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Kilencvenéves Forrai Sándor, 
a magyar rovásírás elkötelezettje 

Szülőföldjét már kisgyermek korában el kellett hagynia. Fiatalon megismerte a rovásírást, 
később a magyarság eredetét kutatók sorába állt. Látásának romlása következtében az 1950-es 
évek elején gyengénlátóvá vált, majd később teljesen elveszítette látását. 

Forrai Sándor 1913. március 18-án Munkácson egy polgári családban látta meg a napvilá-
got. Édesapja azok közé tartozott, akik azon munkálkodtak, hogy Kárpátalját ne szakítsák el 
hazánktól, ezért a terület csehszlovák megszállása után menekülnie kellett Magyarországra. 
Később a családját is sikerült áthoznia Miskolcra. A kis Sándor Diósgyőrben végezte el az ele-
mi iskolát. A tanítás örömét, sikerét már akkor megismerhette, amikor az öccsét taníthatta. A 
középiskola első két osztályát Miskolcon, a református gimnáziumban végezte. Édesapjának 
áthelyezése után a család Nyíregyházára került, Sándor ott folytatta a középiskolát az evan-
gélikus gimnáziumban. Ez akkoriban nagyon jó iskola volt, a tanárok úgy nevelték, tanították 
a gyerekeket, mintha a szüleik lettek volna. Arra is megtanították őket, hogy hogyan kell ta-
nulni. A középiskolát Újpesten fejezte be, ott érettségizett 1933-ban. Ezután gyors- és gépíró 
iskolát végzett, majd magánúton tanári diplomát szerzett. Amikor már tanított, az volt a célja: 
megkedveltesse, megszerettesse a diákokkal a tantárgyat, szigorral és szeretettel nevelje, ok-
tassa az ifjakat. 

1939-ben nősült, feleségével magán gyors- és gépíró iskolát alapítottak. A gyorsírást a fele-
sége, ő pedig a gépírást, az irodalmat és a nyelvtant tanította. A gépírás tanításában a régi ta-
pasztalatok felhasználásával kidolgozott egy új tanítási módszert, a Pavlov-féle feltételes 
reflexológia felhasználásával. Új alapokra helyezte az írógép klaviatúrájának a leosztását, va-
gyis a billentyűk tanításának sorrendjét. Ezzel reflexé vált a gyakorlat, a vakonírás rögzítése. 
Uj tankönyvet írt a gépírás tanításához. A tanításban, a vizsgáztatásban, a gyors- és gépíróver-
senyeken a Forrai-féle iskola a szakterület élvonalába tartozott. 

Kisgyermek korában Forrai Sándor látóideghártyája megsérült. Később, többszöri műtét 
után látása egy részét sikerült megmenteni. így tudott dolgozni 15 éven át segédtisztviselő, 
majd irodavezetőként a rendőrségen. Állapota romlott, ezért az 1950-es évek elején leszázalé-
kolták. Látása az 1970-es évek elejére annyira megromlott, hogy már nem tudott olvasni. A 
munkájához szükséges szövegeket a felesége olvasta fel. Ebben a munkában gyermekei is se-
gítették. Két fiuk (Zsolt és Buda) és egy lányuk (Rege) született. A nagyobb családot ma már 
három unoka is jelenti. 

Forrai Sándor a rovásírással már gyermekkorában találkozott. Erről az írásról először a 
Cserkész Szövetség egy kis könyvecskéjében olvashatott, bár csak kevés anyag szólt róla, de 
ez mégis nagyon felkeltette az érdeklődését. Amikor tagja lett a XX. század elején alakult 
Túrán Szövetségnek, kezébe került Sebestyén Gyula könyve a rovásírásról, amit alaposan ta-
nulmányozott. A Szövetséget 1945 után megszüntették, de a tagjait nem tartóztatták le. 

A rovásírásban Forrai Sándor olyan rendszert dolgozott ki, ami a magánhangzók harmóni-
ájára épült. Véleménye szerint a rovásírás rövidítési rendszerére épül fel a gyorsírás rendszere 
is. Iránymutatási rendszere ma már elterjedt a szakmában. 

Forrai Sándornak eddig öt könyve jelent meg a rovásírásról, köztük egy tankönyv, amely a 
rovásírás elsajátítása címet viseli. E könyvből tanítja a vakok iskolája szakkörében az érdeklő-
dő diákok részére Kiss Attila a rovásírást. A könyv hosszú évek gyakorlati munkájának ta-
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pasztalatára épül. A vak diákok nagyon kedvelik ezt az írást, hiszen a rovásírás nemcsak lát-
ható, hanem jól tapintható is a fára vésett, rótt jelek útján. 

A magyarságnak egy olyan értékes, ősi írása van, amely annyira hozzátartozik a nyelvünk-
höz, mintha együtt keletkeztek volna. Sajnálatos, hogy a magyarságnak ez az ősi kulturkincse 
ma is alig ismert. Pedig sok régi rovásírásos emlékünk van, például Erdélyben több templom-
ban is találkozhatunk vele. Van egy rovásbotnaptárunk is, amely másfél méter hosszú. Ez a 
teljes naptár rovásírással csodálatos rövidírási rendszerrel készült. Amit az elődeink rovás-
írással ránk hagytak, azt nekünk is ápolni kell a továbbadni a jövő nemzedékek számára. 

Hazánkban az 1970-es években és utána két alkalommal is rendeztek rovásírási kiállítást. 
Ezek vendégkönyvébe számos beírás rovásírással történt. Forrai Sándor az 1970-1980-as 
években számos helyen mintegy félszáz előadást tartott a rovásírásról. Az 1970-es években a 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában is tartott előadást ősi írásunk-
ról. 

Forrai Sándor sokirányú munkássága mellett, hosszú ideig ellátta egyházának a 
Frangepán utcai református egyházközségnek presbiteri teendőit is. E gyülekezetnek ma is a 
tiszteletbeli presbitere. 

1997-ben újra megjelenhetett a Túrán című tudományos lap, amely a magyarság eredetével 
és nemzetkutatással foglalkozik. E kéthavonta megjelenő folyóirat munkatársa többek között 
Forrai Sándor is. A Millennium évében, 2000-ben megalakult a Magyar Rovók és Rovásírók Or-
szágos Szövetsége. Ez az egyesület évente tart rendezvényeket, találkozókat, versenyeket a ro-
vásírásról. Ennek az egyesületnek a munkájában is részt vesz. 

Forrai Sándor fiatal korában aktívan sportolt. Lakásukban ma is rendszeresen elvégzi kis 
tornagyakorlatait. Igyekszik szervezetét karbantartani. De nemcsak a testtel, hanem a lélekkel 
is törődik. Naponta tart áhítati időt és elvégzi imáját. 

Szabadidejében rádiózik, magnózik, de a Tv értékesebb műsorait is hallgatja. Még ma is fő-
ként a népdalokat és az irodalmat kedveli. 

Nemcsak ránk hagyott sok értékes ismeretet a rovásírásról, hanem a családjában is vannak 
követői. Lánya vezetésével ma is működik a Forrai-féle gép- és gyorsíró iskola, amely termé-
szetesen korszerű épületekben, felszereléssel, számítógépekkel dolgozik, tanít. 

Munkája révén gazdagította népünk tudományos és kulturális területét. Amikor a követ-
kező kifejezéseket halljuk: sok van a rovásán; felrótták neki; megrovásban részesült - gondol-
junk a rovásírásra, hiszen e mondások arra utalnak. Forrai Sándor sok gondját, baját, a hátrá-
nyos helyzetéből fakadó nehézségeket leküzdve, felesége, családja segítségével sokirányú al-
kotómunkát végzett. Élete és munkássága valamennyiünk számára példaértékű lehet. Hála 
Istennek ma is jó egészségben van Forrai Sándor. Most következő névnapján tölti be életének 
90. esztendejét. Ebből az alkalomból is kívánunk neki a mostanihoz hasonló jó egészséget és 
további alkotó munkát. Leljen továbbra is sok örömet az életben. 

Isten éltesse szerettei körében. 
Lak István 

Isten éltesse a 90 éves Forrai Sándort! 
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Ki népei vagytok? 
A 75 esztendős Ág Tibor köszöntése 

Ez a cím sokszorosan foglalt, annyira, hogy kétszer már én is lefoglaltam: a Szent Lászlóról 
szóló kiállításomnak és írásomnak ez a címe. De aki járatos a népzenében és ismeri Kodály 
műveit, azt tudja, hogy Lengyel László című gyermekkari művében elhangzó egyik legfonto-
sabb - máig ható - kérdés ez, amelyre később ott - a ma is érvényes - szelíd válasz: 

Ki, s ki népei vagytok, haja, magyar népe? 
- Lengyel László jó királyunk, haja, német népe! 

Az is nékünk ellenségünk, Haja, magyar népei 
- Miről vóna ellenségtek, Haja, német népe? 

Hidunk lábát eltörette, Haja, magyar népe! 
- Mivel tudta eltöretni, Haja, német népe? 

Az ő piros pej lovával, Haja, magyar népe! 
- Megcsináljuk zó'd bocfából, Haja, német népe 

A zó'd bocfa elrohandó, Haja, magyar népe! 
- Megcsináljuk rézólomból, Haja, német népe 

A rézólom elolvandó, Haja, magyar népe! 
- Megcsináljuk sáraranyból, Haj,a német népe 

Hun vennétek sáraranyat, Kódus magyar népe? 
- Mi elmegyünk Boldogasszony kiskertjébe, 

Kérvén kérjük, adván adják. 
- Medencével hordjuk, azt is néktek adjuk, azt is néktek adjuk. 

Hazudtatok, mert loptátok, Haja, magyar népe! 
- Se nem loptuk, se nem vettük, Isten adománya!.. .stb. 

Nyilván nem lesz nehéz kitalálni, hogy melyek azok a mondatok, amelyért ide citáltam e 
szépséges kórusmű szövegét abból az alkalomból, hogy megköszöntsem a 75 éves Ág Tibort. 
Én a fenti szöveg kapcsán leginkább a Boldogasszony kis kertjére gondolok, ahová csak kevés 
élő ember juthat el. Aztán a fennmaradt és begyűjtött énekekre, amelyet se nem loptunk, se 
nem vettünk, hanem mint isten adományaként begyűjtöttünk: pontosabban begyűjtöttek a 
népdalkutatók, köztük Ág Tibor is. 

