
Spitzer Illés sírja: „Spitzer Illés 1881-1940. Fin Spitzer Antal, veje Gliicksmann Zsigmond, Oroszor-
szág 1943." 

A rendben tartott temetők méltón őrzik a város egykori polgárainak emlékét. Baján volt 
időszak, amikor a város több mint tíz százalékát tette ki a zsidó lakosság. Sajnos sokaknak 
nem adatott meg, hogy az otthoni temetőkben nyugodhassanak. Csaknem 1300 bajai zsidó 
vagy zsidó származású honfitársunk lett a holocaust áldozata. Közülük legtöbben Auschwitz 
- Birkenauban váltak füstté, vagy egyéb koncentrációs táborokban hunytak el embertelen kö-
rülmények között. Cikkem ezen mártírok emlékének ajánlom hatvanegy év távlatából. 

Albert Iván 

A Szatmárnémeti Népszínház 
elhallgatott évei, 1945-1948 

Szatmáron a második világháború viharának átvonulása után, 1944 decemberében - a 
szovjet városparancsnok rendeletére - a Cecil teremben újra kezdődtek a színházi előadások. 
Thália otthonát, a lebombázott színházat a lelkes szatmáriak 1945 elejére újjáépítették és az 
előadások ott folytatódtak. 1948 nyarán azonban - három és fél esztendei sikeres munka után 
- a politikai hatalom a színházat megszüntette, a kitűnő társulatot feloszlatta. Ebben az esz-
tendőben az erdélyi magyar színházi élet kiszolgáltatott helyzetbe került. A politikai hatalom-
nak nyilván megvoltak a tervei a kisebbségi színészet „átszervezéséről", megcsonkításáról, az 
eseményeket átélt kortárs, illetve a színháztörténet iránt érdeklődő olvasó azonban nehezen 
érti, hogy a szatmári Népszínház háború utáni éveiről a szakirodalom miért hallgat. Miért 
kezdi a háború utáni szatmári színházi élet méltatását az 1956-os esztendővel, a fiatal nagybá-
nyai együttes városba érkezésével? 

Mi is történt tulajdonképpen a szatmári Népszínházzal? Erre a kérdésre keressük a választ 
a színház megalakulásának 60 éves évfordulóján, a korabeli sajtó, színházi dokumentumok, 
valamint színészek visszaemlékezései alapján. 

1969-ben jordáky Lajos: „Színházi kislexikon" címmel erdélyi magyar színháztörténeti 
összefoglalót írt, ami a kolozsvári Utunk Évkönyvében jelent meg. A szerző ebben a művében 
a Népszínházról teljesen elfelejtkezett, a város színházi életéről annyit írt, hogy „...Szatmár 
igényelte a színházat. 1945-től azonban meg kellett elégednie a nagyváradi színház állandó 
vendégszereplésével s a kolozsvári és marosvásárhelyi színházak turnéival". Megjegyezzük, 
hogy 1945-1948 között a Szabad Élet, a város napilapja naponként rendszeresen beszámolt a 
Népszínház előadásairól, de hasábjain a nagyváradi, kolozsvári, marosvásárhelyi színházak 
vendégjátékainak nyoma sincs. 

Ezt a színháztörténeti tévedést a később megjelent írások is átvették, ismételgették és ma 
már úgy tűnik, hogy a Népszínházat végleg kitörölték az utókor emlékezetéből. De mi is tu-
lajdonképpen a valóság? 

Az 1945 február elején újjászületett épületben Darvas József: Szakadék című színművével 
megnyitotta a kapuit a Népszínház. A színházat Hegedűs Miklós igazgató, Jakabffy Dezső'rende-
ző és Egressy Richard, Magyari Péter, karnagyok vezették. A több mint negyventagú társulat ál-
landó tagjai voltak: Dukász Anna, Földesi Ilona, Kárpáti Maya, Kőszegi Manyi, Faragó Sándor, 
Imrédi Géza, Lenkei István, Sebestyén Kálmán, Veres Imre és mások. 

A Népszínházat a városi Szakszervezeti Tanács támogatta, de szubvenciót sehonnan sem 
kapott. A színház önellátó volt, konzorciális alapon működött, a bevételt meghatározott 
arányban elosztották a társulat tagjai között. Mivel az előadások bevételéből éltek, azt játszot-
ták, amiből hasznot reméltek: operettet. A háború utáni első évben így volt ez az összes erdé-
lyi magyar színháznál és így is maradt az állami szubvenció megjelenéséig. A bevétel érdeké-
ben az együttes hetente 8—10 előadást tartott. 

