán a Jókai lepel 
borította koporsóját. 

írásaiban a nemzet iránti elkötelezettsége mindig a hazafiságáról tanúskodott. A Hazafias 
Népfront lokálpatriótáinak előadójaként is a nemzeti törekvéseknek volt népszerű előadója. 

1985-ben dedikálta számomra: Miért reszketnek a csillagok? című regényét, amelyet azzal 
a szép gondolattal indított, hogy édesanyja minden vasárnap a kapuig kísérte fiát, aki fehér 
ingben indult a templomba, magát a legbüszkébb anyának tartva a faluban. 

A kötet nyitó jeligéjében is Adyt idézte a gyermekszeretet szépségéről. Az édesanya szere-
tetére büszke fiú csakhamar azt szerette volna, hogyha megnő, akkor harangozónak adja. No-
ha félt a temetőtől és nem értette, hogy miért reszketnek a messze látott csillagok. 

Érdekelte később a falu népe is és 1918 őszén már kezdte összeszámolni, hogy mikor jön-
nek haza a háborúból az élve maradt katonák. Mintha megérezte volna, hogy felnőtt korában, 
amikor a honismereti mozgalomnak közkatonája lesz felnőtt fejjel, akkor is kell a nemzet há-
borús pusztulásával törődnie a honismereti mozgalomnak, emléktáblák és szobrok felállítá-
sával. 

Rédey Pál a szószéken és az előadói pódiumokon, de könyveiben is a nemzettudat kérdé-
sei és az ifjúság nevelésének az ügye izgatták. Ezért hirdette prédikációiban is, hogy „ne szé-
gyelljen a mai ifjúság szeretni és lelkesedni! Ne szégyelljen megváltó eszméket dédelgetni ! És 
merjen vállalni áldozatot, áldozatos életet." Járják a nehéz történelmi utat. Ez volt regénye 
utolsó mondata is. így váltak szép gondolatai a sugárzó honismereti mozgalomról és a haza-
szeretetről írott vallomásává. 

Kedves Pali! Lám még annak is örülök koporsód mellett, hogy amikor tragikus hirte-
len-halálod után búcsúztatunk, akkor munkatársaid még a nekrológgal együtt betehették a 
Budapesti Honismereti Híradóba azt a folytatásos esszédet, amelyet a főváros kiváló díszpol-
gárairól: közöttük Széchenyiről, Kossuthról, Jókairól és Podmaniczky Frigyesről írtál életed 
utolsó aktusaként. Igaz honismereti teljesítmény volt. Requiescat in pacae! 

Kanyar József 
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Gémes Balázs 
Budapest, 1939 - Szekszárd, 2002. 

Kisebb-nagyobb rendszerességgel kaptuk a híreket arról, hogy az elkötelezett szakember, a 
cigányság hagyományának lelkes gyűjtője és kutatója, kedves kollégánk, barátunk súlyos be-
teg. Mint ilyenkor lenni szokott, ennek ellenére bizakodtunk, hogy az orvostudomány mégis 
elodázza a közeli vég biztosnak látszó bekövetkeztét. Hittük, hogy szervezete legyőzi a csú-
nya kórt, legalábbis abban a makacsságban bíztunk, mellyel végigdolgozta, olykor harcolta az 
életet. Bíztunk - írom, pedig az elmúlt nyáron talán koraőszön rendezett, szokott romológiai 
konferenciánkon láttuk, mily nehéz részére a karosszékben ülni, s onnan beszélni, irányítani, 
gondolatokat közvetíteni. De betegségét meghazudtoló módon emelkedett, talán kapaszko-
dott ki kényszerű helyzetéből, amikor a minisztérium képviselője dr. Gelencsér Katalin a Kul-
turális Örökség Minisztériuma főosztályvezetője a miniszter elismerő-kitüntető levelét át-
nyújtotta számára. Örültünk. Örömünk kétszeres volt, hiszen láttuk, akik ott ültünk, hogy le-
tudja, lebírja küzdeni a kórt, örültünk, hogy elismerést kiérdemlően dolgozott, elismerte a 
legfőbb illetékesség a romológia terén kifejtett munkáját. S bíztunk abban, hogy ez mindössze 
egy kezdet, amelyet majd valamilyen esemény apropójából egy újabb „csillogóbb" követhet. 
Majd. De hát nem így lett! Az élet rácáfolt reményeinkre. 

