
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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1964-ben végeztem a debreceni egyetemen magyar-történelem szakos tanárként, harmadik 
szakként a népművelést is felvettem. Ez a három kitűnő ismeretanyag: az irodalom széleskö-
rű és elmélyült megismerése, a történelem eseményeinek tanulmányozása és a mindehhez 
párosuló rendkívül sokszínű ismeretanyagot nyújtó népművelés-képzés eleve alázatra taní-
totta az akkori hallgatókat. Igaz, hogy tanáraink is a legendás professzorok sorából kerültek 
ki. Az irodalmat Bán Imre, Barta János, Juhász Géza, a történelmet Maróti Egon, Szabó István, Rácz 
István, Orosz István, Szendrei István előadásain szívtuk magunkba. Az akkor még csak harma-
dik évébe lépő népművelés képzéshez szükséges ismereteket az egész szakot kezdeményező, 
hatalmas lelkesedéssel és tudással rendelkező Durkó Mátyás, a fiatalon is alaposan felkészült, 
diákjaival együtt élő Tar Károly és mások előadásain, valamint a mindenre kiterjedő gyakorlati 
képzés során sajátítottuk el. Nekem életre szóló élményt, tudást, emberi tartást adott az egye-
tem - és úgy gondolom, hogy társaimnak is. 

Olyan embernek születtem, aki mindig nyüzsög, aki mindenkin segíteni akar, aki adni 
akar tudást , jó szót, emberi tisztességet, és aki úgy akar adni, hogy egyúttal megnyissa a má-
sik ember szívét, tudása fiókjait és kapjon a másiktól is valami pluszt, amit csak ő nyújthat. 
Egész életemet erre építettem, amiért sokszor tartottak naivnak, álmodozónak, romantikus, 
hiszékeny léleknek, de ma is azt mondom, hogy 1982-1983-ig nem csalódtam az emberekben 
és nem csalódtam a munkámban sem. Ennek okait keresve pedig arra a megállapításra jutot-
tam, hogy azokon a helyeken, ahol addig dolgoztam, hitele volt a szónak, hitele volt az em-
bernek: amit elhatároztunk, azt meg is csináltuk, amit mondtunk azt elhitték. Aztán kikerül-
tem abból a „védett" környezetből. A legnagyobb csalódást az jelentette számomra, amikor új 
munkahelyemen rádöbbentem: itt nem hiszik el a szó mögötti gondolatot, itt a cselekedeteket 
megkérdőjelezik, és ez nem egy ember, hanem a környezetemben élők jelentős részének ma-
gatartásformája. Máig sem értettem meg igazán, a bizalmatlanságot. Hogy a jó kezdeménye-
zések mögött miért azt kellett keresni, ezt most vajon miért mondta, mi lehet ezzel a szándé-
ka, milyen érdekek mozgatják, milyen haszna lehet ebből, ahelyett, hogy mindenki örült vol-
na a jó, a mások számára is hasznos ötletnek és végezte volna ki-ki a rá eső feladatot. 

Nem voltam még 18 éves, amikor egy nyarat a Magyar Rádióban töltöttem, hogy tanulmá-
nyozzam azokat a leveleket, amelyeket az akkor közkedvelt Ifjúsági Rádió adásaihoz írtak a 
velem egykorú fiatalok. Egy országos pályázaton sikeresen vettem részt az itt szerzett tapasz-
talatok alapján írt dolgozatommal, amelynek, ha jól emlékszem valami ilyesmi volt a címe: 
„Az ifjúság lelkiismerete, műveltségi szintje." 

Hiszem, hogy minden egészséges lelkületű és szellemiségű ember, iskolázottságától füg-
getlenül is rendelkezik olyan ismeretanyaggal, amelyet csak ő tud, amit csak ő képes megcsi-
nálni, amiről csak ő tud beszélni. És a művelődés munkásának az is feladata, hogy ezeket az 
embereket megnyerje; hogy elhitesse velük: Te is érsz annyit mint a másik! Mindenki gyűjthe-
tett annyi élettapasztalatot, ismeretet környezetéből, mindennapi munkája során, amely érté-
kes, amely egyedi, amely érdemes arra, hogy mások is megismerjék, tudjanak róla. 

A honismereti munkát is ilyen feladatként közelítettem meg az első pillanattól kezdve. 
Meggyőződésem, hogy a helytörténet csak az egyik, de nagyon jelentős területe a honismeretnek, 
és legalább ilyen fontos a társadalom tagjai által hordozott értékek feltárása, megismerése és megis-
mertetése. Azért is gondolom úgy, hogy igen fontos ezeknek az ismereteknek a tovább adása, 
mert hozzásegíti mindannyiunkat a nemzeti műveltség szélesebb körű és mélyebb megisme-
réséhez, az elődök ismeretanyagának továbbadásához, lényegében saját magunk gazdagodá-
sához. De tovább is szőhetem ezeket a gondolatokat: azt is határozottan állíthatom, hogy e ket-
tő csak együtt hozhat eredményt. A helytörténet kutatása, az ennek segítségével szerzett ismere-
tek hozzásegíthetik a helyi társadalom kutatóját ahhoz, hogy kérdéseit, megfigyeléseit ponto-
sítani tudja arra a társadalmi közegre, amelynek a múltját megismerte, és amelynek adni akar 
valamit. A társadalom ismeretanyagának feltárása kitűnő eszköz a művelődés munkása, a 
honismerettel foglalkozó szakember és a helytörténész számára ahhoz, hogy legyen mire épí-
tenie a művelődési ház, a könyvtár, a faluház, a népfőiskola, a klub vagy bármilyen kis közös-
ség eredményes tevékenységét, olyan programok szervezésével, amelyek a lakóhelyhez, az 
ott élő emberekhez még szorosabban kötik a helyi lakosokat. 

1964-ben, az egyetemen, illetve azon kívül végzett művelődési munkám alapján a megyei 
KISZ Bizottság kulturális ügyekkel foglalkozó munkatársa lettem. Debrecenben a KISZ fenn-
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tartásában működött a modern táncklub, és Koncz Ernőné vezetésével olyan kitűnő munkát 
végeztek, hogy arra gondoltam, érdemes lenne nemcsak a táncversenyeken, hanem egy keret-
játékkal övezett színpadi produkcióval is nagyobb közönségsikerhez juttatni őket. így szüle-
tett meg „A menüettől a medisonig" című műsor, amelyben Simor Ottó színművész, az irodal-
mi színpad tagjai és a táncklub táncosai tánctörténeti beszámolót tartottak a táncot dicsőítő, a 
tánc szépségét és a szerelmet illusztráló versekkel, kisebb jelenetekkel megtűzdelve. 1965 ele-
jén volt a bemutató és a siker olyan jelentős volt, hogy többször is ismételni kellett az előadást. 
Jól induló pályám néhány hónap múlva, májusban, döntő fordulatot vett. Ekkor ugyanis a 
megyei pártbizottság tudomására jutott, hogy leánygyermekemet keresztvíz alá tartottuk. 
Úgy döntöttek, hogy ilyen klerikális beállítottságú ember nem dolgozhat az ifjúsági szerve-
zetben és büntetésből Hajdúszoboszlóra, a művelődési házba kerültem előadónak. Ma is csak 
hálával tudok gondolni erre a számomra azóta is csak hasznot hozó döntésre. Azért vagyok 
hálás, mert úgy hiszem 40 évvel a történések után is, hogy minden, ami jó velem a későbbiek-
ben a szakmában történt, azt ennek a városnak és a művelődési háznak és a művelődési osz-
tály emberségből, szakismeretből kitűnőre vizsgázó munkatársainak köszönhetem. Soha, 
egyetlen egyszer fel nem emlegették, hogy mi okból is kerültem a társaságukba, azonnal meg-
bíztak bennem és feladatok sokaságával láttak el. 