A Népszínház primadonnája Kőszegi Manyi volt, aki univerzális tehetségnek bizonyult, 
operettekben és prózai darabokban egyaránt kitűnő alakításokat nyújtott. Az első színi-
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évadban Kálmán Imre operettjeiben a Cirkuszhercegnőben, a Csárdáskirálynőben Lenkey Ist-
vánnal, a Bajadérban Lóránt Györggyel aratott nagy sikert. Parádés alakítást nyújtott Huszka 
Jenő operettjeiben a Bob hercegben és a G ü l Babában, amelyekben Dukász Anna volt a part-
nere. Az előbbi operettben Bob úrfit, az utóbbiban Gábor diákot játszotta. Emlékezetes sikere 
volt a Sztambul rózsájában, Fall Leo operettjében Lenkey Istvánnal és az Azúr Expressben, De 
Fries művében Faragó Sándorral. 

A színház a népszerű operettek, zenés darabok mellett több komoly prózai színművet is 
bemutatott a szatmári közönségnek, köztük Lev Tolsztoj Feltámadását és Garami Ernő a Meg-
váltás felé című szociális drámáját. 

Földesi Ilona a színház művésznője, amikor 1946 tavaszán „Színész a színházról" című írásá-
ban visszatekintett az együttes első másfél esztendejére az intézmény legjelentősebb eredmé-
nyének a műsorpolitika átalakítását tartotta. Megelégedéssel nyugtázta, hogy a színház az 
operettek mellett, a közönséget nevelő, komoly prózai előadásokat is bemutatott (Szabad 
Élet, 1946. 4. 30.). 

Ebben az időszakban a színház elsősorban magyar szerzők műveit játszotta. Indig Ottó: 
Ember a híd alatt című színdarabjában Földesi Ilona és Kárpáti Maya aratott sikert, az előadá-
sok zsúfolt házak előtt mentek, Emőd Tamás-Török Rezső: Két leány az utcán című művében 
a kritika szerint Földesi Ilona nyújtott „tökéletes alakítást" (Szabad Élet, 1946. 2. 8.). 

Az évad legnagyobb sikerét Harsányi Zsolt: A bolond Ásvayné című színművének bemu-
tatása hozta. Kőszegi Manyi játékát „a teljes átélés és a leheletszerű finomság jellemezte", 
amelyben méltó partnere volt Imrédi Géza is. A Népszínház bizonyára politikai ösztönzésre 
bemutatta Leonid Rachmanov: Viharos alkonyatát, de a darab megbukott. A színikritikus 
megállapítása szerint „egy operett több bevételt hozott a színháznak, mint a Viharos alkonyat 
öt előadása" (Szabad Élet, 1946.4.4.). 

A Szabad Életben a színház mindennapi gondjairól is olvashatott az olvasó: a női és férfi-
kar, a zenekar bővítésre szorult volna, a díszletek felújítása gyakran elmaradt, a bérek miatt a 
színészek közül többen elégedetlenkedtek. 1946 tavaszán emiatt Dukász Anna, Magyari Péter 
és Sárosi Mici megvált a társulattól. A Szabad Élet kritikusa „Három színész eltávozott..." című 
írásában megvádolta őket, hogy cserbenhagyták társaikat és érvényben lévő szerződéseiket 
megszegték. Néhány nap múlva a lap kiigazítást közölt, mely szerint a három művész jogsze-
rűen, szabályszerű felmondással távozott. 

Az évad utolsó prózai sikerét Fodor László: Dr. Szabó Juci című művének bemutatása hoz-
ta Hamvai Lucy m.v., Imrédi Géza, Hegedűs Miklós főszereplésével. „Lehet Szatmáron is jó 
előadásokat produkálni" foglalta össze véleményét az előadásról a kritikus. (Szabad Élet, 
1946.6.5.). 

Híres színészek vendégjátékának is tapsolhatott a szatmári közönség: 1946 februárjában 
Delly Ferenc, Simon Zsuzsa és Mányai Lajos Paul Geraldy: Szeretni című színművében lépett fel, 
májusban a Bukaresti Savoy-Színház művészei: Bársony Rózsi, Dénes Oszkár, Ion Vasilescu, júni-
usban Salamon Béla társulata vendégszerepelt a városban. 