Azon a május eleji estén telefonon kaptam a hírt szeretett családjától, hogy 2002. május 
5-én megszűnt létezni Balázs, zokogta immár az özvegy, a vonal másik végén. Tehát elvesztet-
tük a szellemi irányítót, a lelkes munkatársat. Pedig hallhatatlan energiával szervezte a 
Romológiai Kutató Intézetet. Folytatván a gyulai „romokon" a szervezést, a kutatást. De va-
jon ki is volt Gémes Balázs? 

Az egyes szakmában szinte általános az a gyakorlat, hogy a szakemberek egymást 
már kiforrott, szinte „mester"-ként ismerik meg. A gyermek- és ifjúkor alig ismerszik. Nos, 
így voltam magam is Gémes Balázs-zsal, akivel egy szakmai továbbképzésen találkoztam elő-
ször. Mindjárt megállapítottam róla, hogy ő nem az ún. tanult néprajzosok közül való. ő 
nemcsak tanulta, hanem meg is élte a paraszti világot, mely már akkoriban jobbára csak tan-
könyvekben volt tanulmányozható. így fogalmazta meg ezt a gondolatkört: „Egész életemre 
meghatározó élmény volt, hogy belülről láttam - éltem meg - a Kiss Lajos által megírt 
»célszörü szegény embörök« életét, valamint az, hogy középiskolásként tagja lehettem egy 
NÉKOSZ-szellemet továbbéltető kollégiumnak, miközben a legkiválóbb pedagógusoktól ta-
nulhattam." 

Gémes Balázs Budapesten 1939. május 13-án született, a második világháború előestéjén. 
Édesapja Hódmezővásárhelyről felkerülve géplakatossegédként dolgozott és Kispesten élt 
családjával. Anyai nagyszülei Szatmárnémetiből költöztek a fővárosba a trianoni békeszerző-
dés után. Budapestről az ostrom után visszatelepültek a vásárhelyi pusztára. A Gémes szülők 
az Alföld két jellegzetes települése, Orosháza és Hódmezővásárhely határán lettek tanyás pa-
rasztok, így iskolai tanulmányait a fehértóparti általános iskolában kezdte, majd az orosházi 
Táncsics Mihály Gimnázium tanulója lett. A két település akkoriban még két, jól elhatárolha-
tó világot jelentett. Orosháza Darvas József szerint „Magyarország legnagyobb faluja" egyfe-
lől, Hódmezővásárhely pedig az igazi város másfelől. Két település, kétféle t ípusú mentalitás, 
amely homlokegyenest ellenkezett egymással. A lakodalmakban, az ún. készülőben a meghí-
vottak által összehordott étkeket, s mindenekelőtt az akkor divatossá lett tortát, az orosházi 
meghívottak nem bocsátották a vendégnép közös „használatába". Ellenkezőleg, ki-ki a tortá-
ját számon tartotta, maga vágta fel, majd akit akart, azt kínálta meg belőle. A maradékot pedig 
visszacsomagolta és hazavitte. Nem így a vásárhelyiek: ők a tortát a fcözösbe adták, s nem tö-
rődtek vele, hogy a továbbiakban ki eszik belőle, s ki nem. Jellemző volt az is, hogyha a vásár-
helyi puszta népe Orosházára akart szekerezni, akkor úgy fogalmazott, hogy „megyünk a vá-
rosba". Ha pedig Hódmezővásárhelyre szándékoztak menni, akkor úgy mondták: „megyünk 
haza". Noha ekkor már e családoknak aligha volt lakóháza a városon, illetve élt ott rokon-
sága. 

