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Ibrahim Müteferrika, 
az „igénytelen, szegény szolga../' 
II. Rákóczi Ferenc tolmácsa, a török nyomdászat 
székely-magyar megalapozója 

Geliboluban (Gallipoli), Mikesék első szálláshelyén található a Karaca Bey 
síremléke. A hős, hogy a rábízott zászló ne kerüljön az ellenség kezére, inkább 
megette azt. A felettesei nem hitték el, erre jélmetszette a gyomrát, s megmutatta 
a zászlót. Meghalt ug)'an, de legendájának emléke ma is él, sírhelye fölött a 
zászlók ezrei lobognak Oda idegen zászló nem közelíthet. De amikor a székely 
zászló kékjét, rajta a Napot és Holdat vendéglátóink meglátták, a közös motívu-
mok révén testvéreinknek tekintettek, s beinvitáltak a szentségesen szent sátor-
ba, Karaca Bey„ síremléke mellé. 

A 2007. évi törökországi Mikes zarándoklatunkat - szám szerint a harmadikat - , amit a Magyarok 
Székelyföldi Társasága a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesülettel közösen szerve-
zett, egy hajdanában török földre szakadt honfitársunk, az erdélyi, kutatások szerint székely származású 
Ibrahim Müteferrika erdővidéki cserefából faragott rodostói szobrának a felállítása és felavatása súly-
pontozta. Ibrahim Müteferrika - házi használatra: Székely Ábrahám, mert eredeti nevét nem ismerjük 
- , II. Rákóczi Ferenc tolmácsa, Mikes társalgó barátja, a török nyomdászat megteremtője, nagy értékű 
török ősnyomtatványok szerkesztője és kiadója csak egy szűk körű, néhány kutatóból verbuválódott 
csoport számára ismeretes, a magyar átlagember, jellemző módon nevét se hallotta, semmit sem tud ró-
la. Illetve mostantól, éppen ennek a szobornak és a mostani törökországi zarándoklatnak, Beder Tibor 
könyveinek (Gyalogosan Törökországban, Bujdosók nyomában), no meg a magam szerény írásbelizé-
sének köszönhetően többet tudhatunk erről a kolozsvári unitárius teológusról, aki kéziratban maradt 
memorandumát azzal a megható mondattal kezdi: „Én igénytelen, szegény szolga. Magyarországon, 
Kolozsvár városában születtem ". 

Horváth J. József a Ponticus Hungaricus VIII. évfolyamának 1. számában (2004. január) Ibrahim 
Müteferrika Magyarországon címmel testes tanulmányt ír róla, amely interneten is elérhető. A szá-
munkra furcsa nevű földink kolozsvári unitárius teológus hallgatóként részt vett a Thököly Imre vezette 
felkelésben, majd 1692-ben vagy a következő évben Törökországba emigrált, ahol áttért az iszlám hit-
re. A korabeli és későbbi ábrázolásokon turbános törökként szerepel, főbb európai nyelvet beszélt, per-
zsául is tudott, majd az emigrációban hamarosan megtanult törökül, barátságot kötött az egyik befolyá-
sos török pasával, a szultán bizalmi emberével, akinek a támogatásával titkársági hivatalnokként -
müteferrikaként- szolgált a magas hivatalban. Meghatározó személyiségként vett részt a korabeli török 
diplomáciai életben, amit széles körű műveltsége és sokrétű európai nyelvismerete tett lehetővé. Kor-
mánybiztosként fontos követségi munkákat végzett, világi nyomdát létesített, amely lehetőséget terem-
tett tudományos munkák, szótárak, enciklopédiák, kézikönyvek kiadására s a felvilágosodás eszméinek 
törökországi terjesztésére. Egyszóval török vonatkozásban megteszi azt, amit nálunk, Erdélyben 
Misztótfaslusi Kis Miklóssal és Apáczai Csere Jánossal véghez vittek, azzal a különbséggel, hogy a tö-
rökök a sokféle talentummal megáldott tudós férfiút megbecsülték, és nagy tiszteletben részesítették. 