1946 nyarán a Népszínháznál nagy változások történtek: Jakabffy Dezső lett a színigazgató, 
Mandel György a karnagy és az együtteshez új tagok, neves színészek érkeztek, a női és a férfi-
kar, a zenekar kibővült, a színház épületét teljesen felújították stb. Jakabffy Dezső személyé-
ben kitűnő szakember került az együttes élére. Rákosi Szidinél, majd Max Reinhardnál tanul-
ta a rendezés mesterségét, 1925-26-ban Temesváron ő maga is színiiskolát működtetett, 
1942-1944-es években a szatmári színikörzetet igazgatta. 

A kitűnően szervezett társulat új tagjai lettek: Bokor Ilona, Kós Zsófia, Deésy jenő, Gábor József, 
Király József, Mikes Béla, Sárközi Sándor, Wass Miklós és mások, mind az erdélyi színházi élet ne-
ves művészei. A prózai együttes 1946. szeptember 9-én Madách Imre: Az ember tragédiájával 
nyitotta az évadot. Jakabffy Dezső rendező a Németh Antal-(é\e ún. rövidített változatot vette 
elő, a díszleteket Erdős Pál képzőművész tervezte, a főszerepeket Kós Zsófia (Éva), Imrédi 
Géza (Ádám), Gábor József (Lucifer) játszották. A Szabad Élet 1946. szeptember 12-én büsz-
kén jelentette: „Thália helyi templomában ehhez hasonló játékot keveset láttunk", a kritika 
különösen Kós Zsófia kitűnő alakítását dicsérte. A Tragédia a szakmai elismerés mellett kö-
zönségsikert is aratott, fél év alatt 12 alkalommal játszották. 
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A nagy sikert a színműirodalom jelentős alkotásai követték: a Solnes építőmester (Ibsen) 
Imrédi Gézával és Kós Zsófiával, a Szent láng (Somerset Maugham), a Via Mala (John Knittel), 
a Kaland (Márai Sándor). 

Az évad második felében Jakabffy színigazgató folytatta a prózai műveket pártoló műsor-
politikáját. Az Olimpiában (Molnár Ferenc) Kós Zsófia és Delly Ferenc m.v. aratott nagy sikert, 
Eredeti próbálkozásnak bizonyult a „Csodabajusz" című népi játék színpadra állítása. Arany 
János versét Mikes Béla átdolgozásában, Jakabffy Dezső rendezésében, Sárközi Sándor népi 
ihletésű díszleteivel mutatta be a társulat. 

1947 márciusában játszották először Szatmáron Seribe: Egy pohár víz című színművét, si-
kernek számított Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című darabja is. 

1947. május és július között Senkálszky Endrét meghívott vendégként három színműben lát-
hatta a szatmári közönség: Az ördögben (Molnár Ferenc), Az ördög cimborájában (G. B. Shaw) és 
a Hazajáró lélekben (Zilahy Lajos). 

Az igényes kiállítású prózai darabok, operettek bemutatása anyagilag nagyon igénybe vet-
ték a színház teljesítőképességét. A bevételt, a táblás házakat olcsó bérletekkel próbálták biz-
tosítani. Színházpártoló Egyesület létesült, a bérleteket 25%-os kedvezménnyel árusították. En-
nek az akciónak a célja a Csongor és Tünde, valamint a Szentivánéji álom költséges díszleteihez 
szükséges anyagiak összegyűjtése volt. 

Az operettegyüttes a Cigánybáróval (Srauss) nyitotta a színiévadot. A címszerepet Kallós Jó-
zsef m.v. kolozsvári operaénekes játszotta, partnerei Kovács Irén, Kőszegi Manyi, Lenkey Ist-
ván voltak. A Népszínházhoz szerződött művészházaspár Bokor Ilona és Király József A mo-
soly országában (Lehár Ferenc), a Nótás kapitányban (Farkas Imre) és A Gésákban (Sidney Jones) 
aratták első sikereiket. 

A közönség kedvencét Kőszegi Manyit ebben az évadban A hollandi menyecskében (Kálmán 
Imre), a Kék Dunában (Strauss), a Sybillben (Jacobi) a János Vitézben (Kacsoh Pongrác) és a Tatár-
járásban (Kálmán Imre) láthatták. Ez utóbbi operettben Mogyorósi önkéntest játszotta fergete-
ges sikerrel, partnerei Lóránt György és Király József voltak. 

