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KRÓNIKA J 

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre 
emlékeztek Jászkiséren 

Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első törvényesen megválasztott miniszterelnöke neve kevésbé 
hangsúlyosan cseng a nemzet emlékezetében, mint a forradalom és szabadságharc más jeles személyi-
ségeié, Kossuthé, Széchenyié, Görgeyé. Nem igazán vált a köztudat részévé az az emberfeletti munka, 
mellyel a miniszterelnök alkotmányos keretek között igyekezett orvosolni a nemzet jogos sérelmeit, 
majd a honvédség megszervezésével védelméről is gondoskodott. Ezért is nagyjelentőségű, ha a hiva-
talosság helyett a spontán emlékezet alkot nagyszerűt. Egy kisebb közösség, jelen esetben a 
Jászkisériek Baráti Egyesülete tekinti a saját ügyének a nemzet mártírjává vált államférfi emlékének 
ápolását, aminek megszervezéséért elismerés illeti Gubicz András Jászkapitányt és feleségét Csejtei Er-
zsébetet. 

Október 5-én gyűlt össze a közönség a jászkiséri Művelődés Házában az ünnepi eseményre. Közel, s 
távolról érkeztek vendégek, Szolnokról, Egerből. Budapestről, de még Ausztráliából is. Jászkísér pol-
gármestere, Hajdú László mellett az ünnepségen többek között jelen volt a Egyesület Szolnokon élő el-
nöke, dr. Nemes András főorvos és dr. Lits József, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke is. Az 
ünnepség szónoka, dr. Katona Tamás történész mellett a Batthyány-családot Batthyány Bálint, a közel-
múltban II. János Pál pápa által boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László unokája képviselte. 

Katona Tamás professzor nagy sikerű előadásában a miniszterelnök személyes tragédiáját az alkot-
mányosságért vívott harc áldozataként értékelte. Részletesen sorra vette az ellene folytatott eljárás kon-
cepciós elemeit, mozgatórugóit. Mint mondotta, ügyének időközben napvilágra került iratcsomójára 
máig ismeretlen kéz jegyezte fel annak idején:,, Meg kell halnia ". A világ egyik legigazságtalanabb íté-
lete volt ez. Élményszerűen idézte fel Batthyány Lajos utolsó napjait, erőfeszítését a méltóságteljes ha-
lálért. Mint elmondta, kései végtisztességén koporsóját többen kísérték, mint ahány lakosa akkor Pest-
nek és Budának volt összesen. Egy ország hajtott fejet előtte, merített erőt áldozatából. „Fogunk mi 
még úgy virulni, mint a kiegyezés után" - utalt Katona Tamás arra, hogy a miniszterelnök példája akkor 
is talpra állásra ösztönözte a nemzetet, és így lehet ez napjainkban is. 

A Batthyány-család nevében szóló Batthyány Bálint elmondta, hogy rokonként van jelen a megem-
lékezésen. Széchenyi Istvánt idézve a történelem ismeretének fontosságát ajánlotta a hallgatóság fi-
gyelmébe: „A múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk, azon álluk". Nekünk ez a hazajutott, ez a nem 
mindenben tökéletes kis ország. Ennek nyelvét ismerjük, ennek ízeit, kultúráját érezzük. Szeressük ezt 
a kis hazát, egy kicsit jobban, és ha kell érte tennünk, akkor tegyünk érte valamit - végezte a hallgató-
sághoz intézett szavait. 

A forradalom korának hangulatát, mindenapjait Bolla János hagyományőrző huszár őrnagy éneke, a 
helyi pedagógus női kar, a Búzavirág Népdalkör és a Pendzsom Néptánc Együttes idézte előadása idéz-
te fel az egybegyűlteknek. Műsoruk ráfelelt az elhangzottakra, méltóképpen keretezte az ünnepi meg-
emlékezés programját. 

Szathmáry István 
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Az önkéntes néprajzgyűjtők 
XX. országos találkozója 

„Önkéntes néprajzi gyűjtő: aki nem hivatalos elfoglaltságból, hanem önként, a népi kultúra iránti 
szeretetből és tiszteletből végzi gyűjtőmunkáját ( . . . ) Az önkéntes néprajzi gyűjtőknek kétévenként or-
szágos találkozójuk van, amely a tapasztalatok és eredmények cseréjét, valamint a szakemberek és az 
önkéntes gyűjtők kapcsolatának elmélyítését szolgálja.'' - írja Kósa László a Magyar Néprajzi Lexikon 
negyedik kötetében. Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom kapcsolatot és hidat jelent a néprajz mint 
tudomány, valamint a hagyományápolás, mint közművelődési tevékenység között. Fontos, hogy a ha-
gyományőrző közművelődési munka szakmailag megalapozott legyen, és a helyi kulturális hagyomá-
nyokban gyökerezzen. Ezért az önkéntes néprajzi gyűjtők országos rendezvényei céljukat tekintve első-
sorban módszertani továbbképzéseknek tekinthetők, ahol a résztvevők találkozhatnak a néprajztudo-
mány kutatóival, az önkéntes gyűjtők számára kiírt pályázatok szervezőivel és bemutathatják egymás-
nak munkájuk eredményét. 

2007-ben Magyar Néprajzi Társaság a Fejér megyei Művelődési Központ Barátság Házával és a 
Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel együttműködve Székesfehérváron rendezte meg az Önkéntes 
Néprajzgyűjtők XX. találkozóját, október 27-20-án a Fejér megyei Művelődési Központ Barátság Há-
zában. A résztvevők száma 43 fő volt, s több, mint harmaduk a határokon túlról (Erdélyből. Partiumból, 
Kárpátaljáról, Vajdaságból) érkezett. 

A gyűjtőtalálkozó fő témája a „Hazaszeretet és honvédelem - Honvéd hagyományok gyűjtése", vala-
mint „Fejér megye hagyományaival, helytörténeti értékeivel való megismerkedés" volt. Időszerűségét 
elsősorban az adta, hogy hazánkban három esztendeje megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, ezért 
különösen fontossá vált az intézmény tárgyi és szellemi emlékeinek, hagyományainak számbavétele és 
összegyűjtése. A találkozón résztvevők érdeklődése azt mutatta, hogy az önkéntes gyűjtőket érdekli ez 
a téma, részben családi összefüggésekben, részben pedig szélesebb alapokon, földrajzi, vagy katonai 
körzetek szerint, történelmi eseményekbe ágyazva. 