* 

Ág Tibort elég régen ismerem. Tudom, hogy szeret reggel kutyát sétáltatni, szeret kóruso-
kat vezetni - élete egyik felét ezt tette ki - , de újabban szeret útra kelni és népdalokat gyűjteni. 
Ezen útjaira sokszor elkísértem, ahogy a hátsó borítón látható képek is mutatják. Most, hogy 
emlékeim között kutatok, egy olyan gyűjtés jut eszembe, amely mindkettőnk számára emlé-
kezetes, és a magnetofonfelvétel az előzményekből is mindent megőrzött. 1988. július 8-án 
Nyitraegerszegen voltunk együtt. Az akkor 71 esztendős Czigány Istvánné Magát Ilonánál a 
Bálint vitéz (a Csudahalott) ballada után érdeklődtünk. Az nem jutott eszébe, de helyette várat-
lanul valami mást kezdett énekelni. Egymásra néztünk, mert alig hittünk a fülünknek: ugyan-
is egy eddig lappangó balladánk két versszaka hangzott el. De aznap szerencsések voltunk, 
mert még ott, Egerszegen a 73 éves Kovács Gáborné Krizsán Mária is elénekelte, de ő egy 
versszakkal többet tudott. Vicsápon pedig, a szintén 71 éves Villa Jánosné Bede Irén jóvoltából 
e balladatöredék négy strófáját vehette föl a gyűjtő. 

Duna partján van égy házikócska, 
Abba van egy vétett nyoszolyácska, 
Abba van égy ringalló bölcsó'cske, 
Abba van égy kicsi gyérékécské. 
A lábával csak úgy ringatgatja, 
A nyelvévél csak úgy magyarázza. 
- Lányok, lányok, példát mondok néktek 
Kevéj katonához né menjetek. 
- Az én uram kevél katonácska, 
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Éjjel, nappal sörön, boron, iszik. 
Éjjel, nappal sörön boron iszik, 
Éjféltájba haza igyekezik. 
Mégzörgeti zsindélés ajtócskát, 
Összeiityi sári sarkantyúját. 
Engem ölel kétágú korbáccsal, 
Engem csókol kardjának lapjával. 

Miután á tnéztem az eddig megjelent népballada-gyűjteményeket , világossá vált, hogy az 
idézett töredéknek egy-egy versszaka, vagy csak néhány sora Moldvából is megtalálható, sőt 
két strófával Kodály is gyűjtötte már 1906-ban. Mindezeket egymás mellé téve egy tanul-
mányt ír tam, és e balladának a Kevély katona c ímet adtam. (Ág Tibor bal ladagyűj teményében 
már így is jelent meg.) A sok töredék, a szövegbeli rokonságok, hasonlóságok, a mo t ívumok 
egyezése azt mutat ta , hogy vagy egy valaha létezett, régi ba l ladánknak az első négy strófája 
került elő, vagy esetleg ez a töredék a moldvai cifra katonának, vagyis a Nagy hegyi tolvajnak a 
variánsa. De az is lehet, hogy annak egy kiszakadt része, amely önállóan épült, bővül t tovább. 

* 

E régi, de emlékezetes n a p felidézése u tán azt is el kell mondanom, hogy régóta p róbá lom 
szelíden befolyásolni, hogy mi az, amit okvetlen össze kellene állítania, megszerkesztenie, 
mert az i dő múlik, és rajta kívül ezt senki nem fogja elvégezni. Mivel ismerem gyűjtéseit , bát-
ran m o n d h a t o m , hogy csodálom teljesítményét, de sokakkal ellentétben nem irigylem, mer t 
kemény munkáva l , egy élet munkájával hozta össze. 

Könnyen lehet elfogultsággal vádolni engem, ha azt mondom, hogy Ág Tibor az eddigi 
népdalgyűj tők között a legelsők közé sorolandó. Elfogult vagyok, hangsúlyozom, de n e m hi-
szem, hogy sokat tévedek e rangsor megállapításakor. Ebbe az is belejátszik, hogy t u d o m , Ág 
Tibor Felvidéken egy egyszemélyes akadémiának számít. Mivel i smerem a lakásán sorakozó 
magnetofon felvételeket és a lejegyzéseket tar ta lmazó füzetek hata lmas számát, nehezen ért-
hető, hogy az utóbbi éveket leszámítva alig jelent meg valami ebből a gazdag anyagból . Az 
1974-ben kiadott Édesanyám rózsafája (Palóc népdalok) és szintén a pozsonyi Madách Könyv-
kiadónál megjelent Vétessék ki szóló szívem című népballadákat tar ta lmazó kötetet emlí thetem, 
amelyek n e m hiányozhatnak egyetlen népdal t szerető, népdallal foglalkozó kuta tó polcáról 
sem. És az tán hosszú ideig mintha semmi sem történt volna. De az elmúlt évt izedben a 
dunaszerdahely i Lilium A u r u m Kiadó és a Gyurcsó István Alapítvány, illetve egy esetben a 
pozsonyi Kalligram Könyvkiadó Ág Tibornak több füzetét és népdalgyűjtését megjelentette. 

Talán fölösleges is mondanom, hogy a Nyitra-vidéken gyűjtött népdalok és szokásdalok je-
lentik Ág Tibor gyűjtésének legnagyobb részét. Olyan bőséges anyag gyűlt össze, hogy ha ki-
válogatná a legjavát, akkor is csak három vagy négy kötetben férnének el. Ezek sorából tavaly 
meg is jelent egy, a folytatása most van nyomdában . A zoborvidéki népballadákat tar ta lmazó 
kötet gazdagságát és értékét jelzi, hogy ehhez mérhetőt az elmúlt évtizedekben csak Kallós 
Zoltán tudo t t összegyűjteni és megjelentetni. 

* 

Miért szánja valaki egész életét oly hiába tetsző dolgokra, min t a népdalgyűjtés? Miért 
megy el valaki magnetofonnal hidegben és hőségben, kevés vagy semminemű támogatással 
Zoboraljára, Gömörbe, Bodrogközbe. Rövid válaszom: mert szeret Boldogasszony kiskertjé-
ben járni. 

Ismerem Á g Tibor gondjait , d e akárhány ellenérvet is sorolok fel, mégis azt m o n d o m , hogy 
őt bo ldognak t u d o m elképzelni. Pontosabban: így kell őt elképzelnünk. Akkor hát miér t is ne 
legyünk vele együtt boldogok m i is, amikor 75 éves születésnapján fölköszöntjük? 

Móser Zoltán 

96 



Vass Tibor, az ózdi kohászat 
történetének kutatója 

Az Ózdi Városi Múzeum 2002-ben Diplomát alapított abból a célból, hogy ezen oklevél 
adományozásával ismerje el azok tevékenységét, akik kiemelkedő helytörténeti munkát vé-
geznek és folyamatosan segítik a múzeumi munkát is. Eddig hárman vehették át a megtiszte-
lő elismerést: id. Dobosy László (posztumusz), dr. Faggyas István és a közelmúltban Vass Tibor, 
akit egyben 80. születésnapja alkalmából is köszöntöttek. Az ünnepelt tevékenységét Dobosy 
László, a múzeum igazgatója méltatta. 

Vass Tibor, 1922. november l-jén született Sajóvárkony községben. Gyermekéveit a farkas-
lyuki bányatelepen töltötte, ahol édesapja famintakészítő asztalosként dolgozott. Időközben 
édesapját áthelyezték az Ózdi Vas- és Acélgyár asztalosműhelyébe, majd a család is Ózdra 
költözött. Vass Tibor 1939-ben nagyon fiatalon kezdte meg a munkát az ózdi Vas- és Acélgyár-
ban. Kezdetben a gyári gépműhelyben dolgozott, majd huszonegy éven keresztül az igazga-
tóság termelési apparátusában előadói feladatokat látott el. Munkájához tartozott egyebek 
mellett a sajtótájékoztatás is. Akkoriban a kohászat a társadalom fókuszában volt, ezért gyak-
ran jártak az újságírók Ózdra. Többségüket természetesen érdekelte a gyár és a település 
múltja is. A megfelelő tájékoztatás érdekében Vass Tibor behatóan ismerkedett az Ózdi Kohá-
szati Üzemek kialakulásának és fejlődésének főbb mozzanataival. Végül már kedvtelésből is 
foglalkozott a gyártörténettel. Közben kohász-technikusi képesítést szerzett. 

Az 1960-as években került kapcsolatba a honismereti gyűjtőmunkával. Ennek folyamán 
sok azonos érdeklődésű barátot szerzett. 1962 nyarán elhatározták, hogy ezentúl közösen fog-
ják gyűjteni Ózd és térségének régészeti, településtörténeti, néprajzi és üzemtörténeti emléke-
it. Még ebben az esztendőben 21 fő részvételével létrehozták a Megyei Múzeumok Baráti Kö-
rének ózdi csoportját. 

Az üzemtörténeti csoport vezetésével Vass Tibort bízták meg. Tevékenységükhöz sikerült 
megnyerniük az Ózdi Kohászai Üzemek vezetőinek a támogatását. így jutottak önálló épület-
hez Istenmező térségében, ahol megoldhatták a gyorsan szaporodó gyűjtemény tárolását. A 
csoport időközben felvette a Honismereti Kör nevet, amely a következő években kisebb önál-
ló ipartörténeti kiállításokat is rendezett. Ezek sorából kiemelkedik az 1970 májusában, az Óz-
di Vasgyár alapításának 125. évfordulója alkalmából megrendezett 125 éves az ózdi gyár című 

VASS Tibor (balra) és Dobosy László múzeumigazgató 
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kiállítás. Ekkor nyílt meg az Ipari skanzen az ózdi Gábor Áron Ipari Szakmunkásképző Inté-
zet udvarán. 

1971-ben sor került az állandó jellegű Gyártörténeti bemutató megnyitására az egykori Bé-
ke étterem átalakított épületében. 1975-ben a Gyártörténeti bemutató munkája, anyaga, ered-
ménye alapján múzeumi rangot kapott. Vass Tibor tizenkét évig vezette az intézményt. Min-
den évben az októberi Múzeumi Hónap első vasárnapján „múzeumi sétát" szervezett az Ipari 
skanzenben. Ugyancsak minden évben sor került az Üzemtörténeti Kutatások Ózdon című elő-
adássorozat megrendezésére. Tizenkét esztendő alatt negyven időszaki kiállítást rendezett, 
melynek sok-sok látogatója volt. 