A Marica grófnőben (Kálmán Imre) a címszereplő Bokor Ilonát, a Sulamithban (Goldfogen) 
Bokor Hona és Király József mellett a Főpapot alakító Sebestyén Kálmánt dicsérte a kritika. 

1947. március 15-én ünnepélyes keretek között mutatta be a színház a János Vitézt, mely az 
évad legnagyobb sikerét hozta. Az igazgató valóban kitett magáért, új díszleteket és kosztü-
möket készíttetett, a zenekart kibővítették, János Vitézt Lóránt György, Iluskát Kőszegi Manyi 
parádésan alakították. 

A Szabad Élet 1947. június 11-én „A romániai színházak vezérfelügyelője Szatmáron" című írá-
sában beszámolt a társulat és Nicolae Chiritescu találkozójáról. A vezérfelügyelő részt vett a 
próbákon és a látottakkal megelégedve megígérte a régen várt minisztériumi anyagi támoga-
tást, mely szerinte „segítséget nyújt, hogy a magyar színészet továbbra is megőrizze jelenlegi 
magas színvonalát". Ezzel az ígérettel a tarsolyában a Népszínház bizakodva készült a követ-
kező évadra. 

Az 1947-48-as évadban a színház 21 prózai színművet és 20 nagyoperettet tűzött műsorá-
ra, 36 előadásra 12%-os kedvezményes bérletet bocsátott ki. 

A prózai együttes 1947. október 4-én Heltai Jenő: Néma leventéjével kezdte az évadot. A főbb 
szerepeket Gulácsy Albert m.v. (Agárdi Péter), Kós Zsófia (Zilia), Földesi Ilona (Beatrix) és Gá-
bor József (Mátyás király) játszották. Az évadnyitót követte a magyar drámairodalomból Hu-
nyadi Sándor: Bors Ivánja Faragó Sándorral a címszerepben, majd két Zilahi Lajos darab a Tűz-
madár és a Zenebohócok. A román színműirodalmat Victor Eflimiu: Ember, aki látta a halált és Mi-
hail Sebastian: Névtelen csillaga képviselte. Az orosz forradalom 30. évfordulójára Lev Tolsztoj: 
Feltámadását játszották, mely előtt Balogh Edgár író, politikus mondott méltató beszédet. 

1948 januárjában a színház bemutatta Konstantin Szimonov: Az orosz kérdés című darabját 
Jakabffy Dezső rendezésében. Ezt a darabot - bizonyára politikai utasításra - az összes erdélyi 
magyar színház műsorra tűzte. A főszerepet Kolozsváron és Szatmáron Senkálszky Endre ját-
szotta, partnerei a Népszínházban Deésy Jenő, Gábor József, Kárpáty Maya voltak. A Szabad 
Élet 1948. január 14-én egész oldalas méltatást közölt az előadásról, de a közönség nem hono-
rálta a színészek igyekezetét, érdektelenség miatt három félházas előadás miatt levették a mű-
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sorról. A következő bemutató Mikszáth Kálmán: Noszty fiú esete Tóth Marival című színműve 
közönségsikert hozott, tíz táblás előadást ért meg. 

Sikert jelentett Zilahy Lajos: A szűz és a gödölye című darabjának bemutatása is. A Szabad 
Élet 1948. január 30-án megjelent kritikájában nem győzte dicsérni a szereplőket Kós Zsófiát, 
Földesi Ilonát, Deésy Jenőt. „A színészekről nagyon sokat kellene írni, nagyon jók voltak, 
büszkék vagyunk reájuk" - fejezte be a méltatást. A későbbi bemutatókon Ben Johnson: 
Volponéjában Gábor József, John Steinbeck: Egerek és emberekjében Sarlai Imre m.v. és Deésy Jenő 
remekelt. 

Az operettegyüttes évadnyitójának Jarno: Erdészlányának főszerepeit Kovács Irén m.v. és 
Faragó Sándor játszották. A Bokor-Király kettős nagy sikert aratott az Obsitosban (Kálmán Im-
re), a Ripp van Winklében (Planquette) és a Cigányszerelemben (Lehár Ferenc). Ez utóbbi operett-
ben Körösházy Ilona szerepét Kőszegi Manyi, mint vendég Krémer Manci neves erdélyi pri-
madonna is sikerrel játszotta. Táblás házakkal mentek Kőszegi Manyi sikerdarabjai a felújított 
Cirkuszhercegnff és a Bob herceg. 