Ibrahim Müteferrika a török-magyar kapcsolatok folyamatos ápolója és építője volt. olyannyira, 
hogy amikor II. Rákóczi Ferenc Törökországba érkezett, őt nevezték ki hivatalos tolmácsként a Nagy-
ságos Fejedelem mellé. További kutatásoknak kell kideríteniük, amit néhai jó barátunk, a Mikes-kutató 
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Hopp Lajos feltételezett, hogy Ibrahim Müteferrika könyveit és fordításait vagy ezek egy részét maga 
Rákóczi fejedelem is ismerte, már kéziratban olvasta. 

Hogy milyen mértékű megbecsülésnek örvendett a bujdosók körében annak érzékeltetésére álljon itt 
II. Rákóczi Ferencnek az Ali pasához, a fényes porta vezéréhez címzett búcsúleveléből egy részlet. 
amelyet Mikes Kelemen örökített meg (117. levél. 1735. október 8): ha a győzhetetlen császár előtt 
valamely érdemel tulajdoníthattam volna magamnak, azon kértem volna, hogy mindazokhoz, aki mel-
lém rendeltettek vala, érettem mulassa kegyelmességét. De minthogy magam is annyi esztendőktől fog-
vást inkább terhére voltam a portának, mintsem hasznára, egyedül csak a császár kegyelmességébe 
ajánlom egyenként őket, de kiváltképpen Ibrahim hív tolmácsomot a mindenható isten jutalmaztassa 
meg legdrágább áldásival velem tett jótéteményjit". 

A tehetséges, fiatal tudóst a török műveltség egyik nagy személyiségeként tisztelik. Törökországban 
több szobra is áll, bizonyos adatok szerint 1729 és 1740 között tizenhét müvet adott ki huszonhárom 
kötetben. 12 500 példányban, könyveinek külalakja és nyomtatási szépsége felülmúlta az F.urópában 
kiadott keleti nyelvű kiadványokét. Könyvei földrajzi, csillagászati tárgyúak, természettudományi és 
hadászati munkák, térképek, szótárak, nyelvtudományi művek. Szakemberek becslései szerint az általa 
létrehozott ősnyomtatványok értéke a könyvek súlyának megfelelő arannyal fejezhető ki. Jellemző, 
hogy a törökországi könyvnyomtatás 250. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencia 
Ibrahim Müteferrika méltatásával kezdődött, bronzszobra az ankarai Nyomdatörténeti Múzeumban lát-
ható. Mindezek ellenére a magyar nyomdászattörténet szinte semmit sem tud róla. jellemző, hogy lexi-
konjainkban egy szócikket sem érdemelt munkássága. 

Ezért döntöttünk úgy. hogy Rodostóban, ahol „Magyar Parkban" a Nagyságos Fejedelem. II. Rákó-
czi Ferenc ülöalakos szobra és a három alakos Mikes térplasztikai alkotás található, abban a városban, 
ahol a magyar kirándulók 0 kilométerköve, a Rákóczi Múzeum (Rákóczi Müzesi), állítsunk szobrot Ib-
rahim müteferrikának. 

Szobor Ibrahim müteferrikának 
A Magyarok Székelyföldi Társasága és a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület a 

nagybaconi Hatod Magánerdészet önzetlen és eléggé nem méltányolható támogatásával egy hatalmas, 
a kisbaconi Zsigmond László és Zsigmond Sándor erdejéből származó, legalább másfél száz éves cse-
refa rönköt bocsátott a szoborállítók rendelkezésére, amelyet a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal 
járművével a Bodvaj völgyéből Kisborosnyóra, az alkotóművész udvarába szállított. Az említetteken 
kívül külön köszönet illeti Lakatos Elemér és Bocskor László magánerdészeti tisztségviselőt. Dobai 
Szilárd erdésztechnikust, és mindazokat, akik a hatalmas. 3,5 méter hosszú. 65 cm átlagátméröjű, az Ib-
rahim Müteferrika, azaz Székely Ábrahám tudományos és művelődéstörténeti súlyához illő tölgyfa 
rönköt adományozták, és rendeltetési helyére juttatták. 