Igazgatóm, Tasi Miklós - amúgy pedagógus - a kölcsönös ismerkedés után kb. egy hónap 
múlva azt mondta: itt van ez a kerékpár, ülj rá, és járd be vele a várost! Ismerkedj az emberek-
kel, beszélgess velük, nézz szét a városban, és ha majd végeztél, számolj be tapasztalataidról. 
Életre szóló muníciót kaptam ez alatt az egy hónap alatt. Ez volt az első igazi honismereti 
anyag-gyűjtés számomra. 

A hatalmas kiterjedésű városnak ekkor még csak egy kisebb része volt az idegenforgalom 
,.markában", nagyobb rész hatalmasan elterülő, igazi cívis város volt a Hortobágy szélén: erőt 
árasztó református templommal, masszív, jómódot sugárzó házakkal, a kétkezi földműves 
munkától cserzett arcokkal. Ahol beszélgető embereket láttam a házak előtti kispadon, közé-
jük elegyedtem, ahol városi parkokban üldögélő, a szeptemberi napsütésben is fekete kalap-
ban, mellényben, görbe bottal az ölükben sütkérező tömött, ősz bajuszt viselő, és hosszú szá-
rú pipából füstöt eregető gazdaembereket láttam, melléjük telepedtem és bekapcsolódtam a 
beszélgetésükbe. Az akkor még - hallgatólagosan tudomásul véve, de az 1948-as betiltás után 
16 évvel is - működő Bocskai olvasókör rendezvényeire is be-benyitottam: ismerkedtem a Ju-
hász Imre tanár úr által létrehozott helytörténeti múzeum kincseivel, a Szoboszlóhoz tartozó, 
de már a Hortobágy peremén elterülő Angyalháza-puszta tanyasi iskolájában ismeretterjesz-
tő előadásra összegyűlt pásztoremberekkel, az általános iskola és a gimnázium tanáraival, di-
ákjaival. Különösen Barbócz László gimnáziumi igazgatóhelyettes és Úr Attila akkori városi 
KISZ titkár, Márton József és Cs Nagy Zoltán tanácsi művelődési dolgozók támogatása jelentett 
hatalmas segítséget. Minden, amit később, 3-4 év múlva, már mint az intézmény vezetője el-
kezdtem, és megvalósítottam, ennek az időszaknak és ezeknek az embereknek köszönhettem, 
illetve az ekkori élmények, ismeretek, tapasztalatok feldolgozásának. így indult „élőben" 
népművelési és honismereti munkám. Megelégedetten állapíthatom meg: nagyszerű útrava-
lót kaptam. 

Már ekkor motoszkált bennem a gondolat, hogy szép-szép az amit a népművelés kínál az 
embereknek, de túlságosan egyoldalú. Mert mi más lehetne az, ha csak abból választhat a tisz-
telt közönség, amit a népművelő kitalál, amit a szervezők által kiválasztott programoktól az 
intézmény adottságait figyelembe véve kiválaszt, ha olyan szakkörök, művészeti csoportok 
működését hirdeti meg, amelyekhez körvezető szakembereket talál. Természetes, hogy ezek-
re is van igény. Szoboszlón soha nem volt gond a közönséggel, csaknem mindig, minden meg-
hirdetett program találkozott a helyiek igényeivel, telt-házas előadások voltak, a szakkörök, 
művészeti csoportok nagy érdeklődéssel működtek. Ennek ellenére, az akkor csaknem húsz-
ezer lakosú városnak mindez csupán töredékét, 15-20%-át és zömében mindig ugyanazokat 
érintette. A többiek évről évre kimaradtak minden kínálatból. Ezt érzékelve jutottam arra a 
következtetésre, hogy kérdezzük meg a lakosságot, mit szeretnének látni ők, mi az amire szí-
vesen eljönnének, amiben örömmel részt vennének? Három év múlva elérkezettnek láttam az 
időt ahhoz, hogy bele vágjak ebbe a nagy munkába. Addigra - éreztem nap mint nap, hogy -
a város lakossága, vezetői, az intézmények, üzemek szakemberei, dolgozói elfogadtak, kény-
szer nélkül támogatták munkánkat, intézményünket. Erre alapozva született meg az a mint-
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egy 40 kérdést tartalmazó kérdőív, amely megközelítő teljességgel igyekezett felmérni a la-
kosság iskolázottságát, művelődési igényét a közművelődés minden területén. Hatalmas 
munka volt feldolgozni a mintegy 1500 kérdőívet, (amelyben feleségem is sokat segített), de a 
válaszok összesítése alapján készített, több évre szóló terv megtöbbszörözte az érdeklődést és 
számtalan új művelődési forma létrehozását tette lehetővé. Megerősítette bennem azt, amit 
ma is a legfontosabbnak tartok, hogy a művelődés dolgozója mindig az adott közösség elvá-
rásaihoz, iskolázottságához igazítsa az intézmény munkáját, tervszerűen építse a közössége-
ket, lépésről lépésre építkezve, figyelembe véve a felkészültség és az általános műveltség 
színvonalát. 

Ezen a ponton, 26-28 évesen lépett az életembe véglegesen a honismereti tevékenység. 
Úgy gondoltam ugyanis, hogy a város XIX. század közepétől egyre gazdagodó és színesedő 
kulturális életét is meg kell ismernem, ha a folyamatokra építeni akarok. 1964-ben még na-
gyon sokan éltek azok közül, akik az 1948 előtti olvasókörökben, dalárdákban, színjátszó kö-
rökben stb. tevékenykedtek. Biztosra vettem, ha felkeresem őket, ha beszélgetek velük fiatal-
ságuk időszakáról, örömmel nyílnak meg és mondják el emlékeiket, mutatják meg a tevé-
kenységükhöz fűződő fényképeket, személyes ereklyéiket. Szoboszlón a XIX. század utolsó 
harmadától - éppen úgy mint az ország más hasonló nagyságú mezővárosaiban is - jelentek 
meg a helyi újságok, általában heti rendszerességgel. Ezeket áttanulmányoztam és kijegyze-
teltem, majd a megyei levéltár, a helyi múzeum, a református egyház szoboszlói egyesületek-
re, a kulturális életre vonatkozó iratait néztem át. Nem feladatom most annak felsorolása, 
hogy mennyi és milyen közösségek működtek a városban, de annyit nyugodtan megállapít-
hatok, hogy a város nagyságához képest szám-szerint is elképesztően sok és változatos tevé-
kenységi formát gyakorló közösség működött, minden társadalmi rétegben. 