A XX. Önkéntes Néprajzi Gyűjtőtalálkozó ünnepi megnyitóján az ALCOA - KÖFÉM férfikórusa 
katonadalok éneklésével adta meg a tanácskozás „alaphangját". Nem hallgathatjuk el. hogy önkéntes 
néprajzi gyűjtőtalálkozót régen tisztelték meg a vendéglátók, a szervezők és a támogatók részéről ilyen 
magas tisztségekben lévő vezetők. Először a rendezvény két fővédnöke, dr. Balogh Ibolya, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnöke és Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár Megyei jogú Város polgármestere -
képviseletében Viniczai Tibor alpolgármester - köszöntötte a résztvevőket, és mutatta be - valóságos 
rendhagyó történelemóraként - a megye, valamint a város múltját és kulturális értékeit. Őket követően 
dr. T. Bereczki Ibolya, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára. Pálfalvi Attila, a Fejér Megyei Művelődési 
Központ igazgatója, dr. Lukács László a székesfehérvári Szent István Múzeum osztályvezetője, és Bra-
un Lászlóné, a Fejér Megyei Honismereti Egyesület alelnöke szólt a jelenlévőkhöz, hangsúlyozva a 
hely és a téma jelentőségét, a hagyományőrzés, a néprajzi érdeklődés és gondolkodás fontosságát. Ezt 
követően Bereczki Ibolya főtitkár és Halász Péter szakosztályelnök átadta a legkiválóbb önkéntes gyűj-
tők számára létesített Sebestyén Gyula Emlékérmet. 

Az előadások sorában dr. Gelencsér József Székesfehérvár katonai hagyományaival, elsősorban a 
Monarchia korában meggyökeresedett és a világháborúk közötti időben kiépült helyőrségi élettel, a vá-
rosban állomásozó katonai alakulatok sokszínűségével, és a város társadalmi életében betöltött szere-
pükkel foglalkozott. Dr. Lukács László előadásának címe Katona-karácsony, háborús karácsonyfa volt. 
Arról beszélt, hogy miként jelent meg és terjedt el Európában a Karácsony ünneplésének ma ismert for-
mája, és hogy miként ülték meg ezt a keresztény ünnepet a háborúk idején, akár a lövészárkokban is. 

A Néprajzi Múzeum által meghirdetett 2006. évi, 49. országos néprajzi gyűjtőpályázat egyik kiemelt 
témája a hadifogságra, a munkatáborokra vonatkozó visszaemlékezés volt. Erről tartott előadást Vasvá-
ri Zoltán, akinek Áldozatok címmel nemrég jelent meg Küllős Imolával közösen írt, a II. világháborús 
hadifogolytáborok és a sztálini lágerek folklórjáról szóló könyve. A háborús emlékek egyik sajátos te-
rületéről, a frontról írt levelek információs értékéről beszélt Karacs Zsigmond, aki hozzájutott Földes 
lelkészének és frontszolgálatos falustársainak leveleihez, s azokon keresztül felhívta a figyelmet ennek 
a fontos forrástípusnak a honismereti és néprajzi jelentőségére. Dr. Laczkó Mihály a saját és édesapja 
emlékein és élményein keresztül azt mutatta be, milyen hatással van a katonaságnak - háborúban és bé-
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kében - egy-egy személy sorsára. Előadásának különössége, hogy míg az apa moldvai csángó-
magyarként - kényszerűségből - a román hadseregben, addig fiú Magyarországon, önként vállalt hiva-
tásként az úgynevezett "néphadseregben", szolgált. Ugyancsak a katonaság, közelebbről a "hadifog-
ság" intézményének szerepéről és megjelenési formáiról számolt be Lukács Miklós, saját családjának 
több nemzedéke sorsának tükrében. A honvéd hagyományok sajátos tárgyainak impozáns gyűjtemé-
nyét ismerhettük meg a dr. Varró Ágnes által erre az alkalomra rendezett, A nemzeti szimbólumok a 
néprajzi tárgyakon című kamara-kiállításon. 

Másnap délelőtt Granasztói Péter, a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárának vezetője tájékoztatta 
a résztvevőket az 50. Néprajzi Gyűjtőpályázat szempontjairól és célkitűzéseiről. 1 Ez után az önkéntes 
gyűjtők korreferátumai, hozzászólásai következtek. Kiderült, hogy úgyszólván minden gyűjtő érdeklő-
dik a katonaélet és a honvédhagyományok iránt, s szinte mindenkinek van a tarsolyában, de legalábbis a 
látóterében olyan anyag, ami gazdagíthatja a néprajz- és a történettudományt. Természetesen nem csak 
a honvédelmi hagyományokról esett itt szó, hiszen az önkéntes gyűjtőknek sokféle az érdeklődésük, s 
itt jó alkalom volt arra, hogy bemutassa, vagy legalábbis felvillantsa munkájának eredményét. 

Délután került sor a találkozó fő témájának jegyében szervezett tanulmányi kirándulásra. Felkeres-
tük Székesfehérvár számtalan katonai emlékműve közül az egyik első világháborúra emlékezőt, s egy 
másikat, ami az 1956-os szovjet sortűz áldozatainak állít emléket. Innen Sukoróra mentünk, ahol az 
1848-as pákozdi győzelmet előkészítő haditanács színhelyéül szolgáló templomban tettük tiszteletün-
ket, s meglátogattuk a hagyományos paraszti világ gazdag emlékanyagát őrző Néprajzi Házat, s a 
Don-kanyari emlékkápolnánál fejet hajtottunk a háború hősi áldozatainak emléke előtt.. A tanulmányút 
végeztével a Pákozdi csata Emlékmúzeumába látogattunk, ahol egyebek mellett érdekes terepasztalon 
ismerkedhettünk szabadságharcunk első győztes csatájának részleteivel. Mindezeken a helyszíneken 
értékes, színes tájékoztatást kaptunk dr. Demeter Zsójiá tói és dr. Lukács László tói, a Fejér Megyei 
Szent István Múzeum munkatársaitól. A hallottakat jól kiegészítette a mai. immár hivatásos hadsereg 
elsősorban „béke-missziós" tevékenységét bemutató kiállítás, amit Görög István ezredes úrnak, a Hon-
védség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete titkárának, és Törzsök Tibor úrnak, a gyűj-
temény kezelőjének szakszerű tájékoztatója. 

Halász Péter 

Köszöntjük a „Drávaszög krónikását" 
Az Úristen külön ajándéka, és népe megmaradását célzó félreérthetetlen akaratának bizonyítéka, 

hogy ennek a mára igen kislétszámú, és rohamosan fogyatkozó magyar közösségnek olyan szolgálatté-
vőt rendelt mint a 2006-ban Bél Mátyás-díjjal kitüntetett Pataky Andrást, a határon túli Drávaszög kró-
nikását, mindenesét, a horvátországi magyarság „tanító bácsiját". Életéről, munkásságáról részletesen 
szólt a díjátadáskor elhangzott laudáció, ami 2006-ban. a Honismeret 4. számának 97. oldalán megje-
lent. Mit tehetnénk ehhez hetvenötödik születésnapjára? 

Álljon itt most néhány mondat tőle magától! 
.yl földrajzi nevek a természet színes képeskönyve. (...) Egy-egy földrajzi név a régiek üzenete. Mi-

kor éltek itt a névadók? Milyen nyelven beszéltek? (...) Vannak évezredekkel mérhető korú földrajzi ne-
veink, de vannak, amik a mai életünkben születtek. A Duna neve sokezer éves. (...) Csak azt üzenték vele 
a régiek, hogy „ víz ". (...) A Trianon utáni államnyelvre fordítás sok esetben értelmetlen és rossz. 