Bizalmat és reményt keltő, amint egyszerű gazdálkodó és erdészeti emberek mutatnak példát arra. 
hogy jeles elődeinket, akik a magyar és az egyetemes kultúra megalkotásában és megőrzésében emlé-
kezetre méltó cselekedeteket vittek végbe, az őket megillető megtisztelő helyre állíthassuk a közemlé-
kezetben. A szobor alkotója Köpe Csaba, hétfalusi csángó származású. Csíkszeredában élő. művészeti 
főiskolát végzett férfiú. 

Köpe Csaba, a szobor hétfalusi csángó származású alkotója 
Beder Tibornak, aki a 3. Mikes zarándokút egészét szervezte, az volt a véleménye, hogy jó lenne, ha 

háromszéki cserefából készülne a Müteferrika-szobor, s az is alkalmas dolog volna, ha e tájhoz kötődő 
szobrász készítené el, ezzel is kiemelendő a mi Ábrahámunk - Ibrahimunk - székelységét. Köpe Csaba 
megbízatása mellett szólott az is. hogy felesége, Melánia asszony háromszéki. Kisborosnyón van az 
egykori szülő-, mostani hétvégi házuk. A szoborfaragásra éppen alkalmas hely. De ezek a szempontok 
mind mellékesek lennének, ha nem láttam volna Köpe Csaba egyik robusztus alkotását a kisborosnyói 
szoborpanteonban. Fohász a neve, egy rusztikusán faragott rönkből készült, a férfialak kezében köny-
vet - bibliát tart - az égre emeli tekintetét. Körülötte a parkban az emlékjelek egész sora: Erdély válasz-
tott fejedelmeinek kopjafái. Magyarország nagyasszonyainak kopjái, világháborús emlékkövek. Ez a 
Köpe-féle Fohász a történelmi Emlékpark közepén áll, nem annyira figurális, mint elvont térplasztikai 
alkotás, és mégis ki lehet „olvasni" belőle a lényeget: Isten áldd meg a magyart... 

Megvolt tehát a szobrász is. 
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Mikor a rönköt Kisborosnyóra fuva-
roztuk a szobrász nem voltjelen. A szom-
szédság férfinépe sereglett oda, hogy a fü-
ves kert gyepére pottvantsuk. Tonnányi 
súlya alatt ropogva reccsentek össze a 
földre fektetett vastag pallódeszkák. 

Rodostói szoboravatás 
A hivatalos ünnepségek rangsorolása 

szerint is kiemelkedő, török pompával 
szervezett ceremónia - török és magyar 
méltóságok jelenléte, a török katonai fú-
vószenekar tiszteletadása - a székelyföldi 
küldöttség elképzeléseit messze felülmú-
ló magasságba emelkedett. A Mikes-za-
rándoklaton részt vevők a Rákóczi Múze-
um előtt álló. kisborosnyói cserefából 
Csernátonban faragott székelv kaputól 
magyar és székely zászlókat lengetve v o-
nultak végig Tekirdag udvartérszerü régi 
utcáján, majd a Magyar utca sarkán el-
vonultak a Bercsényi Miklós nemrég 
összeroskadt lakóháza előtt, s megtekint-
hették Mikes egykori házának hűlt he-
lyét. amelynek megsemmisülése az utób-
bi évek magyarországi kulturális vezetői-
nek a lelkén szárad. 