A felvilágosodás óta a műveltség megszerzése egyet jelentett az egyéni és társadalmi sza-
badság meglétével. Ma már közhelyként hangzik, de örök igazság: a műveltség az emberi 
szabadság egyik záloga. És ezzel a lehetőséggel igencsak erősen éltek a szoboszlói polgárok. 
Miért ne adhatnánk ezek egy részét vissza? - tettem fel a kérdést, hiszen köztünk éltek még 
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azok az emberek, akik mindezen csoportoknak részesei voltak! Miért ne adhatnánk ezeket a 
művelődési formákat tovább a fiataloknak, hogy az ő igényeiknek is megfeleljenek? 

Abban az időben még semmit nem tudtam arról, hogy a civil szerveződéseket 1948-ban fel-
oszlatták, és újraindításukat nem engedélyezték. Nyugodt szívvel elkezdtük a szervezést. A 
Bocskai olvasókörben, Angyalháza-puszta tanyasi iskolájában ismeretterjesztő előadásokat, 
irodalmi programokat, az ott élők élményeit, élettapasztalatait összegyűjtő beszélgetéseket 
kezdeményeztünk. Az igazgatóm több olyan helyet ismert a városban, ahol lehetőség volt az 
ezekhez hasonló összejövetelek szervezésére. Amikor az igény-felmérés feldolgozása elké-
szült, akkor indult be a rövidesen nagy látogatottságnak örvendő diákklub, összegyűjtöttük 
azokat a fiatalokat; akik pályakezdőként érkeztek a városba - pedagógusokat, mérnököket, 
agronómusokat, szakmunkásokat és a pályakezdők klubja hetente tartott beszélgetései, a 
közös kirándulások sokat segítettek az ismerkedésben, a társas közösségek kialakulásában. 
De említhetném az irodalmi színpadot is, ahol olyan műsorok összeállítására törekedtünk, 
amellyel segíthettük a középiskolások irodalomtanulását, illetve néhány olyan összeállítás is 
készült, amelyik a szoboszlói hajdan volt eseményeket dolgozta fel. Ez is a honismeretet szol-
gálta, a művészi feldolgozás, megjelenítés segítségével. Ilyen volt például az Ördöngös Anna 
boszorkány esete is, amivel a Sárospataki Diáknapokon aranyérmet nyert a színpad. 

Úgy tapasztaltuk, hogy a lakosság képzőművészeti ismerete hiányos, illetve megrekedt a 
XIX. század végén, és hogy az alkotó folyamat fázisai ismeretlenek a nem művészettel foglal-
kozó emberek számára. Országos vázlatkiállítást hirdettünk, amelyre a legnevesebb művé-
szek is szívesen adták munkájukat , bemutatva az első ötlet megszületésétől a vázlatokon át a 
kész művekig. Néhány év alatt sikerült elérni, hogy a megye, illetve az ország egyik legsokol-
dalúbb tevékenységét végző kulturális intézményévé vált a hajdúszoboszlói művelődési köz-
pont. A mindennapi munka mellett egy percre sem hagytam fel a kutató munkával, a gyakor-
lati tevékenység elméleti megalapozásának keresésével, a tevékenység-formák újságcikkek-
ben, tanulmányokban való rögzítésével. A több tucat újságcikk, tanulmány mellett megkezd-
tem a doktori disszertációm írását is, amely elsősorban az a hallatlan mennyiségű ismeret-
anyag késztetett, amelyre az évszázaddal azelőtti szoboszlói kulturális élet megismerése so-
rán tettem szert. A szoboszlói évek abban is nagy segítségemre voltak, hogy értekezleteken, 
továbbképzéseken megismerhettem a megye legjobb szakembereit, nemcsak a művelődési 
házakban, hanem a könyvtárakban, múzeumokban is. Harminc év múltán is szeretettel, tisz-
telettel és megbecsüléssel emlegethetem a Balmazújvárosban dolgozó Fodor Péter, majd Kecs-
kés József, a Hajdúböszörményben tevékenykedő Szabó László, a Hajdúnánáson munkálkodó 
Czeglédi Lajos, a Polgáron szorgoskodó C Tóth János, a biharkeresztesi Gróza Ferenc és a püs-
pökladányi Vadász Ferenc nevét. 

Egy valakiről azonban külön is említést szeretnék tenni, a zsákai Bíró Mliklósnéról. Ösztö-
nös tehetség volt, aki gimnáziumi érettségivel a zsebében, helyben születettként végzett és vé-
gez ma is olyan eredményes közművelődési és honismereti munkát, amely nemcsak a megyé-
ben, de az országban is párját ritkította. Ha valaki előtt megemelem a kalapom, akkor ez a kis 
törékeny, de a falusi ember nyelvét értő, értük tenni akaró asszony az! Nem tudom pontosan, 
hogy hány, de legalább 35 éve végzi töretlen lelkesedéssel a munkáját ott ahol kezdte, és ki-
sebb csodát ért el munkája révén a faluban. 

Az is nagyon sokat számított, hogy kitűnő Megyei Művelődési Központunk volt Gyarmati 
Kálmán vezetésével, akinek sikerült olyan friss egyetemi diplomával rendelkező tehetséges fi-
atalembereket maga köré gyűjtenie, akik nemcsak tudták, de ösztönösen érezték is a tenniva-
lókat. Azt hiszem, hogy az 1960-as évek végétől az ország legjobban működő Megyei Művelő-
dési Központja volt több évtizeden át, akiktől nagyon-nagyon sok segítséget kaptam. A honis-
mereti munkának ott is nagy szerepet szántak, minden értékes kezdeményezést támogattak. 

Közben a megyei tanács művelődési szakemberei is felfigyeltek munkámra és 1973 októ-
ber elejétől meghívtak művelődési otthoni előadónak a művelődési osztályra. Fájó szívvel 
hagytam ott első sikereim színhelyét, de az a gondolat vezette elhatározásomat, hogy ha ed-
dig Szoboszlón sikerült elképzeléseimet megvalósítani, ha sikerült az embereket megnyerni 
ahhoz, hogy munkám gyümölcseit leszakítsák és fogyasszák, akkor miért ne próbálhatnám 
meg egy megye lakossága segítségével? Ebben az időben keresett meg Durkó Mátyás pro-
fesszor, volt tanárom is, hogy legyek a tanszék oktatója, de ekkor még erősebben élt bennem a 
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vágy, hogy gyakorlati elképzeléseimet valósíthassam meg, minthogy a jövő művelődési szak-
embereit tanítsam. 