Egy régi anekdota ezzel kapcsolatban: Apa és fia lovas kocsira ül. A kocsin láda, malacokért men-
nek. -Apám, hová is megyünk? Dubosevicára. - Megérkeznek Dályokra, meg is állnak eg}' ház előtt. 
A gyerek megkérdezi: - Biztosan itt lakik a Dobos Évica néni?" (Baranya titkokat rejtegető földrajzi ne-
vei. 1992.) 

A pontosság, a tényekhez való feltétlen ragaszkodás jellemzi Pataky Andrást, ami kiderül a követke-
zőkből is: „(...) Sztárai Mihály 1544-ben már Laskón volt. Ekkor szerkeszti a török is első adókön^ét, 
(...) melyben 305 családfő neve szerepel. Az adót nem fizetők között van Mihál diák is - a török az írás-
tudókat diák vagy deák névvel jelöli, de csak keresztnévvel -, aki kétségtelenül Sztárai Mihály, a bara-
nyai és szlavóniai 120 protestáns gyülekezet alapítója." (Horvátországi Magyarság. 1995. 7. sz. 19. 
old.) 
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Persze, ezeknél a„névfejtéseknél" nem hátrány, ha valaki, mint András barátunk, egyformán ottho-
nosan mozog a magyar, a horvát, az ószláv és a latin nyelvben is (...) és nem utolsósorban „anyanyelvjá-
rása" a délbaranyai, sőt a drávaszögi tájnyelv. 

„(...) Még az I686. évben a felszabadító sereg a Dráváigjutott, de a csata évében, 1687-ben a török 
újra behatol a Drávaszögbe. (...) A császári zsoldosok két évig tartó fosztogatása, erőszakoskodása be-
tetőzi a megmaradtak szenvedéseit. Az 1786-87. évben pusztul el Danóc város, Vék, Lak, 
Baranyakisfalud, Baranyabán, Bolmány, Szentmiklós, Csibogát, Csatár, Gergelyfalva, Szederjes, Sár-
kány, Hálé, Kispeterd, Torjánc, Hencse, Majs, Beszter, Laskafalu, Csemény, és Dárda, de 
Baranyaváron is csak három család marad. Pélmonostoron pedig kettő. (...) 1696-ban 24 falu van meg. 
Száz évvel ezelőtt, 1591-ben 55 volt, s 1500 család adózott a töröknek. A XVII. sz. végén a jövevény 
szerbekkel együtt 400 család sem maradt." 

Fülembe cseng egy néhai kopácsi halász intése: „Mindönt meg kell írni, hogy maradjon emléköze f'. 
„(...) Azzal kezdődött, hogy fegyveresek jöttek a falunkba, az a hír járta, hogy baranyakisfaludi szer-

bek leszaggatták a magyar zászlót, kifosztották a református paplakot meg egy kétszintes lakóházat. (...) 
Mindez nappal történt, csak az nem látta, aki nem akarta. (...) K. Rudit és S. Istvánt Dárdára vitték egy 
éjjel, annyira megverték őket, hogy István egy-két évre rá meg is halt. (...) Aztán Bellyére hívtak temet-
ni. X. Y. szerb barátjának horvát felesége halt meg. Az összegyűlt nép nem mondta utánam az imádságot 
a maga nyelvén... Megismételtem jó hangosan, most már horvátul: „ mint ahogy mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek. "(...) Amikor Kopácson Godba Istvánra, a vend vándorra, egykori summásra 
mondtam a búcsúztatót régen vágyott, végre meglelt kis hajléka előtt, a temetőbe már nem mertem ki-
menni. Szakállas csetnikek lapultak ott... 

Mit is ír erről Ivo Andrics? Lázasan forgatom a katolikus szerb Nobel-díjas kötetének lapjait. »Sem 
kiigazítani, sem eltüntetni nem lehet az egyszer elkövetett igazságtalanságokat....a kísérlet csak új igaz-
ságtalanságokat szül. Az igazságtalanság is szaporodik és terjed, de nem vész el.. .Ha nem lenne meg-
bocsátás és feledés, az igazságtalanság beborítaná, és valódi pokollá változtatná a világot.«". (Rettegő 
türelem. Siklós 1997.) 

Ezt a könyvét, a délszláv háború közénk-menekültjeinek jajkiáltását, sok magyar hazánkfiának len-
ne jó olvasnia. 

Pataky András tanítványai fontos posztokon dolgoznak: az Eszéki Magyar Házban, a most megny íló 
Magyar Főiskolán, a kiveszőfélben lévő, még magyar, iskolákban. Pécsi és budapesti egyetemeken té-
máit dolgozzák föl, a tőle kapott anyagok segítségével. Mert Pataky András csak adni tud. Féltékeny-
kedni? Soha. 

Kevesen vannak, akik. mint ő, pontosan tudják, hogy a két Drávaszög, a határon túli és inneni, 
összetartozó, szerves egység, amit csak a trianoni határ vágott ketté. Csonka-Baranya 23 drávaszögi te-
lepülése és a Horvátországhoz került 10, a Belső-Drávaszögíek mindenben: vallásukban, nyelvjárásuk-
ban, viseletük legjellemzőbb darabjaiban, s a házassági kapcsolatokban - összetartozók. Ezt ilyen pon-
tosan csak a terepen élő ember képes érzékelni. És az, akit a délszláv háború pokla öt évre ide száműzött 
közénk, a Külsö-Drávaszögbe. Az ő életében ez az átok is áldássá vált. 

Adjon hát néki az Úristen még hosszú éveken át egészségből, munkabírásból minél többet! Leányá-
ban, vőjében, unokáiban, s pár hete született első kis dédunokájában sok-sok örömöt. Életére, munkájá-
ra - és népére! - áldást, mind a két kezével. 

Dr. Simor Ferencné Bokody Éva 

Öt ország és tizennégy megye énekesei 
A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont Kultúrcsoportja látó és látássérült nép-

dalkörök, kórusok, továbbá énekes és hangszeres szólisták részére dalos találkozót rendezett határain-
kon inneni és azokon túli előadók számára. Szövetségünk székházában, 2007. szeptember 15-én és 
16-án. Bereczkné Bihari Erzsébet, a kultúrcsoport vezetője, a találkozó szervezőjeként köszöntötte a 
megjelenteket. E sorok írója pedig a 125 éve született Kodály Zoltán életmüvét ismertette. Ugyanis a 
születési évforduló adott alkalmat a kulturális találkozó létrejöttéhez. 
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Nyitragesztei asszonykórus (Csiszár Ágnes felvétele) 

A zsűriben az elnök Bodza Klára tanár, népdalénekes, tagok: Navratil Andrea tanár és Máriásy Ist-
ván tanár, zenetörténész voltak. A műsorközlő szerepét is ellátó Bereczkné Bihari Erzsébet elmondta: 
az I. országos Kodály magyarnépdalos találkozóra 17 dalkör és kórus, továbbá 25 szólista (ének. hang-
szeres) jött el Magyarország 14 megyéjéből, valamint Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Szlové-
niából. E csodálatos seregszemlén összesen 248 személy szerepelt. Bejelentette még, hogy az egész na-
pon át hallható sok dal között az alkalomhoz illő verseket is hallgathatunk Borsodi Zsuzsa. Bereznainé 
Nagy Ilona és Ézsiás László versmondó tagtársainktól. 