1947 nyarán Romániában megjelent az új színházi törvény, mely előre jelezte a színházi 
életben bekövetkező változásokat, az erdélyi magyar színházak szervezeti átalakítását (meg-
csonkítását). Napirendre került a szabad műsorválasztás gyakorlatának feladása és a közpon-
tilag vezényelt műsorpolitika bevezetése. Nagy István író a hangulatkeltés egyik előharcosá-
nak bizonyult, a színházi törvény után néhány nappal, 1947 augusztusában az Utunkban 
megjelent cikkében elítélte a műsorpolitikában jelentkező engedékenységet, a magyar operet-
tet reakciósnak, népellenesnek nyilvánította, amelyet törölni kell a színházak műsorából. 

A Szabad Élet újságírója talán megérezte a közeledő nehéz időket és 1947 október 12-én 
megjelent írásában felhívta a szatmári közönséget, hogy a Népszínház ügyét lelkiismereti kér-
désként kezelje és védje meg a támadásoktól. 

Az erdélyi magyar színházak elleni támadás élén az újonnan kinevezett magyar művészeti 
vezérfelügyelő Méliusz József író, politikus állt. Első hivatalos megnyilatkozása a közvéle-
mény előtt Szatmáron történt, a Szabad Élet 1947. november 7-én közölte „A demokratikus ma-
gyar színházi élet megteremtése" című írást, amelyben erdélyi útjáról számolt be. A szatmári lap 
a vezérfelügyelő elmarasztaló véleményét a következőképpen foglalta össze: „Új színházi po-
litika képviseletében járta végig Erdély magyar színházait (...) Ahelyett, hogy a színház az új 
világot építő népi demokrácia egyik motorjává vált volna (...) régi szellemű darabokkal a ha-
ladás kerékkötőjévé vált". 

Méliusz József és Jakabffy Dezső között hosszas és kínos tárgyalások kezdődtek, végül a 
vezérfelügyelő az aktuális évadra 10 bemutatót engedélyezett, mely 4 komoly prózai előadás-
ból, 2 zenés vígjátékból és 4 operettből állhatott. Jakabffy a megbeszélésen újból felvetette a 
színház anyagi támogatásának kérdését. Hangsúlyozta, méltánytalannak tartja, hogy a Nép-
színház az államsegélyből teljesen kimaradt. Méliusz a Magyar Népi Szövetség parlamenti 
csoportja nevében megígérte, hogy az elmaradt támogatást pótolni fogják. Megjegyezzük, 
hogy ekkor Kolozsváron állami színház, Marosvásárhelyen és Nagyváradon államilag támogatott 
színházak működtek, a rendszeres támogatás ott megszüntette a színészek létbizonytalansá-
gát és a színpadon nyugodt alkotói légkört teremtett. 

A vezérfelügyelő szatmári tárgyalásairól szóló írás egy optimista mondattal fejeződött be: 
„A kolozsvári, marosvásáhelyi, nagyváradi és szatmári színház drámai műsora összehango-
lódott és színházaink erejükhöz mérten vállalják és végzik a fejlődő népi demokrácia szolgá-
latát". 

Méliusz József vezérfelügyelő azonban nem tartotta be ígéreteit, néhány nappal a szatmári 
tárgyalások után valótlanságokat állítva a kolozsvári Világosságban újra támadta a Nép-
színházat, mert szerinte ott abban a tévhitben élnek, hogy a közönséget kizárólag a leg-
könnyebb műfajok vonzzák, az anyagi támogatásról pedig végleg elfelejtkezett. 

A Szabad Élet, 1948. január 31-én megjelent egész oldalas „Színházi levelében" foglalkozott 
az állami támogatás kérdésével: „Addig amíg a kolozsvári, marosvásárhelyi és váradi színhá-
zak megkapnak minden segítséget, a szatmári színházat, mint mostoha gyermeket kezeli még 
a magyar művészeti felügyelőség is. Támogatást sehonnan nem kapunk. A hónapokkal ez-
előtt megígért szubvencióból még egyetlen bánit sem kapott a színház. De nem csak erről van 
szó. A színház igazgatója, amikor Bukarestben járt Luka László pénzügyminiszter 250 000 lej-
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ről szóló saját kézírással ellátott rendkívüli segélyt utalt ki, amelyből (ennek már két hónapja) 
a bürokrácia jóvoltából még egy bánit sem kapott a színházunk. Művészek, írók és újságírók 
szakmai szakszervezete lépéseket tett a magyar művészeti felügyelőségnél abban az irány-
ban, hogy a Luka László pénzügyminiszter által aláírt 250 000 lej gyorssegélyt szorgalmazzák. 
Ám a magyar művészeti felügyelőségtől messze esik Szatmár. A kiutalt gyorssegély sorsát il-
letően a kérdésre a művészeti felügyelőség nem válaszolt érdemlegesen. 