Igencsak felkészületlenül léptem én a közigazgatás színterére! Úgy gondoltam magamban, 
hogy majd mennyi, de mennyi segítség nyújtásra lesz lehetőségem a megyében dolgozó mű-
velődési szakemberek támogatására, a jó, a hasznos ötleteik felkarolására, anyagi támogatásá-
ra stb. Aztán jöttek a hétköznapok, amelyek során ennek az elképzelésnek a megvalósítására 
alig-alig nyílt lehetőség. A művelődési osztályon csak néhány évig maradtam, pedig kitűnő 
kollegáim voltak, akik ugyancsak értették és szerették munkájukat. Az egyetem is bombázott 
évről-évre, hogy vállaljam az oktatói munkát, de ellenálltam a kérésnek, remélve hogy célo-
mat, a mindenkin segíteni tudás szándékát megvalósíthatom. Ma is rossz szájízzel gondolok 
vissza arra, hogy akkor ezt az elképzelést nem tudtam megvalósítani. Ma már érteni vélem, 
hogy miért: hiszen olyan elképzelés(eke)t kívántam megvalósítani, amelyhez sem a tanácsi 
feladatrendszer nem nyújtott lehetőséget, sem a politika nem örült neki. Az volt a tervem, 
hogy „Szülőföldünk Magyarország" címmel olyan művelődési mozgalmat indítsunk el, 
amely elsősorban a lakóhely történelmi, kulturális múltjáról, jelenéről, híres embereiről adna 
számot, és a helyi ismeretek mellett - egyre táguló körökben - az egész országra kiterjedve 
bővülne. Amikor benyújtottam ezt az elképzelést, kategorikus, nem volt a válasz, a miért kér-
désre pedig az, hogy csak1. Nem adtam fel, újabb kísérletet tettem, most már olyan „cselt" al-
kalmazva, hogy a megyei hazafias Népfront honismereti bizottságán keresztül próbáltam 
kezdeményezni, de ez - megyei tanácsi alkalmazottként - nem sikerült. Ez 1977 tavasza volt. 
A végső lökést a megyei tanácstól való távozásomhoz az adta, hogy ezen a nyáron, júliusban 
elnökhelyettesünk egyik nap délben egy óra körül hívott telefonon, hogy készítsek összefog-
lalót a minisztérium számára a megyei amatőr művészeti mozgalom helyzetéről. Mondtam: 
rendben, hiszen eléggé jól ismertem a helyzetüket. Megkérdeztem: mikorra kéri? Válasz: dél-
után fél 3 órára! Ekkor nagyon elszabadult bennem a méreg! Hát ennyit ér az egész? Mit lehet 
két és fél óra alatt komoly dolgot írni? (Már pedig én azt szerettem volna!) Nemet mondtam a 
komolytalan kérésre és még aznap délután elfogadtam a felkínált egyetemi állást. Augusztus-
tól már a Kossuth Egyetem Népművelési Tanszékének adjunktusa voltam. Rövid idő alatt be-
fejeztem a doktori disszertációmat, amelyet „Az iskolánkívüli művelődés egy alföldi mezővá-
rosban 1867-1945 között" címmel nyújtottam be, és Summa cum lauda minősítéssel védtem 
meg. 

Nagyon élveztem a tanítást és szerettem is a jövő művelődési munkásaival foglalkozni. Ek-
korra már többé-kevésbé kialakult bennem, hogy mi az, amit máshogy, nagyon másképpen 
kellene csinálni a népművelésben: az egyre inkább pejoratív értelmet nyert „nép művelése" 
helyett olyan szolgáltatásra kell törekedni, amelyben mindkét fél nyerhet. Tisztában voltam 
azzal is, hogy ennek a programnak a megteremtése csupán a népművelők szándéka alapján 
nem sikerülhet. Kell hozzá a könyvtárosok, muzeológusok, pedagógusok összefogása, segít-
sége is, valamint a tanácsi irányító apparátus ösztönző és együttműködő támogatása. Akkor 
is hittem benne, és még a mai világban is részben megvalósíthatónak tartom, hogy a helyi mű-
velődési munka nemcsak pénz, hanem főként szolgálat, emberi kapcsolatok, szervezőtehet-
ség kérdése. 

Dióhéjban talán ennyiben lehet összefoglalni azt az alapállást, amelyre kibontottam elkép-
zeléseimet, amelyet több, féléves előadások keretében előadtam az egyetemen: bízva abban, 
hogy ha csak néhány értő fülre és tehetségre találok - nem dolgoztam hiába. 

Nagyon hittem az akkoriban egyre többször hangoztatott, és az elképzeléseimmel egybe 
vágó általános művelődési központok létrejöttében. Ezekben az intézményekben - ha jó kezekbe 
kerül az irányítási és gyakorlati munka - meg van a lehetőség az egymásra épülő, az egymás-
tól tanuló, permanens művelődési tevékenység végzésének. Ez az intézmény az, amelyben 
gyermekkortól nyugdíjas korig otthont találhatnak a közösségek, ahol lehetőség nyílhat egy-
más érdeklődési körének megismerésére, tovább adására, ahol egymásra épülve kinőhet az 
iskolai énekkarból a falusi, kisvárosi dalárda, ahol a történelmi szakkörből egyenes út vezet a 
honismereti egyesületbe, ahol egymás mellett élhet és dolgozhat fiatal és az idősebb korosz-
tály. Lehet, hogy idealisztikus elképzelés (volt) ezt elvárni az 1970-es években egy-egy intéz-
ménytől, egy-egy falu lakosságától, de számtalan példa bizonyította, hogy mások is e szerint 
az elképzelés szerint dolgoznak és teljesen megújult a falu, a városrész kulturális élete. Kidol-
goztunk többekkel egy kísérleti órarendet, amely figyelembe véve ezeket az elképzeléseket, 

73 



úgy próbálta a tanítást megszervezni, hogy abban ne csak a szigorúan vett tanórák játsszanak 
meghatározó szerepet, hanem a többi művelődési intézmény is bekapcsolódhasson a maga 
lehetőségeivel. így egy irodalom óra nemcsak 45 percből állt, hanem kétszer-háromszor annyi 
időből, mert sor került az éppen tárgyalt téma előadóművész közreműködésével történő be-
mutatására (amelyen iskolán kívüli érdeklődők is részt vehettek), a történelem órát összekö-
töttük a múzeumi tárgymásolatok bemutatásával, vagy oda illő filmvetítéssel és így tovább a 
természettudományos tárgyak területén is. Vaja, Szabolcs megyei község iskolavezetésével 
dolgoztuk ki közösen ezt az elképzelést, ahol nyitottak voltak az ilyen jellegű program befo-
gadására, a helyi tanács is támogatta e törekvéseket, és a szakember gárda is adott volt. Az 
egyre komolyabb - országosan is jelentkező - gazdasági problémák azonban gátat szabtak a 
kísérlet bevezetésének. 

Az egyetemi oktatás mellett törekvéseim másik útját jelentette az, hogy ismét próbálkoz-
tam: amit nem sikerült megvalósítani a megyei tanácson, hátha sikerül magán kezdeménye-
zésként elindítani. A Hazafias Népfront Megyei Bizottságához fordultam elképzelésemmel, 
ahol ugyancsak nagyszerű munkatársak dolgoztak. Albert Béláné, Milbik Éva voltak a legin-
kább segítségemre abban, hogy elkezdhessem életem egyik legnagyobb sikerét hozó, és a leg-
tágabb értelemben vett honismereti munkát segítő tevékenységemet. Az elképzelés lényege 
az volt, hogy minden, a megyében lévő 2000 lakos alatti kistelepülést keressünk meg, és olyan 
mozgalmat indítsunk segítségükkel, amelyben mindenki bemutathatja a falu szellemi és tár-
gyi értékeit, gyűjtő munkát végezhetnek p l . a népi ember- és állatgyógyászatról, szerepeltet-
hetik a falu verselgető, Írogató embereit, az asszonyok bemutathatják sütő-, főző tudományu-
kat, összegyűjthetik meséiket, dalaikat, színpadra vihetik ezeket és mindent-mindent előbá-
nyászhatnak a falu múltjából, amelyről azt gondolják, hogy ez az ő kincsük, az ő tudomá-
nyuk, ez az, amivel dicsekedhetnek. A kezdeményezésnek a Hortobágytól a Sárrétig elnevezést 
adtuk, utalva ezzel a megye legnagyobb tájegységeire. Elképzelésünkkel megkerestünk min-
denkit, és érdekes: ami néhány évvel korábban még süket fülekre talált, ahhoz nemcsak erköl-
csi, de anyagi támogatást is adtak a megkeresett szervezetek. így lett a Népfront mellett ren-
dezője a programnak a Megyei Tanács, a Megyei KISZ Bizottság, a Megyei Művelődési Köz-
pont, a Megyei Múzeumok Igazgatósága stb. Több mint 30 község vállalta örömmel a bemu-
tatkozást és késő ősztől tavaszig készülődtek a bemutatkozásra. Ezekben a falvakban legtöbb-
ször nem volt népművelő, de ha volt is, nemegyszer a községi tanács egyik dolgozója, máshol 