Végül Bodza Klára hirdette ki az eredményt. 1. helyen végzett a Zoboraljáról érkezett gesztei nép-
dalkör. Gál Erzsébet vezetésével. Ők gyönyörű népviseletben tréfás lakodalmas dalokat énekeltek. 2. A 
székesfehérvári férfikar, Mihály György tanár vezényletével, katona- és huszárdalokat adott elő. 3. Az 
ikervári népdalkör Pernecker Csilla tanárnő vezényletével dunántúli és Vas megyei népdalokat szólal-
tatott meg. 

A szólóénekesek közül 1. a fiatal budapesti Steffek Adél, aki kiválóan énekelte a csángó dalokat; 2. a 
szintén budapesti Gubáné Halmi Aranka; 3. a kecskeméti Bakos László: különdíjas lett a 89 éves Pál 
István - egykor pásztorember volt, ma Tereskén él (Id. a 127. oldalon) - , valamint Ferenczi István bu-
dapesti látássérült fiatalember. 

Az énekkarok között különdíjas a mezőfalvi női kar; általános sikert aratott Karay: Estéli nótázás cí-
mű kórusénekük, amit dr. Bodolay György kísért zongorán. A másik különdíjat a nézsai népdalkör kap-
ta: Szarka Lajosné tanár vezetésével gyönyörű népdalcsokrot hallhattunk tőlük. A szervezők különdíját 
a csákvári Harangvirág népdalkör kapta, akiket Kunstár Béláné tanárnő vezényelt. 

Bodza Klára az összegezésében egyebek mellett elmondta: a díjazások azt jelentik, hogy vannak 
jók, jobbak és még jobbak a dalosok között. 

Lak István 

A Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény 
1987-ben jött létre az akkor Tájház néven engedélyezett budaörsi kiállítás. Előtte negyven esztendő-

vel, 1947 augusztusában több. mint száz budaörsi családnak kellett elhagynia a szülőfaluját. Korábban, 
az 1946-os tragédia során mintegy 9000 embert űztek el a településről. Egy évvel később újra vagonok-
ba zsúfolták honfitársainkat! Kimentettek magukkal az. 50 kilós batyukban egy-egy régi fényképet, 
egy-egy darabot a hajdani népviseletből. így őriztek meg egy darabka múltat. Az utolsó biró félesége. 
Ebnerné hitelesen írta le ezeket a keserves éveket. Múlt az. idő, és ezek az emlékek is új életre ébredtek. 
Ki hitte volna, hogy 40 évvel később. 1987-ben lakóitól és múltjától megfosztott falu emlékeit gyűjteni 
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kezdik az itthon maradottak is? Egy falu, amely csaknem elvesztette a múltját, keresni kezdte a gyöke-
reit. 

Ez a táj nem volt ismeretlen a hazai helytörténet-írók számára. Már az 1840-es években 
Frankenburg Adolf, a Pesti Divatlap szerkesztője novellát írt a Budai hegyek falvaiban járó kirándulók-
ról. A szepességi származású Hunfalvy János fedezte fel 1859-ben a budai hegyek és a bennük megbú-
vó kis falvak szépségét. A tudós Jakob Bleyer professzor 1925-ben a budaörsi Űrnap szépségéről írt. Az 
ifjú kutató, Eugen Bonomi a hegyvidéki falvak néprajzát örökítette meg. Franz Riedl doktor szülőfalu-
ja. Budaörs német nyelvjárását és múltját fedezte fel. Ebner-Gönyei Antal néprajzi értékű fotókkal örö-
kítette meg e táj szépségeit. Volt tehát hová visszanyúlniuk az. 1980-as években a múltjukat kereső bu-
daörsieknek! 

Mégis mindent elölről kellett kezdeni. A népszerű Füzér Ferencné óvónő meg tudta szólítani a la-
kosságot. Bader Györgyné - a drága és fáradhatatlan Riczi néni - féltve megőrzött menyasszonyi ruhá-
ját ajándékozta a születő budaörsi német tájháznak. Joósz József ifjú mérnök pedig darabonként gyűj-
tötte össze társaival a budaörsi szoba és konyha bútorait. Egységesen berendezett régi lakást már nem 
igen találhatott. A gyűjtött tárgyakból kezdetben a Jókai Művelődési Központ emeletén rendeztek be 
ideiglenes kiállítást. Ami ezt a gyűjteményt összetartotta, az a helybeliek szeretete és múltjukhoz ra-
gaszkodás volt. Pedig még bizonyára félve fogtak a múltjuk felelevenítéséhez! 

Az újjászerveződött Lyra énekkar 1987-ben már a Wéber házban énekelt Johannes Rhau-nak. a 
Baden-Württenbergi miniszterelnöknek. Első próbáikat még magánházaknál tartották. A budaörsi 
énekkincsüket Szakály Mátyás tanár úr gyűjtötte össze. Volt, aki még korábban kezdte gyűjteni a múlt 
emlékeit. Häuser József Budaörsi krónikája 1984-ben jelent meg. A kézirat lektorálását ketten végez-
tük, Glatz Ferenc történész volt az egyik lektora. A másik lektor én lettem, később pedig múzeumigaz-
gatóként is dolgozhattam itt. Sokat tanultam a szerzőtől a lektori munka során. Häuser József könyvéről 
ma is azt vallom: a krónikás könyv alapmű a kutatás számára. A fáradhatatlan helytörténész tanár és a 
fáradhatatlan karnagy kollegája jelentős munkát végzett. Mindketten méltán lettek Budaörs díszpolgá-
rai! 

Ez a kis gyűjtemény lett 1987-ben a mai múzeum alapja. Kezdetben talán néhány száz darabot őriz-
tek benne. 1990 táján Wendler András, a Német Nemzetiségi Bizottság akkori vezetője kért. fordítsam 
le a Csulits-kápolna latin alapító levelét. Szívesen vállaltam. Ezután András arra bíztatott, hogy pályáz-
zam meg Helytörténeti Gyűjtemény igazgatói állását. Ez a munka nem volt ismeretlen feladat számom-
ra. már gyerekkorom óta kaptam múzeumi feladatot, Sopronban kisdiákként ingyenes teremőr voltam. 
Ráckevén jelentős gyűjteményt alapítottam. A budaörsi pályázaton másodállásban elnyertem az igaz-
gatói megbízást. Ekkor kaptam csaknem 14 évre egy új feladatot. Megszületett az „újabb családtagom": 
ez volt a Tájház. Mindent elölről kellett kezdenem nekem is. Tudáson és lelkesedésen kívül örököltem 
egy megkezdett leltárkönyvet és több-kevesebb leltározott és leltározatlan tárgyat. Ereztem, ha egy 
gyűjtemény csak „csak tájház", arra hamar ráunnak a látogatók. Új kiállításokat és új közönséget kellett 
szerveznem. Meg kellett teremtenünk a gyűjtemény „ifjúsági hátterét" is. Először a budaörsi „Illyés 
Gyula Gimnázium" Honismereti Szakköre gyülekezett a múzeumban. Majd hamarosan csatlakoztak 
hozzánk múzeumbarátként a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola honismeretesei. Segített dr. 
Paulovits Teréz szakkörvezető, aki régóta foglakozott a helytörténettel. Foglalkozásait a helytörténeti 
gyűjteményben tartotta. Emlékezetesen jó pályamunkák születtek mindkét diákcsoportban: Máté Jó-
zsef és Turóczi Zsolt gimnazista a budaörsi présházakról írt. Bechler Adrienn, egy törökbálinti gimna-
zista leány szülőfaluja német öltözködési szokásait írta le. Ezekből a dolgozatokból díjazott pályamun-
kák születtek. 