A zászlókat, az uzoni Szivárvány kórus és mások színpompás székely népviseletét már az utcai fel-
vonuláson tapssal és mosolygással nyomatékosított érdeklődés követte. A szoboravatás helyszínét és 
környékét török zászlókkal és jelképekkel díszítették. A török méltóságok köszöntői közvetlenek, ba-
rátságosak. és a közös kulturális jövőépítésbe fogódzóak voltak, amelyek Ibrahim Müteferrikának a tö-
rök nyomdászat és számos, nagy értékű ősnyomtatvány létrehozásában vállalt szerepe mellett a török és 
székely-magyar kapcsolatok erősítését hangsúlyozták. 

Beder Tibor török nyelven és magyarul méltatta Ibrahim Müteferrika érdemeit, dr. Szabó Árpád ko-
lozsvári unitárius püspök II. Rákóczi Ferenc tolmácsaként betöltött kulturális közvetítő szerepét hang-
súlyozta. Az uzoni Szivárvány kórus a kuruc dalok és a székely népdalok után török nyelvű hazafias 
énekeket adott elő, amelyet az ünneplő sereglet hatalmas tapssal jutalmazott. 

Rodostóban tehát Müteferrika-szobrot és Köpe Csaba faragóművész személyében szobrászt is avat-
tunk. 

A nagyméretű - márványtalapzatra állított - , mintegy másfél ember nagyságú, 2.5 méteres szobor a 
nagy teret körülölelő, magas épületek között jól érvényesül. Köpe Csaba alkotása sikeresen oldotta fel 
azt az ellentmondást, amelyet a török és az erdélyi magyar viselet, ruházati és öltözködési szimbólumok 
mássága jelent. A szoborarc határozottan székelymagyar karakterű, a kisbaconi erdőségek hatalmas 
tölgyfájából rusztikus elnagvolással faragott szobor kiválóan érzékelteti az emberi test jellegzetessége-
it. érvényesíti a fa erezetének szépségét és anyagi voltát, a 150 éves cserefa koronaágai lehetővé tették, 
hogy a kaftánköpeny vállszélessége a derékhoz és mellkashoz mérten íveljen és szélesedjék. 

Rodostó polgármestere, Ahmet Aygün, mikor megismerkedett a szoborral, azonnal rendelkezett a 
magasított márványtalapzat elkészítéséről és a szobor környezetének rendezéséről. 

Török zászlón székely minták 
Mindeddig a székelyföldi segítő- és a török fogadókészségről beszéltem. A rodostói Rákóczi Múze-

um közelében, a Magyar utca bejáratához felállított székely kaput például Bozóki miniszter úr írásban 
ellenezte. „Nem oda való" írták a budapesti szakértők - „annyit ne székelykedjenek" - üzente állító-
lag a miniszter. 

Beder Tibornak a 2007. évi zarándoklatra kiadott könyvecskéjéből idézek: 
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..Közös szimbólumai révén a magyar nemzet részét képező székelységnek van a leglátványosabb 
kapcsolata a török néppel, amelyet a legjobban a székely kapuk jelképrendszere fejez ki. Ennek megér-
téséhez az idő vonatán ismét visszautazunk a múltba. Előbb a törökök eredetmondájából idézünk egy 
részt. A párizsi Nemzeti Könyvtárban őrzött 13. századi ujgur írással és régi török nyelven írt eredet-
monda. az Oguz kán Desztani szerint a napok egy napján Ay Kagánnak fia szülelett. A fiú. amint a vi-
lágrajött. azonnal beszélni kezdett, ostort, húst és bort kért. Negyven nap múlva iljúvá serdült, lovagolt, 
vadászott, sárkányokat győzött le. s népének hőse lett. Első feleségét az Ég küldte fénysugáron és olyan 
szép volt. hogy ha mosolygott, a Nap kisütött, ha sírt. a felhőkből eső hullott. A lány három fiút szült 
Oguz kánnak. Az első Gün (Nap), a második Ay (Hold), a harmadik Yildiz (Csillag) nevet kapta. A 
Nap. a Hold és a csillagok mellett, melyek a török felségjelekben és a Székelyföld fafaragványaiban 
mindenütt jelen vannak, a másik szimbólum a tulipán, amelyet mindkét nép nemzeti virágának tart. A 
vadon élő tulipánok hazája. Közép-Ázsia, ahol 125 vadtulipán fajt ismernek. Minden olyan helyen 
megtalálható ez a szépséges virág, ahol a magyarok valaha is járhattak. A tulipán a Kárpát-medencében 
a török idők előtt évszázadokon át olv becsben volt. hogy díszítőelemként is jelen volt a népművészet-
ben a székely kapuktól kezdve az Árpád-kori királyok korából származó templomok kazettás mennye-
zetéig. Megjelent a népi hímzéseken, a faragvány okon, a csipkéken, fej fákon, a kódexekben, a címerek-
ben. a zászlókon mindenütt. És ma is ott van. ahol magyarok élnek és a törököknél is megtalálható a 
dzsámikban elhelyezett hatalmas méretű perzsaszőnyegek mintázatától a temetők tulipános fejfájáig. 
Ezek után egészen nyilvánvaló, hogy, hogy a tulipánt a magyarok nem a kerti tulipán meghonosítása 
után ismerték meg" (...) 