A magyar múzeumügy érdekében kifejtett munkássága elismeréséül 1979-ben Móra Fe-
renc-emlékérmet kapott. Három évvel később, 1982-ben Alkotói Nívódíjban részesült az Ózdi 
Kohászati Üzemekben végzett munkájáért . 1983. december l-jén vonult nyugállományba. A 
múzeum vezetését ifj. Dobosy László vette át, aki jelenleg is betölti ezt a tisztet. 

Vass Tibor nyugdíjba vonulása után is tovább folytatta a kutatómunkát, s ezt teszi ma is. 
Eddig több mint negyven tanulmánya jelent meg különböző lapokban, szakfolyóiratokban. 
Öt önálló kötete is napvilágot látott. Egyik legutóbb megjelent könyvének címe: Az ózdi acél-
gyártás története. Ezt Vass Tibor élete fő művének tartja, amely az ózdi vasgyártás 155 évét 
összegzi. A könyvhöz függelékként csatolt néhány kis tanulmányt is, így a könyv teljes képet 
ad a gyárról és a benne dolgozó munkások életéről. 

Dr. Veres László, megyei múzeumigazgató így értékelte a könyvet: „Nagyívű ipartörténeti 
monográfia, melynek egészéből jól érzékelhető, hogy szerzője kiválóan felkészült szakember. 
Ózd ipartörténetének szinte minden részletében jártas profi kutató." 

Vass Tibor leánya és fia is méltó utódai édesapjuknak a helytörténeti kutatás terén. Ezt már 
több munkájukkal is bizonyították. 

Kerékgyártó Mihály 

Tízéves a Somogy Megyei 
Honismereti Egyesület 

Jubilál a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. Alakulásának tizedik évfordulóját 2003. 
január 22-én, a Magyar Kultúra Napján ünnepelte nagyszabású rendezvény keretében, a So-
mogy Megyei Művelődési Központ színháztermében. Erre a szép jubileumra jelent meg a 
„Honismeret az ezredfordulón" című kötet, amely rendkívül gazdag interjú- és vallomás-
gyűjtemény a honismeret somogyi munkásairól. 

A kötet előszavát Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke írta. Érdemes idézni belőle 
pár gondolatot, amelyek meghatározóak voltak az egész tanácskozás szellemére is: „Az a cso-
dálatos a honismeretben - akár mint mozgalomban, akár mint tevékenységben hogy fel-
színre hozza és megerősíti, nyilvánvalóvá teszi azokat a sokszor csak a tudat alatt, pókháló-
szerűen fonódó szálakat, láthatatlanul sugárzó erővonalakat, amelyek a szülőföldhöz, a lakó-
helyhez, a hazát jelentő táji és térségi értékekhez fűznek, kötnek, csomóznak bennünket. . ." 

A tanácskozásra összegyűlt szép számú honismereti munkatársat - köztük volt Bartha Éva 
a Honismereti Szövetség titkára - Károly Irma, a Somogy Megyei Művelődési Központ igazga-
tója köszöntötte. Köszöntőjében kiemelte, hogy a tíz évvel ezelőtti megalakulás óta intézmé-
nye az egyesület háttérbázisa, a működéshez szükséges infrastruktúra biztosítója. 

A rendezvényt Sárdi Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Megnyitó-
jában hangsúlyozta, hogy Somogyot méltán tartják a honismereti mozgalom egyik fellegvárá-
nak. Nemcsak az eltelt tíz év eredményei jelzik ezt. A mozgalom megalapozása sok évtized-
del előbbre nyúlik vissza. Szólt arról is, hogy egy település múltja csak aprócska folt egy nem-
zet történetében, de mégis fontos része a haza sorsának. Az alelnök arra is ígéretet tett, hogy a 
Somogy Megyei Közgyűlés a jövőben is rangjához méltó módon támogatja a somogyi honis-
meretet. 

Az első előadást G. jáger Márta főlevéltáros, az egyesület elnöke tartotta a Somogy Megyei 
Honismereti Egyesület első tíz évéről. Elmondta, hogy az 1992-es alakuló közgyűlésen még 
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csak huszonnégyen gyűltek össze azok, akik úgy gondolták, hogy a szülőföld szeretete és 
tisztelete összeköti gondolkodásukat és tetteiket. Ma már félszáznál több tagja van az egyesü-
letnek. Mindez nem egyszerű tagságot, hanem igazi tevékenységet jelent a honismeret min-
den területén. Kiemelte az előadó többek között a megújult falukrónika-írást, a számos érté-
kes pályamunka születését, amelyek sokszor országos rangot vívtak ki maguknak. A honis-
meret ismert és kevésbé ismert egyéniségei együtt dolgoznak azon, hogy Somogy múltjának 
feltárása minél gazdagabb legyen. 

Az előadás címében szereplő „első tíz év" azt is jelzi, hogy sok még a tennivaló. Bízzunk és 
bízunk az újabb jubileumokban, hiszen a honismereti tevékenységet soha nem lehet abba-
hagyni. 

Ezután dr. Kanyar József, a Honismereti Szövetség örökös elnöke emelkedett szólásra. 
Nagyívű előadásában a honismeret és a kultúra kapcsolatát vizsgálta, számos önéletrajzi val-
lomással is átszőve. Dr. Kanyar Józsefnek „Honismeret és nemzettudat" címmel már megje-
lent gyűjteményes kötete 2000-ben, a Püski Kiadó gondozásában. Most készülő új művének a 
„Nemzettudat és kultúra" címet adta. Nem véletlenül. Valamennyien tudjuk, valamennyien 
érezzük, hogy igazi nemzeti tudat nélkül nincs igazi kultúra sem. Ma, amikor oly sok terüle-
ten áramlik a kulturális szenny, óriási feladat hárul a honismeretre is. Szólt az előadó többek 
között a nemzeti tudat géniuszairól, Illyés Gyulám 1 és Németh Lászlóról is. Hangsúlyozta azt is, 
mennyire fontos szerepe van az iskolának és a vallásnak. Nemcsak a kultúra közvetítésében 
és befogadásában, hanem az igazi erkölcs megteremtésében is. 

Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke a honismeret holnapjáról beszélt. Az előadás 
címe a hallgatóságban önkéntelenül a honismeret honlapját asszociálta. Nem véletlenül. Ha-
lász Péter kitért erre is. Hangsúlyozta, hogy a honismereti mozgalom jövője az ifjúság kezében 
van. A fiatalság egy jelentős része (főleg az általános és középiskolások) szívesen bekapcsoló-
dik napjaink felgyorsult életritmusában is a honismeretbe, különösen a vetélkedők révén. A 
továbblépés elengedhetetlen feltétele azonban az internetes megjelenés. Halász Péter szólt ar-
ról is, hogy az igazi honismeret nem ismeri a határokat. Mindennél többet mondanak erről az 
immár évek óta nagy sikerrel működő mesztegnyői nemzetközi honismereti táborok, melyek-
nek lelke, igazi mozgatója Kövesdi Tiborné. 

Az egyesület jubileumi kiadványát, a már említett „Honismeret az ezredfordulón"-t a kö-
tet egyik szerkesztője, a Somogy Megyei Önkormányzat főtanácsosa, Lőrincz Sándor mutatta 
be. Az agyaggyűjtés, a formábaöntés nehézségei is napvilágra kerültek. Az eredmény azon-
ban megérte a fáradságot. Valóban vallomásos, szép kötet állt össze a somogyi honismeret 44 
jeles egyéniségéről. És még legalább ugyanennyiről lehetett volna írni! Dr. Gyenese István, a 
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke írja többek között ajánlásában: „Látásmódot, elhivatottsá-
got, közösségben rejlő erőt közvetít e könyv és a megszólalók a múltkutatás iránt érzett szen-
vedélyükről is őszintén vallanak." 

A könyvbemutató után korreferátumok következtek. 
Dr. Király Lajos nyugalmazott főiskolai tanár, az ismert nyelvész és néprajzkutató sajnálatá-

nak adott kifejezést, hogy mennyire nincs jelen iskolai oktatásunkban a honismeret. Pedig az 
Európai Unióban is fontos lesz nemzeti értékeink, nemzeti tudatunk megőrzése. Szólt népraj-
zi kutatásairól is, ám azt szerényen elhallgatta, hogy több évtizedes hiányt pótló, 2002-ben 
megjelent „Híres betyár vagyok.. ." című műve a somogyi könyvkiadás egyik jeles eseménye 
volt. 

Bertalan Béla, a Tabi Városi Könyvtár igazgatója a „Tabi Kilátó" című könyvsorozatról be-
szélt. Kezdetben alcímként közérdekű kalendáriumként jegyezték. Ma már (eddig kilenc kö-
tet jelent meg és folynak a tizedik előkészületei!) sokkal inkább helytörténeti olvasókönyv. 
Gazdag anyaga a biztosíték arra, hogy rövidesen elkészülhet egy Tabot bemutató városmono-
gráfia is. 

Bodó Imre dombóvári helytörténeti kutató göllei kapcsolatairól szólt. Vallomásos, szép sza-
vakkal idézte föl somogyi emlékeit, Fekete István hagyományának ápolását. (Az 1995-ben 
megnyílt dombóvári Fekete István Emlékmúzeum már eddig is látogatók százait vonzotta, s 
egyik legszebb eredménye Bodó Imre minden akadályt legyőző, szívós munkájának.) 

Dr. Sipos Csaba, a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár tudományos főmunkatársa a 
2002-ben immár 32. évét záró „Somogyi Honismeret" című folyóiratot mutatta be. Az ország 
egyik legrégibb honismereti periodikája továbbra is rendszeres megjelenést ígér. Ezen fára-
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doznak a fenntartók, a szerkesztők és a szerzők egyaránt. A tartalom gazdagságára pedig a 
megye honismereti kutatóinak kiapadhatatlan munkássága a legfőbb biztosíték. 

Matyikó Sebestyén József, a siófoki Kálmán Imre Múzeum igazgatója, a Balaton-part ismert 
helytörténésze az elmúlt évtizedek legfontosabb balatoni kiadványait sorolta fel. Számos 
szerző ismertetése mellett magáról szerényen hallgatott. Pedig szinte nem múlik el év, hogy 
valamelyik fontos helytörténeti kiadvány ne jelezné a nevét. 2002-ben kettő ilyenről is tu-
dunk: „Keresztury Dezsó'és Balatonfüred", „Lukács Károly, a Balaton tudósa". 

Kedves színfoltja volt a tanácskozásnak, amikor dr. Kanyar József, Sárdi Árpád, Halász Péter 
és Bartha Éva egy-egy szép somogyi helytörténeti könyvet vehetett át G. Jäger Mártától, az 
egyesület elnökétől. 