A Mindszenty Iskola felsős fiataljai tanári irányítással rajzolták és fényképezték a budaörsi úrnapi 
körmenet virágmotívumkincsét. Felmérték és összegyűjtötték a budaörsi németség vallási emlékeit, ha-
gyományait. A település 17 fennmaradt fogadalmi keresztjének történetét is megörökítették. Valaha 
több mint 40 kereszt állt a katolikus német ajkú faluban. Nagyszüleik segítségével leírták „A gyermek-
kor, a családi élet Budaörsön" pályamunkájukban a múltat. A „Szőlőművelés Budaörsön" témáról is 
készültek jó dolgozatok. Budaörs város vezetése, Wittinghoff Tamás polgármester és Ritter Imre jó ér-
zékkel vette észre a dolgozatok értékét, ezért támogatták Bordás István szöveggondozásával a kéziratok 
megjelenését. így született meg a Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény „Regélő múlt" kiadványsoro-
zata. 

Számos alkalommal nyertek díjat gyűjtésükkel a Mindszenty iskolások (derűsen kedves nevükön: a 
„Dicsértessék" iskola diákjai) a német nemzetiségi ifjúsági napokon. 
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Kutattak a gyűjteményben főiskolások is. Több zsámbéki tanítóképzős hallgatónk szakdolgozatot írt 
a múzeum anyagából. Később a Károli Gáspár Református Egyetem szakdolgozói is budaörsi vallási 
hagyományokból írtak diplomamunkát. 

Az első, állandó kiállítás mellé évenként időszaki tárlaton foglaltunk össze egy-egy helytörténeti té-
mát. A számos időszaki kiállítás közül emlékezetes „A történeti pillanat" Budaörs történeti sorsforduló-
iról. Jól sikerült a „200 éves a budaörsi plébániatemplom" kiállítás is. 

1994 után többször találkoztak Budaörsön a Jleimatmuseumban az elűzöttek és az. itthon maradtak. 
Baden-Württenberg tartományban a Budaörsről származó nénieteket először dr. Franz Riedl szervezte 
egyesületbe, később Schmidt Mátyás vezetésével működtették a „Budaörser Heimatverein"-t. Egy-egy 
vándorkiállításuknak szívesen adtunk helyet a múzeumban. Sőt később arra is sor került, hogy az 
1990-es évek közepétől tárgyakat kölcsönöztünk a Bretzfeldben megszületett budaörsi kiállításuk szá-
mára. így nőtt újra össze a közös múlt, ami különben is együvé tartozott! 

Budaörs Város Önkormányzata és a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával később két-
nyelvű sorozattá alakult át a „Regélő múlt", németül „Erzählte Vergangenheit". A rangos múzeumi so-
rozat szellemi gazdája, megszervezője a Helytörténeti Gyűjtemény lett. A sorozat 2. köteteként 
Schmidt Mátyás „Építem a hidat" című könyve jelent meg. A Joósz József fáradozása nyomán előkerült 
Budaörsi Passiót is két nyelven adtuk ki. A kötet szerzői Bató Géza tanító és dr. Aubermann Miklós plé-
bános 1933-ban készítették el ezt kéziratot. A sorozat következő köteteként jelent meg a Kőhegyi ká-
polna 150 éves története. 2006-ban a budaörsi elűzetés krónikája „Rögös utakon - Auf steinigen 
Wegen" címmel jelent meg. Sokat segített a szerkesztésében Riedl Norbert, névadónk fia. Gyűjtemé-
nyünk 1994 óta „Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény - Franz Riedl Heimatmuseum" néven műkö-
dik. A kiadványaival saját tudományos sorozata született meg. 

Egyszerre folytatott a Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) okosan szervezett népművelői és 
igényes tudományos tevékenységet. Gyűjteményünk tárgyai kutathatók és kiállításon megtekinthetők. 
Leíró kartonjáról visszakereshető minden múzeumi tárgyunk! A hajdani néhány száz tárgyas gyűjte-
mény 20 év alatt több ezer tárgyas múzeummá nőtt. Örömmel emlékezem arra, hogy az évek során há-
rom nagy leltárkönyvünk telt meg. Néhány Pest megyei nagy múzeumi kiállításon szerepeltek már a mi 
tárgyaink is kölcsönzött tárgyként. Legnagyobb örömöm, amikor régi és az újabb budaörsi lakosok 
megállítottak az utcán, és tárgyakat ajánlottak fel a gyűjteménybe. „Nem őrizzük tovább a régi kézi-
munkákat, mikor jön el érte?" - kérdezte tőlem Párkányi Józsi bácsi. „Most!" - válaszoltam, és egy 
újabb kiállítási egységgel gazdagodtunk. Dr. Luntz Ottokárék megőrizték az utókor számára Magdi né-
ni édesanyja teljes ruhatárát. JJosszan sorolhatnám a hazatért értékeket. Harasztos-Hammerl Feri bácsi, 
festőművész, értékes egyházi tárgyakat ajándékozott nekünk. Bató László emlékeit is haza adta a rokon 
Jludomel család! 

Budaörs helytörténeti irodalma egyre gazdagabb. Az első kis „Budaörs anno" 1992-es képes füzete-
met számos kiadvány követte. Filipszky István értékes kutatásai vezettek el a középkort feltáró „Elfe-
lejtett évszázadok" című könyvig. A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatója a helytörté-
neti kutatás egy újabb műhelyét hozta létre. Az „Antik gyökereink"-kel együtt ma már több gyűjtemény 
is bemutatja a budaörsi múlt teljes képét. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat Ritter Imre vezetésével számos emlékhelyet mentett meg a 
múlt emlékeiből. Áll a Kálváriadomb stációinak sora. 2003-ban a Kőhegyen újra felemelkedett Franz 
Wendler Mária kápolnája. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy operáció után néhány nappal elmondhat-
tam Kőhegyen a Kápolna alapkövének letételekor a múltjára emlékező beszédemet. Ugyanekkor he-
lyezte el itt Varga János plébános úr és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Ritter Imre a hajdani kegy-
templom alapkövét. Még ugyanabban az évben újjáépült hiteles alakjában a régi Wendler kápolna. 