Beder Tibor históriai eszmefuttatását azzal zárja, hogy a rodostói Rákóczi Múzeum elé emelt. 
Alsócsernátonban faragott székely kapu, amely Mikes Kelemennek és a bujdosóknak állít maradandó 
emléket, a két nép szimbolikus jelrendszerének az összegezője is egyben. 

Ennek a kapunak a felállítását „nem engedélyezte" egy nemrég letűnt magyar kulturális miniszter. 
Most ez alól a kapu alól indult - szándékosan ismétlem - a magyar diplomáciai képviselet Ibrahim 
Müteferrika szobrának felavatására, s közben megtekinthették Bercsényi uram tavaly összeomlott há-
zát, és Mikes házának hűlt helyét. 

Mind a kettő, s az egész Magyar utca megmenthető lett volna. 
Csupán a Zsigmond Laci kisnyugdíjas erdélyi tanító és erdélyi társainak a hozzáállása hiányzott. 
Nyomatékosítva ismétlem: Geliboluban (Gallipoli). Mikesek első szálláshelyén található a Karaca 

Bey síremléke. A hős. hogy a rábízott zászló ne kerüljön az ellenség kezére, inkább megette azt. A felet-
tesei nem hitték el, erre felmetszette a gyomrát, s megmutatta a zászlót. Meghalt ugyan, de legendájá-
nak emléke ma is él. sírhelye fölött a zászlók ezrei lobognak. 

Szégyellem magamat, ha a kárpát-medencei mai zászlós csatáira gondolok. 
Mert nálunk a nemzeti szimbólumokat senki nem nyeli le. hanem csíkokra szaggatva tépi. rongyolja. 
Vannak, akik szégyellik, s vannak, akik megtagadják. 
De gyarapodnak és szaporodnak azok is, akik megvédik. 

Sylvester Lajos 

Egy Petőfi szobor újjászületése 
2003 őszén, egyik könyvtári búvárkodásom alkalmával a Heti Szemle című politikai és társadalmi 

hetilap 1902. május 18. számában egy felhívást olvastam, mely az erdődi várhoz szervezendő kirándu-
lásra hívta fel Szatmár irodalompártoló közönségét. Az eseményre a következő hétvégi Petőfi ünnepség 
keretében került sor. Szombaton, május 24-én a színházban bensőséges ünnepséget tartottak a költő 
tiszteletére, melyre Budapestről Torday Grail Erzsébet (született 1862-ben Tordán. tanítói képesítést 
nyerve Nagyváradra kerül, majd feladva állását, irodalmi előadó és Petőli-kutató lesz) előadóművészt 
hívták meg. Másnap Petőfi szatmári szállásadójának és költő barátjának Pap Endrének egykori Eötvös 
utcai házán emléktáblát helyeztek el, ahol a Petőfi Társaság részéről dr. Koroda Pál mondott ünnepi be-
szédet. Ezt követően különvonat indult a kirándulókkal Erdődre, melyről a Heti Szemle május 28. szá-
ma a következőképpen számolt be: 
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„Pontban I órakor d.u. külön vonaton indult 
egy lelkes társaság, élén Torday G. Erzsébettel és 
Koroda Pállal, hogy megtekintsék az erdődi vár-
ban azokat a kedves helyeket, melyeket Petőfi 
emléke halhatatlanná tett. 