A jubileumi rendezvény baráti beszélgetéssel ért véget. Mindehhez szép háttért biztosított 
az utóbbi években megjelent somogyi helytörténeti könyvekből készített kiállítás. 

Dr. Sipos Csaba 

A Balassagyarmati Honismereti Kör 
1978. szeptember 25. óta működik városunkban honismereti közösség. Elnöke kezdetektől 

máig Kovalcsik András tanár. Szervezetileg a Madách Imre Városi Könyvtárhoz tartozik, te-
hát nem bejegyzett önálló egyesület. A könyvtár helytörténeti gyűjteményét egy 1820-ban 
épült, 1977-ben felújított, klasszicista stílusban készült, műemlék kisnemesi kúriában helyez-
tük el, amit közkeletű nevén „Csillagháznak" hívnak a gyarmatiak. Ebben a barátságos, ott-
honos épületben folytatja tevékenységét a Honismereti Kör, itt rendezzük a programokat, ki-
állításokat, itt kapott teret az összegyűjtött helyi vonatkozású tárgy- és szellemi doku-
mentumegyüttes . 

A célkitűzés tiszteletre méltó: a város múltjának jobb megismerése, feltárása, irodalmi, tör-
ténelmi, művészeti hagyományainak ápolása, helytörténeti kutatások eredményeinek publi-
kálása - vagyis értékőrzés és teremtés - , kapcsolattartás a városból elszármazottakkal és a ha-
tár túloldalán élő magyarokkal. A Kör tevékenysége szorosan összekapcsolódik a Könyvtáré-
val, kölcsönösen segítik, kiegészítik egymást. 

A Honismereti Kör tagjainak szervezőmunkája eredményeként a Könyvtár jelentős hagya-
tékokkal és különgyűjteményekkel rendelkezik. Teljességre törekedve gyarapítjuk Balassi Bálint, 
Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Komjáthy Jenő, Szabó Lőrinc műveit és a róluk szóló irodal-
mat, valamint a helyhez kötődő kismesterek munkásságát bemutató anyagot. 

Nagy fontosságú az Esze Tamás történésztől - elnökünk kapcsolattartó készségének kö-
szönhetően - az 1983-ban kapott, és az 1790 és 1940 között élt balassagyarmati szerzők adatait 
felsorakoztató, több tízezer tételt számláló feljegyzéssor. (Esze Tamás a Balassi Gimnázium 
diákja volt, később pedig segédlelkészként szolgált a településen.) A gyűjteményt folyamato-
san kiegészítjük. Kezdeményezésemre az MTA Könyvtárától három hónapja átvettük a pro-
fesszor úr hagyatékának további részét, ami 24 polcfolyóméternyi irat; feldolgozását meg-
kezdtük. 

A könyvek mellett a helyi iskolák évkönyveit, a balassagyarmati és megyei sajtóterméke-
ket, lapkivágatokat, térképeket, kéziratokat, testületi anyagokat, aprónyomtatványokat (ezek 
ma már számítógépen kereshetők), képeslapokat stb. gyűjtünk, a fotókat és a diákat a tagok 
készítik. A kb. harmincezer vizuális dokumentumot digitalizáltuk és hat CD-ROM-ot készí-
tettünk belőlük megkönnyítve felhasználásukat, megnövelve élettartamukat. 

Az 1912 júniusában alapított Magyar Korona gyógyszertár bútorzatát - Reiter László tag-
társunk közbenjárására - 1999 novemberében kapta meg a Honismereti Kör a felszámolásra 
kerülő Colonia Pharma Gyógyszer-kereskedelmi Vállalattól. Márványlapos vényasztal, 
National típusú pénztárgép - ami még ma is működik kétrészes, felül kétajtós, maratott 
üvegű, alul két teli ajtós és kétfiókos könyves szekrény, valamint nagyon sok régi gyógyszer-
tári edény alkotja a kollekciót. A berendezéseket felújítottuk és mutatós patika enteriőri alakí-
tottunk ki belőlük. 

A Horváth Endre gyűjtemény a pénzjegytervező grafikusművész életére és munkásságára 
vonatkozó dokumentumokat , grafikáit, fotóit, pénz- és bélyegterveit, műalkotásait és szemé-
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lyes használati tárgyait, iparművészeti értékű bútorait, összesen 744 leltározott tételt foglal 
magába. A művész nővérének ajándékaiként került - Kovalcsik András kitartó fáradozásá-
nak köszönhetően - a város tulajdonába, azzal a kikötéssel, hogy azt a Helytörténeti Gyűjte-
ményben, kiállításon mutassuk be. A hagyaték részét jelentő egymillió forintból létesítettünk 
egy alapítványt, amely révén, a Horváth Endre-díj létrehozásával a balassagyarmati képző-
művészeket és könyvek megjelenését támogatjuk. 

Dr. Mohácsy /ózse/New Yorkban élő közgazdász 1983-ban tett közérdekű kötelezettségvál-
lalást Balassagyarmat iránti, gyermekkori emlékeiből táplálkozó szeretete jeléül. Az alaptőke 
kamatait helyi kiadványok megjelentetésére fordíthatjuk. Testvérei az alapítványt tevő halála 
óta több százezer forinttal járultak hozzá a cél megvalósításához. 2002. szeptember 24-én a 84 
éves Mohácsy Gitta néni Balassagyarmat barátainak találkozóján 300 ezer forintot adott át 
polgármesterünknek, a kuratórium elnökének. 

A regisztrált tagok száma 80-100 fő, akik a havonta tartott összejöveteleken számolnak be 
kutatómunkájukról, illetve vállalják a „házigazda" szerepet, amikor is saját életük alakulásá-
ról, családjukról, munkájukról, emlékeikről vallanak, máskor meghallgatják a vendégelőadók 
várossal kapcsolatos gondolatait. Szintén lehetőséget kapnak a megszólalásra az innen elszár-
mazottak, akik életútjukról, szakmai- és magánéleti sikereikről, a szülőföldhöz való kötődé-
sükről beszélnek. 

A majd negyedszázad alatt tagságunk egy része felett eljárt az idő, s többüktől kellett már 
szomorúan búcsút vennünk. Ezért következetesen igyekszünk utánpótlásról gondoskodni. Az 
általános iskolásoknak nyári táborokat szervezünk, s az iskolanapokon várostörténeti vetél-
kedők megrendezéséhez nyújtunk segítséget. A gimnazistáknak és a középfokú intézmények 
tanulóinak Balassagyarmati panteon címmel vetélkedőt, azon kívül olvasónapló és Személyes 
történelem címmel interjúpályázatokat hirdetünk minden esztendőben. (Ebben a tanévben 36 
csapat nevezett be a panteon-vetélkedőre, 41 diák a Madách olvasónapló pályázatra, és hu-
szonötén készítenek interjút.) A legjobban megfogalmazott beszélgetések írásos változatát a 
Balassagyarmati Honismereti Híradó ifjúsági különszámaként jelentettük meg, immár má-
sodszor. Közöljük a balassagyarmati vonatkozású diákköri dolgozatok legjobbjait és a szak-
dolgozatokból részleteket. A megye valamennyi középiskolájába eljuttatjuk a Szövetség felhí-
vását a Diákakadémiákra, az országos honismereti vetélkedőre (Emese álma, Tudás forrásai 
stb.), a feladatfüzeteket értékeltük, s a megyei fordulókat megszerveztük. Az egyetemen és 
főiskolán továbbtanulókat hazahívjuk, és előadásokat kérünk tőlük. De nagyon sokan készí-
tik el balassagyarmati témájú szakdolgozataikat gyűjteményünkre és Vas Agnes helyismereti 
könyvtáros segítségére támaszkodva. 

Az elmúlt két és fél évtized alatt több mint kétszáz honismereti köri rendezvényt tartottunk, 
amelynek jelentős része a városhoz kötődő alkotók: irodalmárok, képzőművészek, a különbö-
ző foglalkozási ágak és szakterületek figyelemre méltó jeles személyiségei évfordulója kap-
csán méltatásukat szolgálták. 

Évente tartunk emléküléseket, tudományos konferenciákat. Most csak felsorolásszerűen emelek 
ki néhányat: Nagy Iván, Madách, Bérczy Károly, Pajor István, Komjáthy Jenő, Mikszáth Kál-
mán, Szontagh Pál, Veres Pálné, Balassi Bálint, Horváth Endre, Szabó Lőrinc, Balogh Károly. A 
tavalyi ősz i emléknapon a száz esztendővel ezelőtt Balassagyarmaton született világhírű ori-
entalistára, Ligeti Lajosra emlékeztünk dr. Apor Éva (MTA Könyvtára, Keleti Gyűjtemény), 
dr. Berta Árpád (tanszékvezető egyetemi tanár, Szeged), dr. Sárközi Alice (MTA Altaisztikai 
Kutatócsoport) előadásával. A konferenciát Kovalcsik András vezette. Emléktáblát helyez-
tünk el a Balassi Bálint Gimnáziumban, Ligeti alma materében, és kiállítást nyitottunk a 
könyvtárban. 

A városban élő és innen elszármazott szerzők feltétlenül meg szeretnék ismertetni a nyilvá-
nossággal kiadványaikat. Ezért nagyon sok könyvbemutatót tartottunk az utóbbi években a 
Honismereti Kör foglalkozásain. Például: dr. Zonda Tamás, Csikász István, 2002. október 
l-jén Varga Lajos, egykori balassis tanár Önmagunk körül című munkáját Molnár Zsigmond 
református lelkipásztor és Papp János színművész mutatta be. 