Az életembe beépült a Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjteményben eltöltött 14 esztendő. Hálás va-
gyok mindenkinek, aki ezzel a feladattal megajándékozott. Budaörs városának. Budaörs német és nem 
német lakosainak. Választott szülőföldem 2005-ben díszpolgársággal ajándékozott meg múzeumi, 
helytörténeti munkámért. Ez arra kötelez, hogy a Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjteményért ezután is 
mindent megtegyek, amit erőm enged! 

Kovács József László 
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Háromnapos ünnep Bernecebarátiban 
2007. augusztus 10-12-én Bernecebarátiban falunapokat tartottak. A három nap programjaiban az 

első nap a néprajzé volt, a másodikon az ének. zene, tánc, a harmadikon pedig a sport volt a főszereplő. 
Az első napon a közösségi házban Gyenes Zoltán polgármester megnyitója után a legelső előadást 

falunk híres szülötte, Tóth Imre tartotta Kik voltak a palócok? címmel. Imre bácsi a Palóc trilógia és az 
Ipoly menti tájszótár megalkotója; mindkét alkotást figyelmébe ajánlom a palóc kultúra ápolóinak, ben-
nük az itteni nép sorsának, gondolkodásának legmélyebb titkai tárulnak elénk. 

A következő események Bernecebaráti két nagy kutatójának. Erdélyi Zoltánnak és Korcsmáros 
Lászlónak voltak szentelve, megemlékezésekben és valóságosan is emléket állítva nekik. Mindketten 
évekig kutatták, gyűjtötték falunk hagyományait, szokásait. Dr. Erdélyi Zoltánról dr. Kemecsi Lajos, a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos igazgatója tartott előadást, fölvázolva a néprajz-
kutató munkásságát. Igen gazdag és termékeny volt ez az életút, olyannyira, hogy csodálkoznunk kell. 
miért nem eléggé ismert az 1999-ben elhunyt néprajzkutató. Erdélyi Zoltán számos fontos tanulmányt 
publikált, több ezer fényképet, több száz gyűjtőfűzetet, iratdossziét hagyott az utókorra, sok más közt a 
szentendrei skanzen egyik elindítója, megvalósulásának harcosa volt, kétkezi munkával is sokat segített 
az első épületek átmentésén. Élete utolsó éveit Bernecebarátiban töltötte, itt vásárolt egy szépen beren-
dezett kis parasztházat, melyet azóta özvegye és fia gondoznak. 

Korcsmáros László amatőr néprajzkutató volt, aki sok éven át iskolaigazgatóként működött itt. Ő is 
rengeteget fényképezett, magnófelvételeket készített - a bernecei Illésné Boros Mári nénitől például 
többszáz népdalt gyűjtött. Amatőrfilmes felvételekben, technikai dolgokban legfőbb segítsége volt a 
Szobon élő Micsei László festőművész - nagy örömünkre így ő tartott baráti hangú megemlékezést 
Korcsmáros Laci bácsiról. Ők ketten az 1970-es években úgy gyűjtötték a népművészet kincseit, hogy a 
költségeket saját zsebükből kellett előteremteniük, sokszor még buszjegyre sem volt elegendő pénzük. 
Az akkori gyűjtés nehézségeihez vegyük figyelembe, hogy még nem volt sem rádiótelefon (vonalas is 
alig), sem maroknyi mp3-felvevő (helyette 5 kilós csöves magnót kellett cipelni, szalagtekercsekkel), 
sem digitális fényképező (azaz fotófilmre kellett fényképezni, majd előhívatni és papírképeket csinál-
tatni. és csak ekkor látszott, jó-e a fotó). 

Ezután a több heti munkával elkészült kettős emlékoszlopot avattuk föl a közösségi ház melletti 
dombon az Erdélyi Zoltán-ház közelében, amely egy kaput formáz. „Két olyan embernek kellett emlék-
oszlopot állítanunk, akik sokat tettek községünk múltjának megőrzéséért. Összekötötte őket 
Bernecebaráti néphagyományainak és az itteni embereknek a szeretete, ezért a két oszlopot összekötöt-
tem én is egy olyan díszítménnyel. amin a Nap. a Hold és a Kereszt látható - akárcsak a régi szép 
bernecei palóc házakon. A két oszlop mintázatát az Ipoly menti vidékre jellemzően faragtam meg. így 
jött létre ez az emlékkapu, amelyen jelképesen beléphetünk községünk színes, gazdag múltjába, mert a 
két néprajzkutató munkássága oszlopként magasodik előttünk." - mondta XY, az emlékoszlop alkotója. 

Ezután a közösségi házban képzőművészeti kiállítás nyílt, amit a Budapest XV. kerületi Hubay Jenő 
Zenei és Képzőművészeti Iskola diákjainak, illetve helyi fiataljaink munkáiból állítottak össze. A meg-
nyitót Kissné Preczek Margit tartotta, aki a kiállítás szervezője és berendezője is volt. 

Kora délután az általános iskolában régi fotókból a község múltját idéző kiállítást készítettünk, 
amely sok emléket csalt elő, a látogatók lelkesen meséltek egymásnak a képekről. Mellette egy terem-
ben néprajzi kiállítást nyílt: a tárgyak egy részét a váci Tragor Ignác Múzeum, valamint a szobi Bör-
zsöny Múzeum kölcsönözte, nagyobbik része a falu néhány lelkes hagyományőrzőjétől származott. 
Láthattunk itt régészeti leleteket, viseleteket, számos használati eszközt a kenyérdagasztástól a kender-
feldolgozásig, régi szuszékot, tulipános ládát, és még számtalan érdekességet. Külön érdemes szólni a 
néprajzi kiállítás új részéről, amelyben Bernecebaráti mai élő népművészetét mutattuk be. fa-, szaru-, 
lopótökfaragásokat, botokat, népviseleti babákat, és egy -hagyományos módszerrel itt helyben készült 
- ácsolt ládát állítottunk ki. 

A péntek délután estébe hajló szakaszán régészeti, helytörténeti, néprajzi előadások hangzottak el. A 
címek felsorolása már önmagában is felcsillant valamit a gazdag tartalomról. 

Torma István: Bernecebaráti elmúlt 1000 évének történelmi áttekintése a régészeti anyagok alapján; 
Batizi Zoltán: Bernecebaráti helynevek és személynevek történelmi folytonossága', dr. Hála József: Nép-
rajzi filmek a Börzsönyből és környékéről (Méhkeresés, A hangyatojás gyűjtése. Szikladal)'. Gyenes Ta-
más: Ősi bútorunk, a szuszék - Az ácsolt láda készítése, XXI. századi újjáéledése. 

A szombati nap a népzene, néptánc jegyében telt el. a helyszín az iskolaudvaron felállított nagy szín-
pad és annak tágabb környezete volt. 10 órától 16 óráig folyamatos műsor zajlott a színpadon, miköz-
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Pál István tereskei juhász 

ben az udvar hátsó régióiban ízletes ételekkel készültek a fózőverseny résztvevői a nagy megmérette-
tésre, és délután egy újabb, „kettős" néprajzi előadás hangzott el. G. Szabó Zoltán és dr. Hála József: A 
palóc duda és helye Európában, valamint Az ipolysági „kanászhangverseny". 