A Petőfi toronyban a költő szobra mellett a 
nagy költő több dalát énekelték el a jelen voltak 
majd dr. Fechtel János egy magasan szárnyaló 
beszédben méltatta Torday Erzsébet művészetét. 
A művésznő meghatott hangon mondott köszöne-
tet a nem várt ovációért, majd felkérésre ez után 
mély érzéssel, üde. csengő hangon, mesteri színe-
zéssel és mégis természeteséggel elszavalta Pető-
fi egyik örökbecsű költeményét" 

Ez az egykori hír indította el bennem azt a 
gondolatot, hogy vajon mi is lett a sorsa az eltelt 
száz év alatt ennek a szobornak? Vajon meg 
van-e? S ha igen, hol lappanghat vagy egyáltalán 
tudnak-e még róla? Ilyen kérdések kavarogtak 
bennem. Érdeklődésemre erdődi ismerőseim 
egytől egyig nemleges választ adtak, mígnem 
egyszer Mellau Magda egyetemi kolleganőmmel 
futottam össze, akit mint tőzsgyökeres erdődit, 
szintén arra kértem nézzen utána van-e legalább 
emléke a szobornak a községben. Ő már első kér-
désemre megörvendeztető választ adott: még di-
ák korából emlékezett a szoborra, ám későbbi sorsáról nem tudott mondani semmit, de megígérte, hogy 
utánanéz. 

2004 tavaszán aztán újabb hírt kaptam tőle, megvan a szobor, igaz siralmas állapotban, és aki őrzi 
szívesen odaadja annak, ki további sorsáról gondoskodik, és ha lehet restauráltatja. A helyi RMDSZ-
nek a szobrot már többször felajánlották, de súlyosan sérült lévén, nem vállalták fel rendbetételét. 

A szobrot, akármilyen állapotban is van, meg kell menteni - született meg bennem az elhatározás. A 
szatmári Identitás Alapítványhoz fordultam segítségért, ahol Varga Attila parlamenti képviselő, az ala-
pítvány létrehozója támogatásáról biztosított. Az ő segítségükkel Szatmárra hoztuk a négy darabba tört 
és hat helyen hiányos (hiányzott az orr és az ajak vége, a bal váll, a jobboldali szemöldök, a tarkó és a 
szobortalp fele) szobormaradványt. 

A szobor 1902 előtti élete eddig még ismeretlen. Nem tudjuk ki alkotta, ki rendelte, mikor helyezték 
el a várban, amely 1920-ig volt lakott. Valószínű a szobrot ekkor vitték át a Szatmári Irgalmas Nővérek 
erdődi zárdájának udvarán lévő Boldogasszony kápolnába, majd a zárda épületébe került. 1948. au-
gusztus 20-án a rendet feloszlatták, az épületet pedig az iskolának adták át. A szobor tov ábbra is az épü-
letben maradt. Gondoljuk a tanulók figyelmetlensége miatt többször feldűlhetett, s mivel anyaga mész-
kő, sérüléseket szenvedett, s ezért 1976-77 körül kitették az udvar hátsó részére. Az ajakon és az orron 
ekkor már egy régebbi restaurálás nyomai voltak kivehetők. 