Tekintsük át részletesen az elmúlt három esztendő rendezvényeit! 
2000. február 11-én Nóvák Zoltán főiskolai hallgató, korábban ifjúsági pályázataink, vetél-

kedőink győztese, Huszár Aladár, Nógrád megye főispánja, az 1919. januári események pol-
gári vezetője címmel tartott előadást. Március 24-én dr. Hausel Sándor levéltáros „Vár állott, 
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most kőhalom" címmel beszélt a nógrádi vár évszázadairól. Április 25-én dr. Baintner Ottó: A 
Családom, őseim sorozatban a 195 éve született Baintner Ferenc, Nógrád megyei főorvosra és 
a 95 éve született Baintner Károly mezőgazdasági mérnökre emlékezett. Május 9-én Kovács 
Ferenc gimnáziuma tanár, választmányunk tagja, a 300 éve született és 250 éve meghalt 
Mikovinyi Sámuel, a magyar kartográfia megteremtője munkásságát idézte fel. Július 7-14-ig 
„Emlékezzünk régiekről..." millenniumi olvasótábor zajlott 10-14 éves gyermekek számára. 
Szeptember 19-én Kovalcsik András a 150 éve született Horváth Danó árvaszéki ülnökről, a 
Nógrádi Lapok és a Honti Híradó szerkesztőjéről értekezett. Október 10-én, az ősz i emlékna-
pon Sárffy Áladárra, a Balassi Gimnázium első igazgatójára Borenszkiné Imre Éva a jelenlegi 
vezető emlékezett. A Pénzjegynyomda kiadásában megjelent Horváth Endre albumot 
Vagyóczky Károly grafikusművész, papírpénzeink tervezője népszerűsítette. A kiváló balas-
sagyarmati festőművész, Farkas András irodalmi illusztrációkból rendezett kiállítását H. 
Szilasi Ágota egri művészettörténész (édesapja balassis diák volt) ajánlotta a közönség figyel-
mébe. Október 26-án Balassagyarmat barátainak találkozóját tartottuk a Duna Palota szín-
háztermében, ahol Gombár Endre városunkban született irodalomtörténész a Balassagyar-
mati Komjáthy Jenő Irodalmi és Művészeti Társaság (a könyvtár közössége) Röpke ívek című 
folyóiratáról beszélt szakavatottan, Kovalcsik András az általa összeállított Megyery Sári em-
lékkönyvet elemezte. A 49 némafilmben főszerepet játszó költő és írónő városunkban szüle-
tett és Párizsból hagyatékának egy része is hozzánk került. 

Dr. Balázs Géza nyelvész, dr. Szabó Károly helyi kiváló irodalomtörténész, költő, rendező, 
tankönyvíró nyelvészeti dolgozataiból készült, A történelem szavakba merevült című könyv-
tárunk által kiadott munkáját ismertette. (Jómagam a teljes életmű gondozója vagyok, s az 
említetteken kívül még két jelentős gyűjteményét is napvilágra segíthettem pályázatokon és 
szponzoroktól megszerzett pénzekből.) 

Az egyetemen tanárom volt dr. Szigethy Gábor színház- és irodalomtörténész, akit az 
egyik ősz i emléknapra meghívtam, hogy tartson előadást Madáchról a hajdani megyeházán. 
Áz ódon épület varázsának köszönhetően Szigethy tanár úr 30 perces filmet forgatott A me-
gyeháza lépcsői címmel a Duna Televízió számára, s természetes módon javasoltam Körünk 
tagjait a megszólalók sorába. A film otthoni „díszbemutatóját" a Nógrád megyei Madách-ün-
nepségen tartottuk, amit szintén könyvtárunk rendez 1990 óta. Ezt az alkotást is levetítettük a 
találkozón, s mondhatom osztatlan sikert aratott. 

A Megyery Sári album könyvpremierjét november 9-én rendeztük meg a Csillagházban. 
Varga Lajos: Áz elégedetlenség jogán című kötetéről és a Balassi Gimnázium volt tanára életé-
ről, pályájáról a szerzővel egykori tanítványa Urbán Árpád országgyűlési képviselő beszélge-
tett november 21-én. December 12-én dr. Tolvay Örs megyei főügyész és családja vállalta a há-
zigazda szerepet adventi összejövetelünkön. A diákok helytörténeti pályázatának eredmény-
hirdetését december 14-én tartottuk. 

2001-ben január 25-én rendeztük meg a középiskolások Balassagyarmati panteon elnevezé-
sű vetélkedőjének szóbeli döntőjét, amelyre 36 fiatal jutott be. Március 13-án két könyv bemu-
tatására került sor a Csillagházban. Belitzky János Mikszáth és Balassagyarmat című kötetét 
dr. Kovács Anna irodalomtörténész, míg a Civitas Fortissima - A balassagyarmati „csehkive-
rés" korának forrásait és irodalmát tartalmazó gyűjteményt Tyekvicska Árpád megyei levél-
tár-igazgató, a kiadvány egyik szerkesztője ajánlotta a Honismereti Kör tagjainak. Március 
30-án a 200 éve született Repeczky Ferencre, Nógrád megye 1848-as országgyűlési képviselő-
jére dr. Praznovszky Mihály emlékezett. Április 24-én Gombár Endre műfordító, az irodalom-
tudomány kandidátusa „tért haza", hogy valljon pályájáról és sikereiről. Szeptember 13-án 
Tóth Tamás, ifjú levéltáros a 150 éve született Völgyi Wágner István Antal elemi iskolai igaz-
gató tanító, múzeumigazgató, helytörténész munkásságának állomásait villantotta fel. Szep-
tember 25-én, a Duna Palotában egy helyi főorvosnő, Bácsik Katalin Lélekrács című verseskö-
tetének könyvbemutatójával vette kezdetét Balassagyarmat barátainak találkozója. A kiad-
ványt könyvtárunk adta ki, és Gombár Endre ismertette. Tyekvicska Árpád a Nagy Iván Tör-
téneti Kör kiadványairól beszélt, míg Gere József balassagyarmati szerző Békében, háborúban 
című könyvét dr. Szabó Péter hadtörténész referálta. A Nógrád megye népművészetét feldol-
gozó monográfiát dr. Kapros Márta, a kötet szerkesztője ajánlotta a vendégek figyelmébe. A 
90 esztendős Zórád Ernő, Balassagyarmaton született festőművészt a Városi Televízió által 
készített rövidfilmmel és személyesen is köszöntöttük. Október 17-én dr. Kovács Anna, no-
vember 15-én Praznovszky Mihály tartott felkészítőt a Mikszáth Kálmán olvasónapló pályá-



zaton induló középiskolásoknak. November 28-án mutatta be Arcok Balassagyarmat múltjá-
ból című, Esze Tamás professzor gyűjteményét feldolgozó könyvét Kovalcsik András, aki az-
nap töltötte be 70. életévét. December 18-án, a könyvtárral közös évzáró összejövetelen a 
Szondi Szakközépiskola diákjai betlehemes játékában gyönyörködhettünk, s Reiter László 
Barangolás a századfordulós Balassagyarmaton címmel diákat vetített a nosztalgiázni vágyó 
társainknak. 

2002. január 16-án, Mikszáth Kálmán születésnapján hirdettük ki a Mikszáth olvasópályá-
zat eredményét. Köszöntőt mondott és a díjakat átadta Praznovszky Mihály. A várostörténeti 
vetélkedő döntőjére január 29-én került sor. Február 19-én Majcher Tamás régész a drégelyi 
vár ostromának 450. évfordulójára emlékezett legújabb ásatásairól beszámolva. Március 
19-én a balassagyarmati származású Lengyel Anna újságíró, rádióriporter mesélt életéről. 
Május 10-én a városunkból indult Széles Péter közgazdász, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Főiskola tanára beszélt pályájáról és gyarmati emlékeiről. Május 23-án a 
Gyökereink - a Mohácsy család visszaemlékezése című program keretében megkoszorúztuk 
Mohácsy József író, közgazdász emléktábláját, és meghallgattuk a New Yorkból érkezett 
Mohácsy Ildikó pszichiáter, a feleség, a floridai Mohácsy Nick tanár, a fiú, valamint a buda-
pesti Mohácsy Oszkár és Gitta, a testvérek, illetve Scholtz Róbert, az unokaöcs gondolatait. 
Június 6-án a Honismereti Híradó ifjúsági különszámának bemutatója zajlott, nagy érdeklő-
dés mellett. Július 16-án gyökereiket kutatva az Algőver család tagjai gyűltek össze nálunk. 
Szeptember 24-én újra találkoztak Balassagyarmat barátai Budapesten. A kisvárosi csizmadia 
világhírű fiára Ligeti Lajos orientalistára dr. Sárközi Alice professzor asszony, Kubicza István 
vármegyei főjegyzőre dr. Hausel Sándor, a 100 éve született dr. Szabó József püspökre, Ma-
dách-kutatóra és Túrmezei Erzsébet költőre Kovalcsik András emlékezett. Réti Zoltánt Lukin 
László zenetudós faggatta a Gyarmaton született Rózsavölgyi Márkról írt könyve kapcsán. 
Dr. Limbacher Gábor megyei múzeumigazgató a Nagy Iván Genealógiai és Társadalomtudo-
mányi Regionális Kutatóközpont életre hívásáról számolt be. 

Jó kapcsolatot építettünk ki a felvidéki lokálpatriótákkal, s kölcsönösen látogatjuk egymás 
rendezvényeit, illetve bemutatkozási alkalmakat teremtünk kiadványaik, eredményeik nép-
szerűsítésére. Az ózdiakkal, a váciakkal és a Pénzjegynyomda közösségével kialakított 
együttműködést kell még feltétlenül megemlítenem. 

1977-től máig harmincnégy kiállítást rendeztünk a Helytörténeti Gyűjteményben, de a ta-
gok különböző intézményekben sok tárlaton ismertették meg tevékenységüket, illetve készí-
tettek vándorkiállításokat is, amelyeket Nógrád megyén kívül Szlovákiába is eljuttattak. 

Kiadványaink közül elsőként kell említenem a Balassagyarmati Honismereti Híradót, 
amelynek 1979 óta 34 számát jelentettük meg több mint 4 ezer oldal terjedelemben. A rendez-
vényekről szólva már hivatkoztam néhány könyvre, de nem utaltam például Nagy Imre Az 
Ipoly-völgy vadvirágai, illetve Reiter László Emléktáblák vallanak Balassagyarmatról című 
munkájára és a Kovalcsik András szerkesztette első Horváth Endre és a két Farkas András al-
bumra. Vas Ágnes kolléganőm a Híradó anyagát rendezi sajtó alá, én pedig Baross József 
visszaemlékezéseinek nyomdai előkészítésén dolgozom. (Egyébként minden dokumentu-
munkat készre szerkesztve, pauszra nyomtatva viszünk sokszorosíttatni és köttetni.) 

A fentieket csak úgy tudtuk elvégezni, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználunk. 
Csak egy példát hadd említsek: 2001-ben 480 ezer forintot nyertünk a fenti feladatokra. 

Az elmúlt 24 évben 13 emléktábla elhelyezését javasoltuk, illetve a szövegezéstől a márvány 
beszerzésén át, a felszereltetésig és felavatásig mindent mi csináltunk. 