A fehértóparti elemi iskola nyolc osztályának elvégzése után Gémes Balázs az orosházi 
Táncsics Mihály Gimnáziumba iratkozott be. Ha az alma materről emlékezett, később is min-



dig elsőként emlegette Juhász Antal gimnáziumi igazgató nevét, akit apjaként tisztelt és sokat 
tanult tőle. A kollégiumban Révész Pál igazgató vette szárnyai alá. Sokat kellett tanulnia és 
célirányosan válogatnia, hogy versenyre kelhessen az iskola szerencsésebb körülményei kö-
zött nevelkedett diákjaival. Maga választotta a felsősfokú továbbtanuláshoz az ELTE-t, ahová 
felvételt is nyert a néprajz-történelem szakra. Egy év elteltével kiegészítette tanulmányait a 
régészettel. Az ELTE-n kiváló professzorok (Tálasi István, Ortutay Gyula, László Gyula, 
Banner János, Oroszlán Zoltán) irányításával képezte magát. 

1964-ben kapott diplomát, de már 1962-től dolgozott a székesfehérvári István Király Múze-
umban. Részt vett a tác-gorsiumi feltáráson, a csókakői vár, a dunaújvárosi intercisai és az 
alapi temető ásatásain. Itt sokat tanult Fitz Jenőtől, B. Vágó Esztertől, Kralovánszky Alántól. 
Ezután családjával Kecskemétre került, s a Katona József Múzeum munkatársa lett. Ekkor 
kezdte a pásztorépítmények kutatását. Amikor Varha László egyetemi tanár tervei alapján a 
Bugaci Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény kiviteli munkái megindultak, ezeket a tapasztalato-
kat felhasználva irányította az építkezést. (Sajnos ez az épületegyüttes a későbbiek során le-
égett.) A család anyagi problémái arra kényszerítették, hogy pályát módosítson: öt évig taní-
tott Kecskeméten. A rendelkezésére álló vakációk idején pedig néprajzi gyűjtőutakra indult. 
Szakmai érdeklődése - a juhászat mellett - az egész társadalmat foglalkoztató demográfiai 
problémák felé irányult. Bejárta Mezőföld, Somogy, Zala, Göcsej, Hetés és Bodrogköz legelőit. 
Hatalmas anyagot gyűjtött mindkét témakörből. Ebből a gyűjtésből született első komoly dol-
gozata (A juhászok ládái és a juhászcéh kérdése a Mezőfóldön a XVIII-XIX. században. A Szekszárdi 
Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyv 1975-1976.) A gondosan összeállított tanulmányban 
nyomon kísérhetjük Gémes Balázs munkamódszerét: a terepen felgyújtott anyagot jól egészí-
tette ki a múzeumi tárgyakkal, illetve ezzel párhuzamosan levéltári kutatást is végzett. Ennek 
segítségével sikerült tisztáznia a juhászcéh kérdéskörét. Dolgozatában megállapítja, hogy a 
juhászláda nem lehet a hazai juhászat tartozéka, a német nyelvterületről kerülhetett hozzánk 
egy-egy birkás család állandó bútordarabjaként. 

Hasonló módszerrel közelítette meg a népi születésszabályozás témakörét is. A kutató-
munka folyamán azonban világossá vált számára, hogy a vizsgált terület rendkívül széles, 
ezért azt leszűkítve elsősorban a születésszabályozás egyik módozatát, a magzatelhajtást 
vizsgálta. Intenzíven gyűjtött terepen és kérdőíves módszerrel is. A recens anyag mellett a tör-
téneti forrásokat (levéltári, bírósági és kórházi irattárak anyagát) is kutatta. 