A színpadon a perőcsényi asszonyok nyitották a sort, az ő kedves helybeli népdalaikkal. A kéméndi 
tánccsoport fellépése következett, nagyon friss, ízes táncokkal: csárdás, karikázó, botoló. A 
bernecebaráti asszonykórus előadása követte őket, műsoruk a szép csendesen emlékező daloktól a friss 
ritmusú lakodalmas nótákig terjedt. Ezután újra a kéméndiek vették át a színpadot, és ismét egy fergete-
ges hangulatú tánccsokrot adtak elő. Utánuk a Cimbali Band Balkán Projekt népzenei együttes muzsi-
kált; műsoruk nevük ellenére nem csak balkáni muzsikát tartalmazott, hanem igen sok magyar népzenét 
is. úgymint például Galga menti népdalokat, egy fiatal, szép hangú lány énekével ékesítve azokat. 

Közben, kinek ideje engedte, megejthette az ebédet, és máris jöttek a kazáriak és a lekériek. A kazári 
néptánccsoport ugyancsak friss dinamikus zenét, táncot hozott; hiába: a fiatal lányok és legények moz-
gása, a libbenő színes szoknyák, az énekek hangulata semmivel sem pótolható. Lekérről a hagyomány-
őrző csoport előadásában az egykori katonabúcsúztatók hangulatát, szép dalait hozták el. 

A Palacsintás király című mesejáték került ezután a színpadra a bernecebaráti iskolások előadásá-
ban, meg is dobogtatta az anyukák és nagymamák szívét az ő gyerekeik, unokáik szereplése. 

Pál István, azaz Pál Pista bácsi! Ki ne ismerné ezt a nevet a palóc vidéken, mint az utolsó, dudát és 
furulyát gyerekkorától fújó juhászét, aki 88 éve dacára még táncot rop a dudaszó mellé? Nagy sikere 
volt furulyázásának és nagyerejű, szívet vidámító énekeinek is! Pista bácsiról hadd meséljem el büsz-
kén, hogy nagymamája bernecei származású volt, Gyenes Apollóniának hívták. 

A szombat délutánt a százdi citerazenekar és a Danubius Dance Team is színesítette, majd az estén a 
Kormorán Memory Band, és a Hip Hop Boys szórakoztatta a fiatalokat, bár az utóbbit egy kicsit már 
elmosta az eső. 

Vasárnap sportesemények voltak községünkben, amelyek Szokoly Alajos nevéhez kapcsolódtak, aki 
a korábban említettek mellett híres olimpikon is volt: az első újkori, athéni olimpián a magyarok közül 
elsőként szerzett dicsőséget: harmadik lett a 100 méteres síkfutásban. Kerékpáros emlékverseny és fu-
tóverseny, majd koszorúzások következtek, amely alkalomból híres olimpikonjaink is meglátogatták 
Bernecebarátit. A nap során többször kísérte az eseményeket a XV. kerületi iskola fúvószenekara. 

Szívből reméljük, hogy ez a három nap hagyományt teremt, és jövőre újra együtt ünnepelhetünk! 
Gyenes Tamás 
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A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 
honlapja 
http: / / csm-honismeret.uw.hu 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagjai a megye legkülönbözőbb településeiről való. egy 
részük nyugdíjas, más részük munkahelyi kötöttségei miatt nehezen utazhat. Új tájékoztatási-szervezé-
si lehetőségként felvetődött az Egyesület honlapjának kialakítása. Az internetes elérhetőség az érdeklő-
dő fiatalok megnyerése szempontjából különösen fontosnak tűnt. Ha megismerik a honlapról tevékeny-
ségünket, eredményeinket, az általunk kínált lehetőségeket, információkat, akkor is sokat elérünk. így 
született meg a CSMHE honlapjának gondolata. A megvalósulás két hónap múlva kezdődött. Pál Ri-
chárd fiatal szegedi programtervező-matematikus díjazás nélkül vállalta a honlap technikai szerkeszté-
sét, édesanyja pedig a tartalmi szerkesztői munkákat. 

2006 őszén az egyesület elnöke, titkára és a szerkesztők körlevélben értesítették a tagokat az új in-
formációs lehetőségről, és egyúttal kérték, hogy a honismereti munkával kapcsolatos ismertető anyago-
kat, érdekességeket, fotókat, programokat a honlapon közzétehető formában küldjék el a szerkesztők-
höz. A decemberi évzáró közgyűlés jóváhagyta a honlap fő szerkezeti vázát, az addig összegyűlt anya-
gok válogatását, javaslatai azóta beépültek a honlap anyagába, elérhetők a világhálón. 

Az eltelt egy év alatt kialakult a honlap jól áttekinthető szerkezete. A nyitó oldalon nyolc fő egység 
fogja össze a tartalmat: Az Egyesület története, a Tagság, Tevékenységünk, Munkáinkból, Honismereti 
gyűjtemények, Kapcsolataink, Fotók, Kapcsolódó oldalak címszavak alatt található az Egyesületünk 
tagjainak sokrétű munkáját tükröző anyag. Ugyanezen az oldalon közöljük híreinket, köztük felhívása-
inkat a saját vagy a honismerethez kapcsolódó más rendezvényekre, tájékoztatást adunk a tervezett és a 
közeljövőben megvalósuló rendezvényekről, programokról, egyesületi tagjaink konferenciákon, orszá-
gos akadémiákon, küldöttgyűléseken való részvételéről, kitüntetéseiről, szakmai sikereiről, a honlapra 
felkerült új anyagokról. Mindig jelezzük, ha a hírhez kapcsolódó bővebb tájékoztatás, beszámoló, fotó 
megtekinthető. Törekszünk arra, hogy a felhelyezett írások, információk minden szempontból igénye-
senjussanak el az olvasókhoz. 

Honlapunkon megjelenési lehetőséget adtunk az Elpusztult és Pusztuló Magyar Falvakért Egyesü-
letnek. amely emlékoszlopok felállításával kívánja megőrizni a régvolt településeket a maiak emléke-
zetében, ezzel is gazdagítva a hazai településtörténetet, erősítve a helyi kötődéseket. Publikálási lehető-
séget nyújtunk az iskolákban működő, helytörténetet és történelmet elmélyültebben tanulmányozó kö-
rök kutató diákjainak, kiemelkedő versenydolgozataikat, évfordulós megemlékezéseiket a megye isko-
lái felhasználhatják saját ünnepségeiken is. 