A megye területére vonatkozó szervezőmunkánk sajnos még nem teljesedett ki. De csatla-
kozott hozzánk a pásztói Városvédő Egyesület Kriston Péter alpolgármester vezetésével, a 
diósjenői Szent-Györgyi Kör Végh József irányításával, Bátonyterenye Baráti Köre Nagy Mi-
hály elnök úrral az élen. Eljuttattam a Szövetség alapszabályát és választási szabályzatát 
Pásztora a Csohány Baráti Kör elnökének, és Bottyán Zoltánnak, a Pásztói Öreg Diákok Köre 
vezetőjének, valamint Czikora Györgyné elnök asszonynak a Bátonyterenye Kultúrájáért Ala-
pítványhoz, Czene Gyulánénak és Majoros Istvánnak Szécsénybe a Múzeum Barátok Köré-
hez és a Szécsényi Népművészeti Együtteshez. Rétságon és Hasznoson most körvonalazódik 
a helytörténettel, honismerettel foglalkozó közösségek programja. Két évtizede kiváló kap-
csolatban vagyunk és segítjük egymás munkáját Buják község polgármesterével, Patkós Ist-
vánnal, aki a település elkötelezett szolgálója, értékeinek megmentője. 

Óroszlánné Mészáros Ágnes 



Kistérségi kiadványok 
szerkesztőinek találkozója 

Decemberben rendezték meg Jászberényben azt a tanácskozást, melyre a Jászsági Évkönyv 
10. számának megjelenése adott alkalmat. Az évkönyv kiadása körül szorgoskodó kurató-
rium és a szerkesztőség ügy ülte meg születésnapját, hogy a hagyományosnak számító 
könyvbemutató mellett tanácskozásra invitálta a hasonló céllal megjelenő kiadványok mun-
katársait. 

A Jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központban rendezett tanácskozásra sok 
érdeklődő jelezte részvételét, közülük jó néhányan a határokon túlról jelentkeztek. A rendkí-
vülinek mondható időjárás többeket visszatartott, de így is csaknem harminc résztvevő fog-
lalt helyet a kerekasztal mellett. A jelenlevőket Tokajiné Demecs Katalin a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte, majd sorra szót kértek és kaptak a szerkesz-
tők és munkatársak. 

A házigazdák nevében Pethő László a Jászsági Évkönyv felelős szerkesztője - a tanácsko-
zás előkészítése során szerzett tapasztalatait is hasznosítva - értékelte a kistérségi kiadványok 
helyzetét. Áttekintésében kitért a periodikumok előtörténetére. Akadnak olyan kiadványok, 
amelyek már az 1980-as évek óta napvilágot látnak (Széphalom, Matyóföld), de a rendszer-
váltás után jelentős mértékben gazdagodott a számuk. Más esetekben a századforduló idején 
működtetett egyesületek és kiadványaik újjáélesztésére került sor (pl. a Gömörország). A ki-
adványok egy részének segítséget és támogatást jelentett a megyei folyóirat, amely helyet 
adott egy-egy kistérségi tematikus szám megjelentetésének. Például a Szolnok megyei folyó-
irat jászsági száma után önállóvá vált a Jászsági Évkönyv. Új irodalmi folyóirat - az Eső - is 
megjelent, a Jászkunság pedig egyre inkább vegetálásra kényszerült, sőt újra és újra felmerült 
és felmerül megszűnése. A helyi kiadványok szaporodása mögött különféle törekvés és szak-
mai megfontolás húzódik meg. Zemplénben a Széphalom mellett megjelent a Zempléni Mú-
zsa, Pakson a Paksi Tükör mellett a Paksi Hírnök jelentkezett, Jászberényben pedig múzeumi, 
honismereti újságként jelenik meg a Redemptió és jelentős kiadványozási tevékenységet vé-
gez a Hamza Múzeum is. A megjelenő versengés bizonyos profiltisztulást eredményezett, a 
kiadványok egyre határozottabb módon tükröznek néprajzi, képzőművészeti, irodalmi, tár-
sadalomtudományi és egyéb jelleget. 

Kováts Dániel megállapítása szerint - amit többen támogatólag helyeseltek - a kistérségi 
kiadványok egyáltalán nem provinciálisak, hiszen hátterükben nemzetközileg elismert tudó-
sok, egyetemi és főiskolai tanszékek, kutatóintézetek és színvonalas munkát végző helyi ku-
tatók találhatók. Úgy érezték és többen ki is nyilvánították, hogy ők jelszavak pufogtatása he-
lyett tudatosan vállalják a regionalizmus gondolatát. Hiányolták viszont, hogy sokak szemé-
ben még mindig csak a „Brüsszelből érkező manna" formájában jelenik meg a régiók alakítá-
sának és formálásának eszméje. 

Az önelemzés részeként felmerült, hogy a kiadványok közreadói is sokat tehetnek még el-
ismertetésük érdekében. Fontos lenne, hogy minden - határon innen és túl - megjelenő kiad-
vány regisztráltassa magát és szerezze be az ISSN számot, mert ezt eddig nem tették meg 
mindannyian. A mulasztás következtében a regisztrációból kimaradók kötelespéldányai nem 
jutnak el a jelentős könyvtárakba, így a bennük megjelenő - esetenként kiemelkedő fontossá-
gú - információ nem válik a szellemi vérkeringés részévé. A megismertetés további lehetősé-
ge az internet által kínált lehetőségek felhasználása. Több kiadvány szerényebb-bővebb tarta-
lommal, de már ma is hozzáférhető a világhálón (Árgus, Bácsország, Gömörország, Jászsági 
Évkönyv). Felmerült, hogy szükség lenne egy közösen működtetett honlapra vagy egy köz-
ponti „lerakatra", ahol minden kisrégió kiadványa elérhetővé és megvásárolhatóvá válna. 

Az eszmecsere során többször felmerült a kiadványok civil jellegének érvényesülése. Mun-
katársi és szerzői gárdájuk honorárium nélkül vagy minimális tiszteletdíjért végzi munkáját . 
Érdekesen alakul a generációk együttműködése. Legkönnyebben a nyugdíjasok nyerhetők 
meg, de az aktív korúak és a fiatalok is szép számmal jelentetnek meg írásokat. Az utóbbiak 



életében ez különösen fontos, hiszen számukra éppen a helyi kiadvány nyit lehetőséget dok-
tori disszertációik, szakdolgozataik publikálására. 

Több hozzászóló érintette a kiadványok finanszírozásának kérdését. Kiderült, hogy akad 
olyan szerencsés kiadvány, amelynek nyomdai költségét mindmáig egy nagyvállalat fedezi 
(Paksi Tükör). Ezzel szemben voltak olyan szerkesztők, akik azért nem jöttek el a tanácsko-
zásra, mert az útiköltséget sem tudták előteremteni, pedig szállásukat és ellátásukat a rende-
zők biztosították volna. Mások a pályázati lehetőségek korlátozottságát tették szóvá. A finan-
szírozásból leginkább részt vállaló Nemzeti Kulturális Alap pályázatkiírási és bírálati gyakor-
latát nem tartották számukra kedvezőnek. Az NKA - érzésük szerint - inkább a határokon túl 
megjelenő kiadványok számára nyújt forrásokat. Problémaként merült fel, hogy a kistérségi 
kiadványok számára nincs megfelelő rubrika: nem tekintik őket irodalmi folyóiratnak, isme-
retterjesztő vagy közművelődési kiadványnak sem. Néhányan úgy vélték, hogy az egymással 
rivalizáló kiadványok ugyanarra a forrásra pályáznak, ami korántsem növeli mozgásterüket. 

A tanácskozás résztvevői - visszaigazolva a kezdeményezők szándékait - elhatározták, 
hogy a továbbiakban is alkalmat keresnek és teremtenek arra, hogy újabb tanácskozásokat 
rendezzenek. Döntöttek arról, hogy fórumteremtési szándékukról tájékoztatják és szándékaik 
támogatására kérik fel a Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztályát, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumát, az Ifjúsági Gyermek és Sportminisztérium Társadalmi 
Kapcsolatok Osztályát, a Nemzeti Kulturális Alapot, a Honismereti Szövetséget, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének Helytörténeti Szakosztályát és a Magyar Szociológiai Társaság 
Faluszociológiai Szakosztályát. Megegyeztek abban is, hogy B. Kovács István főszerkesztő in-
vitálásának eleget téve 2003 nyarán Rimaszombaton újra találkoznak a Gömörország folyó-
irat vendégeiként. 

Pethő László 

„Maradnak az igazak és a jók..." 
Tízéves a szamosújvári Téka Alapítvány és a Kaláka Néptáncegyüttes 

Valahol fönt a magos ég alatt, mozdulnak már lassan a csillagok - írja megtartó erejű versé-
ben Wass Albert. S lám igaza lett. Immár több mint tíz esztendeje, hogy a Mezőség fölött is 
mozdultak egyet, lassan, nagyon lassan a csillagok, éppen úgy, ahogyan azt Wass Albert, va-
lahol messze, a száműzetés keserű kenyerén megálmodta. 

Tíz esztendeje annak, hogy minden novemberben falusiak gyülekeznek a Mezőség szívé-
ben, Szamosújváron. Lassú mozdulatú, megfontolt lépésű, eres kezű falusiak. Mezőségi pa-
rasztemberek, akiket a Pestről jövő jó szándékú kultúramentők, zenészek és énekesek adat-
közlő táncosoknak neveznek. A szamosújvári sokadalom legtöbbször éjszakába nyúló tánc-
házzal, közös nótázással kezdődik, a Téka Alapítvány székházában. Másnap, szombat dél-
után a művelődési házban folytatódik. A színpadra lépő, elődeiktől örökölt tánc és énektudá-
sukat bemutató falusiak a Mezőség különböző tájairól, falvaiból érkeznek. 

Az ördöngösfüzesiek kezdik, s velük mindjárt bele is csöppenünk egy hagyományos me-
zőségi mulatság hangulatába. Másodikként a bálványoscsabai románok lépnek színpadra, 
körükben egy vénséges-vén asszony, aki olyan ráncos, mint a mezőség dombjai hómenéskor, 
de akinek lábai még ráállnak a táncra, mert még meg kell tanítani ezeket az ifjakat, akik nem 
tudnak semmit, mert eddig nem tanulták. Fölzeng az ének is: Balla Ferencné Káplár Szász 
Etus Búzából, Csorba János Székről csak úgy, zenekari kíséret nélkül énekel. Nyújtott dallamú 
keservesük mintha az idő mélyéről szólna. Egyedül lép a deszkára a feketelaki Füstös János 
is, aki gyönyörű legényest táncol. Léptei, figurái öntudatosak, erőteljesek, de egyszerre halat-
lanul finomak is. Ormányi és kötkei románok, aztán a visai és a palatkai magyarok következ-
nek szépséges, régi táncaikkal, s a kíséretként fölhangzó zenével, melynek ritmusa sokáig lük-
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tet a hallgatók, nézők lelkében. A ritmus, amely néha az ügető, máskor a vágtázó ló ritmusát 
idézi, s a ritmusra feszített mozdulat, amelyről nem lehet már tudni, hogy magyar, úz, kun, 
tatár vagy éppen besenyő lovas régmúlt mozdulatára hajaz. 