„Ennek a városnak - fejezi be írását a lap - többtízezret kitevő magyarajkú lakossága van és 
ez a lakosság mindenkor híres színpártoló és színházlátogató volt. Szabad-e ettől a közönség-
től megvonni a jó színházat?" 

Ezek után bizonyára nyilvánvalóvá válik az olvasóban is, hogy ekkor már megszületett a 
politikai döntés a szatmári színház megszüntetéséről. A Népszínház még egy kétségbeesett 
kísérletet tett arra nézve, hogy prózai társulattá alakuljon, de mindez hiába történt, sorsát, a 
felszámolást nem kerülhette el. 

Az 1947-48-as évad végén két magyar színház a szatmári és az aradi eltűnt az erdélyi ma-
gyar művelődési életből. A Romániai Magyar Szó 1948. augusztus 26-án „Nekrológ az operett-
ről" című írásában megelégedettséggel nyugtázta, hogy az operettet, „ezt a zagyva színpadi 
műfajt" játszó aradi színház kérdése „megoldódott". A Népszínházról ez az öntelt írás egy 
szót sem ejtett. 

A szatmári Népszínház utolsó társulati ülése - a visszaemlékező színészek szerint - drá-
mai hangulatban zajlott, a társulat egyhangú tiltakozására Méliusz József ellentmondást nem 
tűrő hangon kijelentette: „Megmondtam, Szatmáron nem kell magyar színház!". 

Szerencsére az idők változnak: 1956-ban a város fiatal együttest és vele újra állandó ma-
gyar színházat kapott, de ez már egy másik történet. 

Sebestyén Kálmán 

Negyven év a honismeretért 
és a közművelődésért 

Ha közeledik a tavasz, gyakran gondolok arra, hogy mit is tettem, csináltam az elmúlt hó-
napokban, években, évtizedekben. Bizonyára nem vagyok egyedül, akiket nem az ősz és a tél 
indít arra, hogy emlékeivel foglalkozzon, hanem a természet újjáéledése, a tavasz. Most ami-
kor elkezdtem írni ezeket a sorokat, március idusa előtt vagyunk egy nappal. Nemcsak az ün-
nep késztet a számvetésre, de az elmúlt több mint negyven év is. Ugy hiszem: eljött az ideje, 
hogy végig gondoljam tevékeny éveim egy jelentős szeletét. Nem, nem a 65 év, amit lassan 
magam mögött hagyok; hanem inkább az, hogy nyugdíjba vonulásom óta szükségét érzem 
valamiféle összegzésnek, számadásnak, hogy legyen honnan tovább lépnem, hogy megtalál-
jam a korosabb fában is azt az életképes rügyet, amely hamarosan levelet hajt, s képes tovább 
éltetni az egész törzset. Középiskolás koromtól éreztem, később tudatosan is vállaltam, hogy 
feladatom a mások tudásának, ismereteinek gazdagítása, a kisebb és nagyobb közösségek 
összefogása. Az ehhez vezető utat a népművelésben, és ezen belül is elsősorban a honismereti 
munkában találtam meg. 

Az 1990 előtti időszakban mindig és mindenhol emlegették a kultúrpolitika kifejezést. Az 
én kultúrpolitikám ez volt: a legszélesebben értelmezett, hasznosan felhasználható, értéket 
őrző és értéket teremtő tudást minél több emberhez eljuttatni úgy, hogy azt bárki sajátjává té-
ve, a mindennapokban aszerint éljen, váljon belső igényévé a megszerzett ismeretek gyarapí-
tása, a minél szélesebb, minél sokszínűbb műveltséggel való élni tudás. 

Barátaimmal, kollegáimmal homlokegyenest az ellenkezőjét hirdettük (a dombóvári 
Balipap Ferivel, a zalaegerszegi Kovács Flórival, a budapesti Beke Palival), hogy csak az akkor 
legismertebbeket említsem, mint amit a hivatalos - az 1950-1960-as években szükséges és 
részben eredményes, de a hatvanas évek végére már megcsontosodott és megújulni csak na-
gyon-nagyon lassan képes - „népművelés" képviselt. 
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