Mivel Egyesületünkben több kutató tudós, irodalmár, levéltáros, tanár, könyvtáros, néprajzkutató és 
népművelő van. kutatási eredményeiknek publicitásához honlapunk is hozzájárul Munkáinkról című 
fejezetével, ahol publikációs jegyzékeiket, könyvismertető cikkeiket, honismereti témájú írásaikat, ki-
rándulásainkról, rendezvényekről szóló beszámolóik megjelentetését biztosítjuk. Különösen hasznos a 
helytörténeti kronológiák és bibliográfiák közzététele, eddig Csongrád megye. Szeged. Makó és a Dél-
vidék kronológiája olvasható nálunk, az idén Vácott megrendezett XII. Országos Kiadványszerkesztői 
Konferencián ezt a törekvésünket követendő példaként említették. Az Egyesület tagjainak jobb megis-
merését segíti elő Portrék című rovatunk, amelyben a honismereti mozgalomért sokat tett tagtársainkat 
mutatjuk be. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kisebb megyei települések honismereti gyűjteményei nyilvánosságot kap-
janak, ezért kérjük, hogy ezen gyűjtemények létrehozói, gondozói küldjenek honlapunkra rövid fényké-
pes ismertetőket elérhetési lehetőségek megjelölésével, hogy honlapunk olvasói utazásaik során megte-
kinthessék a lokális hagyományőrzés gazdag néprajzi értékeit. Elsőként Tápé és Pitvaros gyűjteményeit 
ajánlhatjuk az érdeklődőknek. 

Érdemes megtekinteni a Fotók címszó alatt látható képek sorát, amelyeket az utóbbi három év során 
különböző programokon készítettek Egyesületünk tagjai. 

Honlapunk tájékoztat más civil szervezetekkel, egyesületekkel kialakított kapcsolatainkról is, így a 
hódmezővásárhelyi Szeremlei Társasággal, a Mezőhegyesi Város- és Környezetvédő Egyesülettel és a 
Marosvidék kulturális folyóiratot támogató Marosvidék Baráti Körrel közös rendezvényekről. Lehetsé-



ges ezek honlapjaira is átlépni a mi honlapunkról, éppúgy, mint betekinteni a Tápéi Monográfia, a Ma-
kói Helytörténeti Oldalak, az Opusztaszeri Nemzeti Emlékpark és a hódmezővásárhelyi Emlékpont 
anyagaiba. 

A honlapunk az elmúlt egy év során sokat fejlődött, egyik célunkat, hogy az Egyesület életét szer-
vezze, tagjait összefogja, és azok jobban megismerjék egymást, minden bizonnyal elértük. Tapasztala-
tunk az. hogy jól megszervezett, tartalmas programjainkba bekapcsolódva többen lépnek be Egyesüle-
tünkbe. A Délvidékre szervezett tanulmányutunk végén hét új taggal bővült Egyesületünk. Valószínű-
leg a fiatal korosztály is meg-megnézi anyagainkat, néhány rendezvényünkön, kiállításokon, a Levéltá-
ri Napok előadásain, a honismereti gyűjtemények meglátogatásán nagyobb számban is megjelennek. 
Honlapunk íróinak száma is bővült. Természetesen tudjuk, hogy az élő. személyes kapcsolatokat nem 
helyettesíti az internetes forma, a tájékoztatást és a szervezést viszont jelentősen megkönnyíti. Remél-
jük írásunk megyénk határain túl is ismertté teszi honlapunk elérhetőségét, és kapcsolatainkat bővíthet-
jük más honismereti egyesületek, társaságok weblapjaival tapasztalatcsere céljából. Kérjük, ismerjenek 
meg bennünket, tekintsék meg honlapunkat. írják meg véleményüket, honlapjuk címét, és jelezzék igé-
nyüket a kapcsolat felvételére a címen. 

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna 

In memóriám 

Vargyas Lajos 
Vargyas Lajost tanítványai és fiatalabb munkatársai egyaránt Tanár úrnak titulálták. Igen, Tanár úr 

volt. pedig sokoldalú és sok újat felmutató tudományos életútja során csak egyszer és rövid időre jutott 
formálisan katedrához, vagy inkább csak annak közelébe: 1952 és 1954 között hirdethetett az akkor ép-
pen nevét változtatott, Pázmány Péter - Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajz Tanszékén szaba-
don választható kollégiumokat, illetve szemináriumokat. ,,A magyar népzene történeti áttekintése". 
„Népzenei stílusgyakorlatok", „Gyakorlati népzene-ismeret". "Népi tánczene". „A magyar vers ritmu-
sa", „Angol szakszöveg-olvasás" címén tartott órák alig két esztendő alatt életre szóló irányt és mód-
szert mutattak nemcsak a néprajz-muzeológiai szak hallgatóinak, hanem annak a nemzedéknek, mely a 
háború utáni magyar néptánc- és népzenekutatást felvállalta. Voltak ezek közt már végzett néprajz-hall-
gatók. zeneakadémistát és e kutató csapathoz később csatlakozott fiatalabbak. Vargyas Lajos akkor 
dolgozott Kodály Zoltán A magyar népzene című tanulmányának új, önálló kiadásán, és ehhez, ő szer-
kesztette és válogatta a mintegy 500 dallampéldát, a dallam- és szövegmutatókat. A kéziratos és kefele-
nyomatos dallampéldákat adta kézbe, azokról énekeltük el a tárgyalt népdalt, elemeztük hangkészletét, 
ritmikáját. zenei sajátságait, párhuzamait, és kerestük meg típusát. A szorosan vett népzenei-zenetörté-
neti elemzéseit szerteágazó népismereti, művelődéstörténeti magyarázatok kísérték, melyeket át és át-
szőtt személyes élményeivel, főként áji tapasztalataival, Kodály Zoltán, a mester véleményével, amit O 
közvetített nekünk. így ismertük meg széleslátókörű, összefüggéseket és lényeges jellemzőket kereső, 
kutató eszményét, mellyel átlépte a szakma korlátait és a magyar néphagyomány mélyebb, hangsúlyo-
san zenei megközelítésű megismerésére kaptunk élményszerű indítást. Az egész Valóság megismerését 
igénylő szemlélet nagy hatással volt ránk. 

Két év után bezárult előtte az egyetem kapuja. Talán éppen azért, mert látható, sejthető volt hatása a 
hallgatókra. A Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályát vezette ezután, ahol akkor Lajtha László, 
Rajeczky Benjamin és Avasi Béla is dolgozott. (1952-től már félállásban látta el ezt a feladatot.) Volt 
hallgatóival és azok baráti körével ezután már csak itt találkozhatott vagy népművészeti rendezvénye-
ken, esetleg kinn, a „terepen". 

Ennek, az akkoriban többnyire a néptánc-kutatásban elkötelezett csapatnak, e népi-nemzeti elkötele-
zettségű társaságnak ekkor már nemcsak tudós tanácsadója, hanem szellemi vezére is. Példáján láttuk, 
hogy a maga szakmájában tekintélyt szerzett embernek a közéletben, a nemzet kulturális és politikai 
életében is szerepet kell vállalnia - ahogy lehet. A Tudás nem elefántcsonttoronyba zárt kincs, azt a 
nemzet javára kamatozó tőkévé, mozdító erővé kell tenni. A tudomány nemcsak az igazság keresése, 
hanem a nemzet szolgálatának eszköze. Ez különösen ma népszerűtlen és időszerűtlennek kikiáltott 
eszmény. A vállalást tanultuk tőle. Mi mindnyájan kimondottan vagy kimondatlanul is hasonló szerepre 
készültünk. A magyar népi kultúra szépségétől megszállottan akartunk a népismeret, a néprajz szakem-

129 