az állatorvos, a harmadik helyen a helytörténeti gyűjtemény vezetője, több településen pedig 
valamelyik pedagógus, könyvtáros állt a szervezők élére. 25 évvel az események után is csak 
azt tudom mondani , csak úgy tudok visszaemlékezni, hogy fantasztikusan jó dolgot valósí-
tottunk meg. A Megyei (Déri) Múzeum Dankó Imre és Varga Gyula lelkes támogatásával, több 
tucat értékes pályázati anyagot gyűjtött be a résztvevőktől, a balmazújvárosi helytörténeti 
gyűjtemény vezetője, Vajda Mária olyan lakodalmast állított színpadra, amely nemcsak tartal-
mában volt kitűnő, de a néprajzos kollegák is mind a tíz ujjukat megnyalták a bemutató után. 
De soha nem fogom elfelejteni az újszentmargitai Török nénit, aki nyolcvan éves elmúlt, ami-
kor kiállt a színpadra és énekelte el gyönyörűen azokat a népdalokat, amelyeket még szüleitől 
tanult. Volt aki olyan süteményekkel készült, amelyet csak abban a faluban készítettek, volt 
aki mesét mondott , volt aki olyan XX. század eleji diavetítőt hozott a kiállításra, amelyik még 
petróleum lámpa behelyezésével, üvegdiákon mutatta be az akkori Uránia Társaság által ren-
delkezésre bocsátott ismeretterjesztő anyagot. A megye egyik - akkor - legszegényebb tele-
pülése volt Fülöp község, ahol a helyi állatorvos és a tanács egyik alkalmazottja vette kezébe 
az irányítást, és olyan értékeket sikerült feltárniuk, amelyekről a falu lakói sem mindig tud-
tak. 

Nem lehet leírni, hogy mennyire megpezsdültek akkor az addig alvó falucskák, hogy 
mennyi önbizalmat kaptak attól a lehetőségtől, hogy rájuk is figyel valaki, hogy van, aki kí-
váncsi a falu múltjára, jelenére, az ott élő emberek generációkon át felhalmozott tudására. 
Végre volt valami (valaki), ami (aki) azt akarta felszínre hozni, ami csak az ő sajátjuk, amely-
nek segítségével felfigyel a „világ" rájuk is, végre megmutathatják mindazt a kincset, amely a 
birtokukban van. Az egész éves művelődési program szervezéséhez társult intézmények 
mindvégig teljes apparátusukkal közreműködtek a végrehajtásban. Papp Mária Edit, Új Imre 
népművelők, Varga Gyula a múzeum etnográfusa, Pintye Ferenc a megyei tanács munkatársa, 
Kecskés László a KISZ kultúrosa és a népfront társadalmi munkatársai is rengeteget segítettek. 

Három vagy négy éven keresztül hirdettük meg ezt a mozgalmat. Egyre bővült a jelentke-
zők száma, és már nemcsak a kistelepülések, de nagyobb falvak, kisvárosok is részesei akar-
tak lenni a bemutatkozásnak. A felkészüléshez minden évben kis füzetet jelentettünk meg, 
majd összegeztük tapasztalatainkat. A program sikere olyan jelentős volt, hogy a Hazafias 
Népfront Kongresszusán is lehetőséget kaptam céljaink és eredményeink elmondására. 

Lehet, hogy ez a munka is szerepet játszott abban, hogy az 1970-es évek végén titkára let-
tem a megyei honismereti bizottságnak. Ebben a megtisztelő megbízásban még több lehetősé-
gem nyílt a megye honismereti mozgalmának segítésére, a helytörténetírók bíztatására, a he-
lyi kiadványok elkészítésének ösztönzésére és megjelentetésének szorgalmazására. 

Visszatérve az egyetemi oktatói időszakra, ez a néhány év volt az, amikor egyre több meg-
hívást kaptam az ország legkülönbözőbb területeiről, elsősorban a megyei és városi művelő-
dési intézmények által szervezett továbbképzésekre, ahol módom volt elmondani a közmű-
velődési munka végzésével kapcsolatos újszerű elképzeléseimet. Az előadásokat általában 
mindenütt tetszéssel fogadták, de arról már kevés információm volt, hogy hol kezdték el eze-
ket megvalósítani. Részben meg is értettem azt, hogy a lelkesedésen túl miért nem történt elő-
relépés a megvalósítás felé. Ez a munka ugyanis nemcsak annyiból állt, hogy szerződést kö-
tünk valamelyik szervezővel egy-két színházi előadásra, megbízzuk p l . a pedagógust a szak-
kör vezetésével. Nem. Ez önzetlen, folyamatos és rendkívül sok munkát kíván attól, aki arra 
vállalkozik, hogy megújítsa a közművelődés folyamatát, aki a kínálat mellett szolgálni is 
akarja azt a közösséget, amelyben él. Erre pedig sokan nem vállalkoztak sem akkor, sem most. 

Az egyik továbbképzésen, amelyet az általános művelődési központok vezetőinek tartot-
tak 1982 áprilisában, előadás tartására kértek fel. Az előadás után oda jött hozzám egy akkor 
még ismeretlen, velem egykorú fiatalember, aki néhány az előadásra vonatkozó elismerő szó 
után megkérdezte, nem lenne-e kedvem a minisztériumban dolgozni? Nem volt! Majd meg-
kérdezte, hogy lenne-e kedvem a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói 
székébe ülni, hiszen az egy olyan intézmény, amelyikről itt a továbbképzésen szó volt: össze-
hangoltan lehet a könyvtár és a művelődési központ munkáját szervezni, irányítani. Ez az 
ajánlat érzékeny ponton talált el: itt a lehetőség, hogy a valóságban is kipróbáljam azt, amiről 
eddig az elméletben beszéltem! Motivált az is, hogy akkor - már egyetemi adjunktusként -
mindössze 5 500 forintot kerestem és a család eltartása ebből az összegből bizony nehezen 
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ment. Más helyről pedig nemigen volt bevételem. Itt pedig 8 900 forint fizetést ajánlottak, ami 
nagyságrenddel volt több mint az egyetemi bérem. Az igaz, hogy a Pest megyei intézményről 
alig-alig lehetett a szakmában hallani. Az 1970-es évek végén épült, és még kereste a helyét, 
sajátos tevékenységi körét a megyei közművelődési munkában. De úgy gondoltam, annál 
szebb a kihívás, vágjunk bele! Ilyen meggondolások vezettek akkor, amikor végül is elfogad-
tam az ajánlatot és augusztus közepétől már Szentendrén, a Pest Megyei Művelődési Köz-
pont és Könyvtár igazgatója lettem. 