A szeméten hányódó szobrot Balogh András fiatalember társaival megmentés céljából hazavitte, s 
félve a rendszer nemzetiségellenes politikájától egy melléképület padlásán helyezte el. 1990 telén az 
épületben tűz ütött ki, s ekkor a szobrot ledobták, s több darabba tört. A továbbiakban az udvar egy ár-
nyékos, fák alatti részén őrizték, ahol a kőre zuzmó, moha telepedett. Ilyen állapotban találtuk, mikor 
Szatmárra hozatal céljából érte mentünk. Néhány földbe sülyedt darabját csákánnyal kellett kiemel-
nünk. A megtisztított torzó 2005 őszétől 2006 nyaráig egy udvaron várta jobb sorsát, amikor is Volosin 
György a Partiumi Kft. sírköves műhelyének tulajdonosa felvállalta a szobor restaurálását, amit pár hó-
nap alatt sikeresen el is végzett. Az Identitássá! közösen elhatározva a szobrot a Szatmárnémeti-Németi 
Református Egyház gyülekezeti termének ajánlottuk fel. amit Nt. Sipos Miklós esperes úr szívesen el is 
fogadott, sőt a talapzatot ő maga készítette el. Az Ady Endre Társaság szervezésében a szobor ünnepé-
lyes leleplezésére 2006. október 2-án került sor. 

Fazekas Lóránd 
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Miska bácsi levelesládája 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-

um Könyves Kálmán körúti épületében 2008 
május 31-ig látható a Miska bácsi levelesládája 
című kiállítás, amely 2007. október 19-i meg-
nyitása óta már sok látogatónak szerzett mara-
dandó élményt a közelmúlt felidézésével. 

A Magyar Rádió mindmáig legismertebb, 
legtöbbet hallgatott és legnépszerűbb rétegmű-
sora volt az 1950 márciusában indított Miska 
bácsi lemezesládája című kívánságműsor, és en-
nek folytatása, az 1976-tól Miska bácsi leveles-
ládája néven jelentkező. Padisák Mihály által 
jegyzett, tartalmában megújult ifjúsági műsor, 
amely folyamatos és tartós levélkapcsolatokra 
épült. Az adásokat a tizennyolc év alattiaknak 
szánták, ám a műsor szinte az egész országnak 
szólt, sőt azon túl is sokan kapcsolódtak hozzá. 
A műsor átvételekor Padisák Mihály már ruti-
nos, sokoldalú és ismert szakember volt. Az 
egykori Nyitnikék műsorát vezető Szabó Éva 
szavaival: „Valami fontosat tudott a rádiózásról, 
amit Németh László úgy gondolt, hogy ez a va-
lamikor varázsdoboz, ma elektronikus média 
egy országnyi embert képes egy műveltségi kör-
be beemelni, hiszen a kultúra asztala teríthető a 
legnagyobbra, mindenkinek van helye körülötte, 
aki emelkedni vágyik. Fontosnak tartotta. hogy padisák Mihály 
a gyerekek felfedezzék, az ifjúság megismerje 
azt a történelmet, azt a kultúrát, amelybe született, szeressék és becsüljék anyanyelvüket, amelyen min-
den kimondható. Érezzék, hogy a nyelvnek szépsége és erkölcse van." 

Padisák Mihály 1930. június 13-án született Budapesten. 1952-től 2001-ig volt a Magyar Rádió 
munkatársa. Az Ifjúsági és Gyermekrádiónál riporter, irodalmi szerkesztő, műsorvezető, játékmester és 
dramaturg. Számos irodalmi műsor, többek között az Ady-életműsorozat és a Radnóti-sorozat szerkesz-
tője. Zsákbamacska című műsorában azóta ismertté vált pályakezdő fiatal művészeket mutatott be. Ne-
véhez fűződik a Diákélet című ifjúsági magazinműsor, az Ifjúsági Rádió Vidám Színpada című diákka-
baré és a 40 éves rádiózásról készült húsz részes Halló, itt Rádió! című dokumentumsorozat. A rádiós 
vetélkedő létrehozója, a műfajt jelölő 'vetélkedő' szó megalkotója. Emlékezetes munkái közé tartozik a 
Riporter kerestetik, a Játékmester kerestetik, és a Játsszunk együtt! című sorozat, a Napraforgó című 
gyermekműsor, a Mesélő Magyarország és a környező országokat bemutató Szomszédolás. 1976-tól 25 
éven át a Miska bácsi levelesládája című műsor felelős vezetője volt. 