A csókakői vár ásatása közben értesült egy tragikus hírről, mely végképpen a születéssza-
bályozás témakörére irányította figyelmét. Egy parasztasszony éppen ekkor halt meg - mint 
kiderült - magzatelhajtás okozta vérmérgezésben. Ezekre az évekre estek a média „nemzetha-
lál"-ról szóló eszmecseréi, riportjai. Egész sorozatokat szenteltek ennek a kérdésnek. Gémes 
Balázs kereste, kutatta e szomorú tények társadalmi okait, a születésszabályozás paraszti gya-
korlatát. Vizsgálta az alkalmazott szerek, eszközök, eljárások hatásmechanizmusát. Számos 
közlemény mellett a témakör feldolgozásának első kötete 1987-ben jelen meg (A népi születés-
szabályozás [magzatelhajtás] Magyarországon a XIX-XX. században. I. Documentatio Ethno-
graphica, 12.) E téma kínálta disszertációja anyagát is (A népiorvoslás-kutatás aktuális problémái 
Magyarországon. 1982.) 

Eközben a szekszárdi - akkor még - Béri Balogh Ádám Múzeum munkatársa lett, feleségé-
vel, Vámos Máriával együtt. S itt találkozott egy újabb néprajzi feladattal. Úgy tetszett, hogy a 
Bugaci Szabadtéri Néprajzi Gyűjteménnyel megkezdett munkát - a népi építészet kutatását -
folytathatja immár Tolna megyében; a sióagárdi, majd a szakályi tájház létrehozását, berende-
zését, később rekonstrukcióját. Az egyébként nehézkesen induló szakmai programot végül is 
példamutatóan megoldotta. 

Közben a nyolcvanas évek közepétől egy kérdőíves gyűjtésbe kezdett. A Népi orvoslási topo-
gráfia ezer külső munkatárssal dolgozott, s nemcsak a magyar, hanem az összes hazai kisebb-
ségi anyagát regisztrálta, gyűjtötte, beleértve a cigányságot is. Csak sajnálni lehet, hogy anya-
gi okok miatt a munka félbeszakadt. 

A hetvenes évek végétől ismét egy másik jelentős társadalmi problémára, a cigánykérdésre 
irányult figyelme, mely Glatz Ferenc megfogalmazása szerint napjainkban Magyarország és 
Közép-Európa társadalmi feszültségeinek egyik kikerülhetetlen forrása. 1979-ben bekap-
csolódott a gyulai Erkel Ferenc Múzeumban szerveződött Országos Cigánykutató Munkakö-



zösség munkálataiba. Miután ez 1984-ben kimondta feloszlását, tevékenységét annak Tolna 
megyei regionális csoportja folytatta az ő vezetésével. Ez a csoport 1991-ben Cigány Hagyo-
mányokat Kutató Egyesületté alakult át. Az egyesület törekedett arra, hogy a munkájához 
szükséges technikai és intézményi hátterét megteremtse. Ezért hozta létre 1997 elején a 
Romonológiai Kutatóintézetet, mely ma Magyarországon a legnagyobb cigányadatbázissal 
rendelkezik. 

Hatalmas energiával, ugyanakkor széles körű adatgyűjtéssel, páratlan lelkesedéssel mű-
ködtette mindkettőt Gémes Balázs. A veszteség fölötti fájdalmas eszmélés pillanataiban csak 
arra tudunk gondolni, hogy meg fogjuk őrizni, meg kell őriznünk munkássága pótolhatatla-
nul szép emlékét. 

Beticsik János 

Búcsú Nagy Gézától 
Friss sír domborodik a karcsai temetőben, az Árpád-kori templom közelében: megtért ősei-

hez Nagy Géza, a Bodrogköz tudósa. Kőhajításnyira pihen most az egykori, ősi családi portá-
tól; oda hullott vissza, ahonnan a sors fölröpítette, ahová tartozott, ahonnan voltaképpen soha 
el nem távozott. Fia volt, krónikása lett a hazai rögnek, s 72 évnyi földi pálya után most átköl-
tözött az örökkévalóságba. Meg tudott küzdeni, mostanáig sikerrel küzdött meg az őt próbá-
ra tevő testi bajokkal, a gyermekbénulás, a szívműtét, az agyérgörcs következményeivel, de 
2002. augusztus 5-én hirtelen megállt a szívverése. Már csak a miénk, barátaié, tisztelőié do-
bog szaporábban, amikor tőle búcsúzunk. 