Egészen más világba csöppentem, mint amiben addig éltem. Mind az a meglepetés, amit a 
bevezetőben leírtam, itt ért először és csaknem mindervnaposan. Összehasonlítva a Hajdú me-
gyei világgal az új helyemet, azt kellett megállapítanom; hogy mind Hajdúszoboszlón, mind 
Debrecenben egy olyan burokban éltem, ahova nem jutottak el az intrikák, ahol mindenki 
örült a másik sikereinek. Elkészítettem egy több évre szóló közművelődési programot, amely 
nagy sikert aratott a megbeszélésen az intézmény dolgozói előtt és a felettes szervek jelen lévő 
vezetői körében. Megvalósítani is sok mindent sikerült belőle az évek alatt a kitűnő és felké-
szült munkatársak segítségével. Ennek ellenére egyre inkább azt éreztem, hogy nem segítik 
kellően a munkámat a felettes szervek, egyre inkább nincs válasz a kérdéseimre, kéréseimre, 
egyre kevesebb az anyagi támogatás ahhoz, amit korábban még nagy egyetértéssel szavaztak 
meg. Ebben bizonyára közrejátszott az is, hogy helyet adtam a József Attila Kör éves közgyű-
lésének, hogy támogattam a Petőfi Kör tevékenységét, hogy olyan rendezvényeket fogad-
tunk, amelyek legfeljebb a „tűrt" kategóriába tartoztak. Tehát én is „ludas" voltam a helyze-
tem megrendülésében: politikailag lehetetlenítettem el magamat. De alkatomból fakadt, hogy 
mindig is dolgozni szerettem, megvalósítani álmaimat, célkitűzéseimet, és teljesen felesleges 
időtöltésnek tartottam, hogy a munkatervek elfogadása után minden hónapban rohangáljak a 
megye vezető szervezeteihez, beszámolni, tanácsukat kérni, jóváhagyást remélni. Úgy voltam 
vele: ha év elején elfogadták a munkatervet' akkor az én felelősségem, hogy azt megvalósít-
sam és nem tartozom másnak a részletek beszámolásával. így aztán nem csoda, hogy csak-
nem légüres tér vett körül 1986-ra. 

Tudom ma már, hogy ezzel a felfogásommal nem használtam magamnak. Csak az 1990-es 
években hallottam arról, hogy Pest megyét „kis Moszkvának" nevezték - nem véletlenül! - az 
erős központosított pártbizottsági irányítás miatt. Olyan szokás alakult ki, amiről én akkor, 
amikor a megyében dolgoztam, nem tudtam, csak jóval eltávozásom után jöttem rá, hogy el-
várták (volna) a havonkénti beszámolókat a megyei intézmények vezetőitől. Én pedig alkal-
matlan voltam az ilyen beszámolósdira, tanács- és jóváhagyás kérési időtöltésre. 

De a honismereti munkát nem hagytam abba Pest megyében sem: éreztem, hogy itt valami 
egészen más tevékenységre van szükség, mint Hajdú-Biharban volt. Az ötletet a csodálatos 
Dunakanyar adta, amely többek megítélése szerint csak részben tárta fel értékeit a látogatói 
előtt. Azt hamar átláttam, hogy egy ilyen hatalmas területű megye sok-sok kis tájegységből 
áll, az agglomeráció elmaradott helyzetéről nem is beszélve. Itt tehát a hagyományos módsze-
rekkel nem lehet felhívni a figyelmet. Hatalmas fantáziát láttam a Dunakanyar kulturális éle-
tének a fellendítésében, de úgy, hogy ebben is több legyen, mint csak a közművelődés kínála-
ta: kapaszkodjunk bele a Visegrádi királyi palota történelmi múltjába, készítsünk olyan prog-
ramot, amely úgy lopja be az ismereteket a résztvevőkbe, hogy egyúttal szórakoznak is. Szőke 
Mátyás a visegrádi Mátyás király Múzeum igazgatója örömmel fogadta a kezdeményezést és 
hozzákezdtünk a Visegrádi Palotajátékok ötletének megvalósításához. Akkor még nem épült fel 
a palota kerengője, így egy nagy szabadtéri színpadként is használható tér volt a palota felsé-
ges romjai előtt. Kézenfekvő volt, hogy a visegrádi hármas királytalálkozó programját eleve-
nítsük fel elsőként Károly Róbert idejéből. Kerestünk, kutattunk a korabeli lovagi költészet 
gyöngyszemei között, középkori zenét kínált a Kecskés-együttes. Muzsikájukhoz táncot ké-
szíttettünk, a városi énekkar gyönyörű egyházi dalokkal készült - végül is olyan tartalmas, 
szívet, szemet gyönyörködtető program alakult ki, amely igazi kulturális értéket jelentett a 
legkényesebb ízlésűek számára is. A könnyedebb szórakozást kedvelőknek pedig a rendez-
vényt záró lovagi torna, a Toldi Miklós petrence tartó és malomkő dobó verseny jelentett feled-
hetetlen perceket. Az első lépés tehát az volt, hogy igazi értékekkel csalogassuk be a közönsé-
get a múzeum területére, szórakoztassunk felszabadultan, mindvégig elkerülve a silányságot, 
az értéktelen bóvlit. Az ilyen királyi népünnepélyeket mindig kísérte valamilyen vásár. Mi ezt 
a kézművesek között hirdettük meg és nem engedtünk be egyetlen giccsárust sem a rendez-
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venyre. És ami a legfontosabb volt: e rendezvény segítségével elértük, hogy a múzeum kiállí-
tásaira olyan emberek is bementek, olyanok is végig járták a palota területét, akik ezt koráb-
ban egyáltalán tették volna meg. A következő évben Nagy Lajos király otthonává varázsoltuk 
a palota játékokat, a közreműködők már januárban elkezdtek érdeklődni, mi lesz, hogy lesz; 
márciusban pedig elkezdődött a próbák időszaka. A visegrádi bajvívók és lovasok Cseke Lász-
ló és társaik minden évben újabb és újabb produkciókkal lepték meg a közönséget, Papp János 
színművész pedig, aki az „örökös" király szerepét töltötte be a játékokon, már jó előre nyári 
programjába iktatta a részvételt Visegrádon. Mindannyiunk számára komoly veszteséget je-
lentett, amikor Turián György, a palotajátékok rendezője (előtte a nagyvázsonyi lovasnapok 
évtizedeken át volt rendezője) meghalt. 

A továbblépésen is gondolkoztunk: szerettük volna bekapcsolni a Pilis hegységet történel-
mi emlékhelyeivel Pilisszentkereszttől egészen Esztergomig, és tervbe vettük a dunai vízi 
sportok felélesztését is. Az volt a tervünk, hogy a művelődési központon belül létrehozunk 
egy gazdasági munkaközösséget, amelyik működtette volna a palotajátékokat és a többi 
programot. C. Tóth János igazgatóhelyettes kollegámmal (akit Polgár község művelődési 
központ igazgatójaként már egyszer említettem, és amikor Szentendrére érkeztem, felkértem 
helyettesemnek) felkerestük az akkoriban a Budapest Bankban dolgozó Járni Zsigmond osz-
tályvezetőt, akinek elmondtuk elképzelésünket, ő nagy lelkesedéssel fogadta az elképzelést, 
támogatásáról biztosított bennünket, tanácsokat adott a gmk megszervezésére. 