Nemrégiben megjelent egy rövid híradás egyik kolozsvári újságban: ez tudósítja az olvasót 
arról, hogy a szamosújvári Kaláka Néptáncegyüttes oktatói, névszerint, Harangozó Annamá-
ria, Prózsa Tünde és Budai Csaba Ördöngősfüzes után, Búzában is megkezdték a néptánc ta-
nítását. Immár fél évtizede, hogy a Téka Alapítvány csapata rendszeresen kijár Füzesre, ahol 
néptáncot, népdalokat, népi játékokat tanítanak, vagy inkább adnak vissza a falusi fiatalok-
nak. A füzesi csoport már bemutatkozott saját falujában, fellépett a szamosújvári nemzetközi 
gyermeknéptánc-fesztiválon is. S most mindez elindul Búzában is! Az újságíró megfogalmaz-
za, hogy ez az esemény igen nagy jelentőségű, ugyanis a buzai fiatalok, más falvak ifjúságá-
hoz hasonlóan, nem költöztek városra, hanem szülőfalujukban maradtak. így több mint har-
minc gyerek és fiatal vesz részt a táncoktatáson. Az újság megemlíti még, hogy a településen 
szolgáló tiszteletes-asszony jelentősen hozzájárult a néptáncoktatás népszerűsítéséhez, az ab-
ban résztvevők toborzásához. Arról is értesített bennünket a napisajtó, hogy a Bihar megyei 
Érmihályfalván lassan hagyománnyá válik a Nyíló Akác Napok néven ismerté vált rendez-
vénysorozat, amely a Partium és Erdély kulturális és szórakozási igényeit hivatott szolgálni, 
alkalmat nyújtva arra, hogy kapcsolat köttessen a különböző tájegységek képviselői között. A 
négynapos rendezvény keretén belül legényes és páros nép tánc versenyt is rendeztek. A páros 
táncban az első helyezést a Kulcsár Ildikó és Budai Csaba páros, a szamosújvári Kaláka 
néptáncegyüttes táncosai érték el, szülőföldjük szép táncaival, a másodikat Hodgyai Edit és 
Erdei Sándor Micskéről, akik ugyancsak mezőségit táncoltak, a harmadik helyezést pedig 
ugyancsak szamosújváriak, Prózsa Tünde, Sallai Zsolt, Balázs Eszter és Filep Márton kapták, 
méltósággal eljárt széki táncukért 

Kövessük most fiataljainkat a Tóvidék belsejébe, egyenesen Feketelakra. Június vége felé 
járunk, amikor a kaláka táncegyüttes tagjai egy hétre kiköltöznek Lakra. Az Alapítvány egyik 
legfontosabb célja a mezőségi szórvány magyarság támogatása, népi hagyományainak fenn-
tartása, őrzése. E cél jegye alatt született meg a feketelaki tábor is, melynek létrejöttéhez min-
den évben jelentős támogatást nyújt Lengyel Marika néni, aki a tábor ideje alatt fölcsapja kis 
feketelaki házát és telkét. A falusiak igen melegen fogadják a láthatóan lelkes fiatalokat, akik 
maguk sem tétlenkednek. A hosszú, kimerítő próbák fáradtsága mellett kitakarítják, rendbe 
hozták a falu omladozó kultúrházát és a lakóhelyükül szolgáló telket is. A mozgástól, az 
egész fölhajtástól a feketelaki öregek szerint a falu egy hét alatt valósággal megifjodik. Fiata-
lok és öregek együttesen igyekeztek segíteni a szamosújváriak munkáját. Mátyás István tisz-
teletes úr felajánlotta a gyülekezeti termet, ahol két napig próbálhattak, míg sikerült megfele-
lő állapotba hozni a kultúrházat. 

A tábor utolsó napján, vasárnap az egész csapat népviseletbe öltözve istentiszteletre megy. 
Meg kell köszönni az Úrnak is ezt a hetet, s kérni ő t , hogy ezután is segítse és áldja meg ezt az 
éppen sarjadzó lelki vetést. Ezen az istentiszteleten bizony sok laki ember torka elszorult, s 
sok öregasszony törölgette szeme sarkából a könnyet. A szószékről a tiszteletes úr is ünnep-
nek nevezte ezt a napot, amikor nagy dolog történt. Ezek a fiatalok, akik között számos laki 
származású, visszahoztak, visszaadtak valamit, ami elveszett, amit veszni hagytak, az ősi vi-
seletet, a régiek táncát, s hogy mindezt csonttá szikárítva foglaljuk egybe, a hitet, a reményt és 
a szeretet. 

Újra ősz van, s lassan, nagyon lassan mozdulnak a csillagok. Szamosújvár felé autózunk 
megint, keresztül a Mezőségen. Van egy sajátos, leírhatatlan mezőségi hangulat, amelyről 
Sebess Dénes, a vidék nagy szülöttéről, Bethlen István magyar miniszterelnökről szóló köny-
vében így ír: „Egy négylovas kocsi halad a mezősámsondi úton Nagyölyves felé. (...) Hepehupás ka-
nyargós út vezet fel a dombokra, melyeknek aljában kis falucskák húzódnak meg. Új dombok és megint 
újfaluk. Ez a mezőség. Sehol egy kis erdő vagy bokros ciheres. Órákig halad a kocsi, és mindig ugyanaz 
a határtalan és szomorú egyformasága a tájnak. Egyik falu lakója sem látja a másik falut, dombok és völ-
gyek szakadatlan változása követi egymást. Mindig ugyanaz a kép. (...) Ott terül el Erdély közepén, 
Kolozs, Maros-Torda, Torda-Aranyos megyékben. Szétszórt kis oláh falvak füstölgő kéményei fogadják 
az utast. Magyar szót csak elvétve lehet hallani. Pedig a tizenhatodik századig itt a magyarság volt 
többségben. Most már a kis udvarházakba, egy-két kastélyba szorult vissza. (...) Ma oláh községekkel 
van tele, bár itt-ott magyar szigetecskék még maradtak fönn rajta. Minden faluban két-három nemesi 
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kúria. Némelyik kidőlt kerítésével kopottan úgy fest, mintha kihalt volna. Lassú füst üli meg a levegőt a 
házak között, tőzeg, száraz kukoricacsutka tüzétől ered. Ez a mezőségi kőszén. (...) Tengelyig süpped a 
kocsi a fekete sárban. Vasút nincs, a kolozsvári vonal elkanyarodott. A nagy orosz puszták hangulatát a 
steppék utazói sokszor leírták már. De ez valami egészen más. (...) Nem a magát kiélt kor képe ez, de a 
segítség nélkül, hangtalanul pusztulok levegője." 

Az elhagyatottság, a magárahagyottság alig változott azóta, hogy jó 70 évvel ezelőtt Sebess 
Dénes leírta ezeket a sorokat. A változás leginkább annyi, hogy a kúriák és kastélyok magyar 
lakói is eltűntek a II. világháború után. Az épületek zöme rongyosan, düledezve, kifosztottan 
árválkodik a falvak peremén. Bizakodásra kevés okot adó szavak ezek, olyanok, mint a Wass 
Albert, Makkai Sándor, Nyírő József, és Bánffy Miklós regényeiből kirajzolódó mezőségi való-
ság. S itt van egy fénykép is. Valamikor még a '40-es években kattintotta el a gépét egy isme-
retlen fotós, szamosújvártól északra, alig húsz kilométerre, egy Szelecske nevű kis faluban. A 
képről egy kedves, kerek arcú, tízéves forma kisfiú tekint ránk büszkén, paraszti daccal, s a 
kép hátán ott a fölirat: Hunyadi János, aki nem tud magyarul. 

De talán ez már a múlt, talán mostmár ennek is vége, réved föl autónk utasaiban a remény, 
hiszen házavatóra megyünk, hiszen valami új indulását szeretnénk megünnepelni. A Téka 
Alapítvány háza, ezen túl a szórványkollégiumnak is otthont ad. Olyan gyermekek jöhetnek 
ide, mint a képen látható szelecskei kisfiú, Hunyadi János. Összegyűjtik őket a falvakból, on-
nan, ahol már halkul a magyar szó, hogy a város magyar tannyelvű iskoláiban tanulhassanak. 
A beépített tetőtérben szép, levegős szobák, csempés fürdőszobák várják őket, meg meleglel-
kű, az anyai gondoskodást hétközben is pótló nevelők. Az átadási ünnepségen megszólaltak 
országos és megyei vezetők s persze az építkezést támogató Alapítvány képviselője is. A kol-
légium kapujában Pop Nicolaie, Szamosújvár polgármestere és König Sándor kurátor vágta 
át a magyar és a román nemzeti színeket viselő szalagokat. S megérkeznek a gyermekek is, ki-
csi falusi magyarok, alig magyarok, de magyarok. Jönnek, hátrahagyva a szerető szülőket, 
nagyszülőket, kicsit otthagyva a gondtalan gyermekkort is, hogy azok maradhassanak, ami-
nek születtek. Nem kérnek semmit, riadtak, zavartak kissé, egymás között pusmognak, hada-
rás mezőségi szavuknak csak a dallamát halljuk. 

Aztán tudtok e énekelni? -bököm ki, utólag kissé már röstellve a rutinszerű kérdést. Egy 
szőke, kékszemű csöppnyi leány, elszánt ábrázattal veti vissza: Tudunk hát! S már fújja is a 
nanótól tanult öreg kántát: „Az angyalok összegyűlnek/ összegyűlnek, énekelnek/ A madarak csiri-
pelnek/S az emberek ünnepelnek/Nem láthatnék szebb termőfát/Mint a Jézus kereszt fáját/ Mert az 
vérrel virágozik/ Szent Lélekkel gyümölcsözik..." 