1930. június 9-én látta meg a napvilágot egy hagyományőrző gazdacsalád hajlékában. 
Mozgásán nyomot hagyhatott a gyermekkorában még nehezen gyógyítható kór, környezeté-
nek életformáját gyökeres változásokra kényszeríthette a politikai mozgás, őt mégsem tart-
hatta vissza semmi attól, hogy végighaladjon kijelölt útján. Igaz, nem lett lelkész, nem lett or-
vos, ahogyan ifjan elgondolta, de lett nevelő, lett etnográfus, aki mindenkinél jobban ismerte 
népének lelki és testi állapotát. N e m a szószék, nem a rendelő lett munkálkodásának színhe-
lye, hanem az iskola, a könyvtár, a múzeum. Meg az a sok falusi otthon, ahová magnetofonjá-
val beült, meg az otthoni asztal, amelyen gyűjtéseit közleményekké, könyvekké formálta. A 
falujában elkezdett elemi fokú tanulmányoktól a sárospataki református kollégiumon át az 
egri tanárképző főiskoláig mindenütt talált mestereket, akik tudását megalapozták, érdeklő-
désének formálódását elősegítették. Román János, Újszászy Kálmán, Bakos József állt a fiatal-
ember mellé, hogy hivatására rátaláljon, tennivalójára felkészüljön. Balassa Iván, Végh József 
és Morvay Péter már értelmiségi szerepkörében lett tanácsadója, igazi professzora a gyakorlat 
egyetemét oly buzgalommal végző Nagy Gézának, aki páratlan szorgalommal merült el a 
karcsai paraszti közösség süllyedő világának megörökítésében. Feleségével, Erzsikével - a 
hagyomány számbavételében is segítő társával - nyugodt önálló családi otthont teremtett a 
Karcsa vize közelében, a Pácin felé vezető út mentén, s a benne fölnevelt két fiút főiskolai dip-
lomával indította önálló útjára. 

Nagy Géza magatartását és életútját az örökölt elszántság és küzdeni tudás, a szülőföldhöz 
való hűség, a mestereitől tanult használni akarás jellemezte. Ennek megfelelően cselekedett 
az iskolában, mozgósított a szakkörében, mutatott utat a könyvtárban, segített a közéletben, 
tevékenykedett a társadalmi szervezetekben, vállalt szerepet a múzeumalapításban, s ennek 
jegyében ült írógépe mellé, lett szerzővé, szerkesztővé. Alaphivatását két munkahelyen szol-
gálta: 1959-től a karcsai általános iskolában, 1987-től 1993-ig pedig a szomszéd községben, a 
pácini Bodrogközi Kastélymúzeumban. Akik pályáját hosszabb időn át figyelhették, tudják, 
milyen igényesség hatotta át az etnográfia, a helytörténet művelésére készülődés éveit. Már 
1950-ben diákként megismerkedett a gyűjtőmunka gyakorlatával, az 1960-as évek elején se-
gédkezett Balassa Iván mellett a folklórkutatásban, de csak 1966-ban jelentkezett első nyomta-
tott publikációjával, hogy azután 1970-től teljes felkészültséggel foglalkozzon tanulmányok 
hosszú sorában a Bodrogköz szellemi, anyagi és társadalmi néprajzával, a helyi nyelvjárással, 
a névtannal, társadalom- és gazdaságtörténeti kérdésekkel, s gazdagítsa velük a tudományt, a 