De hát egy kicsit megint előre szaladtunk a történelemben! Olyan gmk-ról (gazdasági 
munkaközösség) a kultúra területén, 1985-ben, amelyik megtermeli a működési és fenntartási 
költségeit hallani sem akartak felettes szerveink. És a már fentebb felsorolt okok mellett ez az 
elképzelés is hozzájárult ahhoz, hogy 1986-ra olyan mértékű bizalomvesztésben részesültem, 
amelyet ki soha nem mondott senki, de nap mint nap érzékeltem a hétköznapokban. 

A lehetetlen helyzetek azonban számomra ismeretlenek voltak. Valami mindig történt, ami 
tovább segített. 1985 őszén valamelyik Piliskörnyéki településen, talán Pilisvörösváron, volt 
egy megyei értekezlet, amelyen részt vett az akkori művelődési minisztérium miniszterhe-
lyettese, Pusztai Ferenc is. Előadást tartott, majd az előadást követő vitában én is felszólaltam. 
Úgy látszik megnyerte tetszését az amiről beszéltem, mert az 1986-os év intézményi munka-
terv tárgyalásán (1986. január) megjelent Kormos Sándor, a közművelődési főosztály vezetője 
és végig részt vett a megbeszélésen. Igen jó véleménnyel volt a munkatervről és a megbeszé-
lésről is. Ekkor még nem sejtettem semmit sem, de néhány hónap múlva kérték, hogy menjek 
be a minisztériumba és felajánlották a Művelődési Otthon Osztály vezetését (a Közművelődé-
si Főosztályon belül). Érzékelve a körülöttem gyülekező viharfelhőket, elfogadtam az ajánla-
tot és 1987. január l-jétől a Művelődési Minisztériumba kerültem dolgozni. 

1987-tel elmúlt az a ködös, párás időszak a fejem felől, amely 1984 után egyre sűrűbben 
vett körül, amikor magam sem láttam tisztán mi történik körülöttem. 1986 elején megjelent a 
napsugár a fák hegyén, a dolgok kitisztultak körülöttem és ismét minden újra éledt, frissült 
bennem is. 

Néhány szó erejéig azonban még a szentendrei évek mellett maradnék. Itt is igyekeztem 
részt venni a honismereti munkában, de ekkoriban Pest megye nem jeleskedett ezen a terüle-
ten - de az is lehet, hogy nem jeleskedhetett! Kerestem hát magamnak olyan munkát , amely a 
mindennapi gyakorlati tevékenységből kikapcsol, tudományos tevékenység iránti igényei-
met is kielégíti. A váci római katolikus egyházmegye levéltárában találtam csendet és elmé-
lyülést nyújtó munkát. Évekig jártam át Vácra minden szombaton és feldolgoztam a kézirat-
tárat, amely az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában, az 1990-es évek elején meg is jelent. 
Úgy gondolom, hogy ez is honismereti munka volt, hiszen olyan forrásfeltárás elvégzésére és 
közkinccsé tételére nyílt lehetőségem, amely mások, az utánam jövő érdeklődők, helytörténé-
szek, történészek munkáját könnyítheti meg. 

A minisztériumban ismét nagy tervekkel láttam munkához. Alig, hogy megismerkedtem a 
tennivalókkal, ismét elkezdődött az országjárásom: előadásokat tartottam a közművelődés 
lehetséges irányairól. Ekkor már újjá alakult a Népfőiskolai Társaság, és S Tóth Jánossal, a Tár-
saság vezetőjével hatalmas lehetőséget láttunk az összehangolható munkában. 1988-ban, a re-
formtörekvésekből a közművelődés sem maradhatott ki, a Közművelődési Főosztályon elké-
szítettük a megújulás koncepcióját, amelyet 1988-ban vagy 1989-ben egy békéscsabai konfe-
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rencián az országos közművelődési tanácskozás elé tártunk, majd meg is jelentettünk az Ál-
lam és Igazgatás című folyóiratban, hogy a helyi (akkor még) tanácsi szervezetek vezetői is 
tudomást szerezzenek róla. Nagy izgalom és készülődés volt a lehetséges irányváltással kap-
csolatban a főosztály dolgozói körében is. Amikor pedig az 1990-es választások után az MDF 
kapott lehetőséget a kormányalakításra, akkor - már mint megbízott főosztályvvezető - lehe-
tőségem nyílt arra is, amire 25 éve vártam: olyan országos, a művelődési otthonoknak támo-
gatást nyújtó költségvetést tudtunk készíteni, amelynek az alapját az adta, hogy minden tele-
pülésről bekértük a művelődési otthonok főbb költségvetési számadatait, és ezek alapján 
igyekeztünk a maximálisnak vélt igények kielégítésére biztosítani a támogatások összegét. 
Az 1991-re tervezett költségvetési támogatás összege háromszor, négyszer akkora volt, mint 
amennyit 1990-re kaptak az intézmények. És ami a legnagyobb csoda: a parlament lényegé-
ben változtatás nélkül hagyta a tervezett összeget. Örömöm azonban nem tartott sokáig: vala-
ki kitalálta a megyei művelődési központok megszüntetését, ezzel azt a legfőbb támaszt véve 
ki a kistelepülések intézményeinek hóna alól, amely időnként nemcsak szaktanácsaival, de 
konkrét anyagi eszközökkel, kiállításokkal, műsorokkal is segítette a falucskák művelődési 
munkáját. Á települések anyagi ellehetetlenítése pedig azt eredményezte, hogy egyre inkább 
szűntek meg a kultúra intézményei, elsüllyesztve mindazt, ami addig összetartotta a közössé-
geket, ami lehetőséget teremtett a fiatalok szórakozásához, művelődéséhez, a nyugdíjasok ta-
lálkozójához. Ebben nem kívántam részt venni! 

1992 márciusában elmentem a Magyar Országos Levéltár igazgatójához, - akit akkor lát-
tam először - , hogy ha lenne szabad státusz az intézményben, örömmel vállalnék munkát, hi-
szen nem ismeretlen számomra a levéltárak világa, több évtizede rendszeres látogatója va-
gyok ezeknek az intézményeknek. Megint szerencsém volt: a kárpótlási törvény végrehajtása 
miatt több álláshelyet is kapott a levéltár, és ezek egyikére felvettek. Több mint tízezer forint-
tal lett kevesebb a fizetésem, de nem bántam, mert nem kellett részt vállalnom annak az ügy-
nek a halálában, amelynek az életben tartásáért, felemelkedéséért mindent igyekeztem meg-
tenni. 