S íme nincsen szív, amely össze nem szorulna, nincsen a teremben szem, melynek sarkába 
ne tódulnának könnyek. Ezek a gyermekek, ezek a csöppnyi lelkek a lét és nemlét határvidé-
kéről, lám adni tudnak nekünk, nekünk elfásuló, megkeményedő szívű mai magyaroknak. Át 
tudják még adni az élet értelmének üzenetét, a termőfa remélt gyümölcsbe szökkenésének hí-
rét. 

Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és a békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 

Isten tartsa hát meg Szamosújvárt s a szamosújváriakat. Őrizzék tovább Gerlahidát, a 
gerlai hidat, ahová Válaszúton keresztül vezet az út. Olyan válaszúton, ahol mindnyájunknak 
jól kell döntenie, választani hitet, tartást, emberséget. Ez az út hisszük, s tán tapasztalatból is 
tudjuk, a bonczok hídján keresztül vezet, hosszan, nagyon hosszan, át Csigla mezején, át a 
Czegei Tetőn, el egészen Kamaráson és Örményesen keresztül Faragóig, ahonnan már tiszta 
időben, Napkelte után jól látszik az Istenszéke. 

Harangozó Imre 

És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad. 
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Honismereti hírek a Kárpátaljáról 
Kölcsey-emléktáblát avattak Visken, annak emlékére, hogy 165 évvel ezelőtt a Himnusz 

szerzője több napot töltött a nagyközség határában lévő Saján nevű gyógyfürdőben, ahol 
megrendült egészségére keresett és talált gyógyulást. Az emléktáblát a helyi magyar tannyel-
vű Kölcsey Ferenc nevét viselő középiskola falán helyezték el a Magyar Történelmi Emlékhe-
lyeink Megörökítése program keretében, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége kez-
deményezésére. Az avatóiinnepségen jelen volt és szólt a nagyszámú jelenlévőkhöz Somogyi 
László, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja, Takács Pál Visk polgármestere, Forgoh László 
iskolaigazgató. Ünnepi beszédet Dupka György, a MÉKK elnöke tartott. Az avatást követően a 
helyi iskola tanulói gazdag irodalmi-történelmi műsorral örvendeztették meg a közönséget. 

Értékes freskók a huszt i t emplomban 
A Teleki László Alapítvány két éve restaurálja a feltehetően a XII. században épült huszti 

református templomot. A felújítási munkálatok során - mint azt Józan Lajos helyi lelkipász-
tortól, kiváló helytörténésztől megtudtuk - a templom visszanyeri 1860 előtti állapotát: fa-
zsindelyes tető, négy fiatornyos torony. Az alapítvány munkatársai műemlékvédelmi feltá-
rást is végeztek a templomban, melynek során a vastag mészréteg alatt, a templom déli falán 
jó állapotú freskókra bukkantak, melyek Szent István, Szent Lászlót, valamint Szent Imre her-
ceget ábrázolják. A szentély falát meg próféták képmásai díszítik, a diadalív belső falán pedig 
az öt okos és az öt balga szűzről szóló bibliai jelenet látható. A munkálatok befejezését, egy-
ben az ünnepélyes átadást 2003. augusztus 20-ra tervezik. 

„Hiszek a nemzetben . . ." 
olvasható azon a zászlón, melyet a Magyarok Világszövetsége ajándékozott Técső, a 
Felső-Tisza-vidék „fővárosa" magyarjainak, amit ünnepi istentisztelet keretein belül László 
Károly, esperes úr, valamint Ambrus Pál, a Técsői Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnök-
helyettese és Ambrus Borbála, a helyi református gimnázium igazgatója vett át a helyi 
magyarság nevében. Az adományozó oklevélben többek között ez olvasható: „...Magyarnak 
maradni kisebbségben, más nemzetbe ékelődve nem könnyű feladat. A técsőiek viszont 
bátran állíthatják, hogy nekik ez sikerült. Bár sokszor meg kellett küzdeniük magyarságukért, 
helytálltak e nehéz körülmények közepette is, s megőrizték anyanyelvüket, kultúrájukat, 
hogy átadják azt gyermekeiknek - a felnövő nemzedéknek." Áz ünnepi istentisztelet és 
megemlékezés végén a hívek fogadalmat tettek arra, hogy a zászlót ereklyeként fogják őrizni 
Técső Kossuth-zászlajával egyetemben, amelyre a református templom restaurálása közben 
bukkantak.1 

Técsőn, a valamikori történelmi koronavárosban jelenleg 4200-an vallják magukat magyar-
nak. A város egyik díszparkjában látható az 1896-ban, a világon hatodikként felavatott Kos-
suth-szobor. A templom szomszédságában van a Millenniumi Hármasdomb, itt található 
Hollósy Simon festőművész mellszobra, lakóháza emléktáblával. Négy éve nyitotta meg ka-
puit a magyar gimnázium, valamint az Antall József nevét viselő kollégium. 

„Kopjafa"-avatás Vi sken 
Valóságos népünnepély volt Visken, amikor a falunap rendezvényein emlékoszlopot avat-

tak a valamikori öt koronaváros: Visk, Huszt, Técső, Máramarossziget, Hosszúmező emléké-
re, jelképezvén a közös múltat, az összetartozást, az egymás iránti tiszteletet. A Balázs István, 
viski fafaragó által készített művet az öt koronaváros címere ékesíti és az Árpád-kori reformá-
tus templom díszkertjében állították fel. A megjelenteket Takács Pál, Visk polgármestere üdvö-
zölte, majd Czébely Lajos tanár, helytörténész tekintette át az öt koronaváros dicsőséges múltját 
azoknak a gondolatoknak reményében, hogy ezek a városok, a helységek lakosai ismét ráta-
lálnak a szellemi gyarapodás és a gazdasági fejlődés útjára - miközben megtartják nemzeti 
jellegüket. Köszöntötték az ünneplőket Gutái István, Pask város önkormányzatának képvise-

1 Erről lásd bővebben a szerző írását a Honismeret 1996.2. számának 93. oldalán. (Szerk.) 
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lője, dr. Záhoránszky Mihály, Máramarossziget alpolgármestere, valamint Kovács Miklós, a 
KMKSZ elnöke. Megáldotta az emlékoszlopot Delényi István, viski református lelkész, 
Jaroszláv Apackij görög katolikus atya és Hidász Ferenc római katolikus pap. 

A lélekemelő esemény után színes program vette kezdetét, melynek során íjászbemutatók, 
sportvetélkedők, együttesek ének- és táncbemutatói szórakoztatták az öt koronaváros nagy-
számú közönségét. 

Márton Áron-emlékérem Kőrösmezőnek 
A magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma 2002-ben mások mellett a Kőrös-

mező magyar közösségének ítélte oda a díjat, melyet az 1980-as években létrehozott civil szer-
vezet Erdély szentéletű mártír püspöke tiszteletére alapított. A kuratórium döntését - többek 
között - ekképpen indokolta: „...a szórványban élő magyar közösség összetartása és a ma-
gyar tannyelvű oktatás újraindítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért..." Az 
emlékérmet - Szervátiusz Tibor alkotását - november 5-én vették át Kőrösmező küldöttei az 
Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében. Az elismerésről így nyilatkozott Birosz János 
nyugdíjas tanító, a helyi magyar szervezet alapítója és elnöke: „Nagyon sokat jelent számunk-
ra az anyaország figyelme, erkölcsi és anyagi támogatása. E nélkül az a magyar tannyelvű el-
ső osztály sem létezne, mely ismételten felértékelte az anyanyelvet, a nemzeti létet és 
hovatartozástudatot, s egyfajta újjáélesztő hatással bír a fogyatkozó kőrösmezei magyarság 
számára." 

Kőrösmező (Jaszinya) a Tisza eredeténél, a Tatár-hágó szomszédságában található község. 
Lakosainak száma négy és fél ezer, ebből kb. 600 magyar. Az utóbbi tíz évben létrehozták 
nemzeti szervezetüket, újjáépítették egyházukat, van magyar nyelvű mise. Először vasárnapi 
iskolában tanították anyanyelvükre a gyerekeket, majd osztályt indítottak, feltárták és rendbe 
hozták a magyar temetőt, emléket állítottak az elhurcoltaknak. 

A g e n o c í d i u m áldozataira emlékeztek 
Kárpátalja szerte megemlékeztek a sztálini terror, a „mályenkij robot" áldozatairól. A régió százhét 

teleülésén: városokban, községekben, falvakban, mindenhol, ahol emlékoszlopok, emléktáblák emlékez-
tetnek az 1944-ben sztálini lágerekbe hurcolt és elpusztult 16-55 éves áldozatokra, gyászmisék, isten-
tiszteletek, koszorúzási megemlékezések voltak. A központi emlékezés Szolyván, a kárpátaljai Gulágon 
volt, melyen végre együtt vettek részt a magyar civil szervezetek és a történelmi egyházak. A gyászün-
nepély a szolyvai út mentén lévő' honfoglalási obeliszknél kezdődött, ahol Vass István, a Solyvai Ma-
gyar Kulturális Szervezet elnöke, valamint Zubánics László történész idézte a tizenegy évszá-
zada történteket, majd elhelyezték a megemlékezés és a tisztelet virágait. A Szolyvai Emlék-
parkban megjelentek százait Tóth Mihály és Dupka György, az emlékbizottság társelnökei üd-
vözölték és ismertették az eddig elvégzett munkát. Majd szót kaptak a megemlékezők Kár-
pátalja gyászolói nevében: dr. Soós Kálmán főiskolai rektor, a KMKSZ elnökségi tagja, Gajdos 
István parlamenti képviselő, Kincs Gábor, a KMSZF elnöke, Tóth István, a HTMH főosztályve-
zető-helyettese, Alexand Gyidovics, a Szolyvai Járási Közigazgatási Hivatal elnöke, Olekszij 
Korszun történész és Vaszil Szarkanics, a helyi ruszin szövetség elnöke. 

Nem volt száraz egyetlen szem sem, mikor Géczi János (Aknaszlatina) és Kelnik János (Be-
regszász) - mint szenvedő tanuk - idézték fel a borzalmakat. Ezek után lágerversek hangzot-
tak el, majd a történelmi egyházak lelkipásztorai mondtak imákat az elpusztultak lelki üdvös-
ségéért. Ezután került sor annak a kopjafának felavatására, amelyet a Szolyvai Emlékpark-
bizottság azon a helyen állított fel, ahová a közeli benzinkút építésekor előkerült emberma-
radványokat elhantolták. A több mint kétórás megemlékezés záróakkordjaként az emlékmű-
vet elborították a megemlékezés és kegyelet koszorúi, virágai. 

Dr. Szölló'sy Tibor 
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