honismeretet . Csaknem kétszáz publikációja között olyan a lapművek kerültek ki keze alól, 
mint a Karcsai népmesék két kötete (1985), a Bodrogközi tájszótár (1992), A magyarországi Bodrog-
köz földrajzi nevei (1994), a Bodrogközi balladák két gyűjteménye (1996,1997), valamint A Bodrog-
köz helytörténeti bibliográfiája (I-II. 1999). Ezeknek a sorát gazdagít ja majd kiadásra váró értékes 
bodrogközi gyermekjáték-gyűjteménye. Erejéből arra is telt, hogy kiruccanjon egy számára új 
területre, s az államalapítás millenniuma tiszteletére megírja Nemesbikk krónikája c ímű művé t 
(2000). 

Kevés hozzá hasonlí thatóan szorgalmas és céltudatos embert ismerek. Olyan ember volt -
s ilyen m a r a d hatása által ezután is aki rendületlenül ösz tönző példát ad nekünk , amikor 
erőtlenség, kishitűség uralkodik el rajtunk. Sokan tekintjük életünk szép a jándékának, hogy 
barátai lehettünk, hogy közös feladatvállalásokban osztozhattunk, hogy azonos nemzet i köz-
ügyekért fá radozzunk a honismereti mozgalomban, a Néprajzi Társaságban, a Comenius Tár-
saságban, a Kazinczy Ferenc Társaságban. Nagy Géza elszántságát és tartását az sem bénítot-
ta meg , hogy az utóbbi hónapokban időről időre kórházba kényszerült . Amikor ot thon lehe-
tett, folytatta éppen esedékes munkáját . S a Teremtő azzal jutalmazta, hogy időt adott neki a 
Karcsa történetét és népéletét monograf ikus igényességgel bemuta tó könyvének befejezésére. 
Igaz, a sajtó alatt lévő jelentős m ű könyvvé formált példányát már nem vehette kezébe, pedig 
készült arra, hogy azt a szeretett karcsaiaknak átnyújtsa. Mégis: nagyszerű érzés lehetett pon-
tot tenni ennek az összegezésnek a végére annak tudatában, hogy teljes életet élt, mer t teljesí-
tette m i n d e n vállalt feladatát. Most már a mi dolgunk, hogy - amíg ehhez az erő megadat ik 
nékünk - fölmutassuk az eltávozott bará tunk által összegyűjtött és teremtett értékeket, hogy 
folytassuk a munkát , hogy őrizzük emlékezetét. 

Kováts Dániel 

Elment a Garam menti 
krónikás* 

„Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, 
s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen - ez a halál" 

* Elhangzott Csókás Ferenc temetésén Bényben 2002. április 2-án. 

Fájdalmában alkotta Isten a halált. Az ember 
bűnéér t érzett fá jdalmában. Igen ezt is az Úr al-
kotta mindenki számára. Nagyhét szerdáján Jé-
zus szenvedésének hetében Csókás Feri bácsinak 
is eljött az utolsó éjszakája, hogy annál nagyobb 
legyen számára a fény. Pontosan azon a napon , 
mikor hét évvel ezelőtt szeretett párját, felesé-
gét Juli nénit temették. 

Feri bácsi halálhíre bennünket , akik szeret-
tük, tiszteltük, mélyen megrendített . Azóta 
szinte f i lmszerűen peregnek szemem előtt az 
együt t töltött percek, órák, napok: a néprajzi tá-
borokról, nemzetközi konferenciákról, gyűjtő-
útjainkról. Több mint 30 éve összeforrott éle-
tünk a Csemadok munkában . Sok-sok felejthe-
tetlen órát töltöttünk mi együtt a nagy család 
sz ínpadán Pozsonytól Gombaszögig, határo-
kon innen és túl. Az általa rendezett és szerve-
zett Csemadok ünnepségek, az általa szerve-
zett hagyományőrző csoportok, a kurtaszok- A bényi templom (Halász Péter felvétele) 
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A bodrogvécsi tarsolylemez. (Hornyák László rajza) 