Nagyon jól éreztem magam a levéltárban. Végre olyan munkát végezhettem, amelyhez tel-
jes energiámat odaadhattam, és nem kellett más munka mellett, az időt lopva kutató munkát 
végezni. A polgári kori (1861-1944) osztályra kerültem főlevéltárosként és referenciámhoz 
tartozott a Minisztertanács, Miniszterelnökség, a Képviselőház illetve az Országgyűlés, vala-
mint a Király Személye körüli Minisztériumi iratanyaga. Nem tagadom: lubickoltam a rám 
bízott iratanyagban, hogy minél jobban megismerjem ezeknek a szervezeteknek, intézmé-
nyeknek a munkáját, nagy értékű iratanyagát. Ennek érdekébenem - az adminisztratív mun-
kák befejezése után - a nap jelentős részét a raktárakban töltöttem. Soha sem felejtem el, ami-
kor a Képviselőház iratai között kezembe akadt Deák Ferenc ceruzával, egy kis cetlire írt né-
hány soros feljegyzése: bizony elhomályosult a szemem az örömtől, hogy kezemben tartha-
tom ennek a géniusznak saját kezű feljegyzését. Nagyon sok cikket, kisebb-nagyobb tanul-
mányt írtam ebben az időszakban, amelyek a napilapokban, tudományos folyóiratokban lát-
tak napvilágot. Amikor felkértek az 1990-es évek végén, hogy vállaljam el a főigazgató-he-
lyettesi megbízást, akkor lehetőségem nyílt arra is, hogy olyan időszak iratanyagával is köze-
lebbi ismeretséget köthessek, amely korszak mindig is izgatott. A szabadságharc bukása és a 
kiegyezés közötti nem egészen két évtized nagyon sok homályban maradt eseményt takart, 
így ismerkedtem meg a királyi biztosok iratanyagaival, majd később az Erdélyi Főkormány-
szék tevékenységével. Több tucat, a helytörténetet gazdagító írást készítettem, amelyek a té-
mához kötötten, mindig annak a megyének, városnak a kiadványaiban láttak napvilágot, 
ahol a legnagyobb érdeklődésre tarthattak számot, vagy ha a tartalom jelentősebb volt mint 
egy-egy település, vagy megye eseménytörténete, akkor a Levéltári Szemle, illetve a Levéltári 
Közlemények adtak helyet a tanulmány megjelenésének. Több esetben tartottam előadást Er-
délyben is, ha a Főkormányszék iratai között valami olyan érdekességre bukkantam, amely- a 
történelmi szakirodalomban még ismeretlen volt, vagy a már meglévő ismereteket tovább 
gyarapította. Ezt a munkát is honismereti tevékenységnek tekintem, és ezen belül is inkább a 
helytörténethez sorolnám. Az igazi ismeretterjesztő, honismereti munkát az 1848-1849-es 
szabadságharc 150. évfordulója kínálta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Ma-
gyar Országos Levéltár, a Hadtörténeti Intézet Levéltára, a Honismereti Szövetség közös ren-
dezésében határokon túlra is kiterjedő vetélkedőt hirdettünk meg, amely sikerében - megíté-
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lésem szerint - a Hortobágytól a Sárrétig vetélkedő sikerével ért fel. Az első fordulót levelező 
formában írtuk ki: az országos napilapok mellett a határon túl élő magyar nyelvű lapok is 
megjelentették a kérdéseket, és kimondhatatlanul sok. a legkülönbözőbb korosztályokat fel-
sorakoztató válaszok érkeztek. Nem találok jobb szót az akkori érzéseim megfogalmazására: 
megható volt olvasni azt a több száz levelet, amelyben beérkeztek a többnyire helyes vála-
szok, amelyek azt bizonyították, hogy foglalkoztak a megadott szakirodalommal, hogy elmé-
lyültek az események tanulmányozásában, hogy az egész vetélkedő segített elmélyíteni a ha-
zaszeretetet, gyarapította a honismerettel kapcsolatos ismereteket. A döntőre a Hadtörténeti 
Intézet dísztermében került sor, csaknem húsz, hazai és határon túli fiatalok 5 fős csapatok-
ban való részvételével, amit a Duna Televízió is közvetített. Elevenen él bennem máig a csil-
logó szemek látványa, a sokoldalú, mindenre kiterjedő megalapozott tudás. 

Levéltári munkám mellett, a Honismereti Szövetség segítségével, amely a Levéltár képvi-
seletében beválasztott az elnökség tagjai közé is, tovább folytattam előadásaimat. Most már 
nem a közművelődés volt elsősorban a központi témám, hanem az, hogy segítsek a helytörté-
net kutatóinak az őket érdeklő témák gyors megtalálásában, a kutatásra vonatkozó szabályok 
megismerésében, a korabeli közigazgatási intézményrendszer megismertetésében. Előadása-
im egy része megjelent a Honismeret című folyóiratban is. 

Az 199Ü-es évek közepén felkért az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Jogtörté-
neti Tanszéke, hogy vállalnék-e szeminárium vezetést az I—II. éves joghallgatók számára a 
neoabszolutizmus koráról, a szabadságharc bukásától a kiegyezésig. Ekkor már több írásom 
jelent meg ebben a témakörben és valószínű ezek ismerete indította a tanszék vezetőit a felké-
résre. Elvállaltam, és igen nagy élmény volt számomra, ismét a katedrára állni. Ettől kezdve 
töretlen volt a kapcsolatom az egyetemmel és most, nyugdíjba vonulásom után is - az 
Eckhardt Ferenc könyvtár gondozása mellett - tanítok: nevezetesen joghallgatókat készítek 
fel arra, hogy hogyan kutassanak a levéltárakban, és hogy milyen jogi vonatkozású anyagot 
találhatnak az iratok között. Úgy érzem, ez is a honismereti munka szelete. Azt tapasztaltam, 
hogy mind az évfolyamdolgozatok, mind a szakdolgozatok nagy-nagy százaléka úgy készül, 
hogy a dolgozat írója az előző korszakok szakirodalmát tanulmányozza át és ezekből „készí-
ti"' el munkáját . A levéltárak pedig tele vannak feltáratlan, feldolgozatlan jogi vonatkozású 
iratokkal. Igaz, hogy a kutatást nagyon megnehezíti a latin nyelvtudás hiánya, a XVIII-XIX. 
századi német folyóírás-olvasás nehézsége, de a XVIII. század végétől nagyon sok olyan jogi 
vonatkozású irat található, amelyeket magyarul írtak, és éppen annyi izgalmat rejtegetnek, 
mint a korábbi korszakok latin vagy német nyelvű írásai. Arra törekszem, hogy meggyőzzem 
hallgatóimat: a tiszta forrásból merítés sokkal nagyobb örömet és megbízhatóságot jelent, 
mint a mások által összegyűjtött, gyakorta téves adatokat tartalmazó írások átvétele. Nem-
csak a könyvnek, de a levéltári iratoknak is megvan a maga sajátos „szaga", amelybe ha egy-
szer valaki beleszagolt, nehezen tudja abba hagyni a kutatást. 

Ez negyven év - rövid, és elsősorban a honismereti és közművelődési munkát hangsúlyo-
zó - története. Igyekeztem ragaszkodni az események pontos leírásához, de azt is vállalom, 
hogy helyenként szubjektív voltam. Úgy érzem, az életemet a honismereti tevékenység tette 
teljessé. Ezen a területen éreztem leginkább azt, hogy megvalósíthatom célkitűzésemet: a má-
sok tanítását, ismereteinek gyarapítását, belső értékeinek felszínre hozását. 

Tóth Béla 
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