Rádiós munkája mellett színpadi művek, rádiójátékok és 21 könyv szerzője. A Magyar Rádió törzs-
gárdájának örökös tagja, munkásságáért megkapta a Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Ma-
gyar Örökség Díjat és a Prima Díjat. Lakóhelye, Csobánka község és Erdőkertes község is díszpolgárrá 
választotta. 

Az 1970-es évektől az „igazi Miska bácsi" , Padisák Mihály szerkesztő műsorvezető irányításával a 
Levelesláda egyre szélesebb körű hallgatóságot és háttérkapcsolatokat eredményezett. A levelezők kö-
zött - miután a műsort ott is tudták hallgatni - mind több határon túli, főként erdélyi fiatalt tarthattak 
számon. Már több volt, mint Rádió... Adásba csak a levelek töredéke került, de minden levélre vála-
szoltak, olykor külsős pedagógusok és pszichológusok bevonásával. A levélírók az iskoláról, települé-
sükről, családjukról szóló beszámolók mellett gyakran fordultak tanácsért Miska bácsihoz személyes 
problémáikkal is. 
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A műsor komoly szerepet vállalt az anyanyelv gyakorlásában, megőrzésében, a hagyományok ápo-
lásában és az identitástudat erősítésében. Ugyancsak óriási szerepe volt a levélkapcsolatok létesítésé-
ben. Levelezési címek közreadásával, cseréjével sok ezer levelezős barátság és tartós kapcsolat szüle-
tett határon innen és határon túl. 

A műsor stábja a levelezés mellett személyes kontaktust is teremtett a hallgatókkal. Nagyszabású 
nyilvános szórakoztató rendezvényeket szerveztek, és rendszeressé váltak a közönségtalálkozók, gyer-
mekprogramok. Ezekről az adás keretében is beszámoltak. Miska bácsi ott volt a közönségtalálkozó-
kon, a nyári táborokban, és sok száz fiatal személyes barátja lett. A stáb kilépett a stúdióból: számos vi-
déki helyszínen rendeztek nyilvános felvételeket. 

A széles tematikának és a közvetlen hangvételnek köszönhetően nőtt a műsor hallgatottsága. Mint 
ifjúsági rétegműsor, elsősorban a 8-16 éveseknek szólt, de országszerte számottevő felnőtt hallgatója is 
volt. Sok gyermek a szülőktől és a pedagógusoktól kapott inspirációt a műsor rendszeres hallgatására és 
a levélírásra. A műsorvezető belépett a magyar családok életébe, és mindenki Miska bácsija lett... 
Ugyanakkor minden bizonnyal ő volt az. aki a beérkező levelek alapján a legtöbbet tudta a magyar 
gyermekekről; szűkebb hazájuktól. lakáskörülményeiktől kezdve ünnepek és hétköznapok eseményein 
át a legféltettebb titkokig. 

Az 1980-as évek szerkesztői beszámolóiból tudjuk, hogy évente átlagosan kb. 10 000 lev él érkezett 
8-18 éves korú levelezőktől. Ezek között az egyszerű iskolai beszámolótól kezdve a legváltozatosabb 
témájú írások előfordultak, egészen a családi drámák és az életbevágó személyes problémák elmondá-
sáig. A beérkező levelek országonkénti bontására és nyilvántartására 1983-tól került sor. (Például 1983 
márciusában beérkezett összesen: 845 db levél, a következő összetételben. Magyarország: 594 db 
(68.2%), Románia: 110 db (14.1%). Szovjetunió (Kárpátalja): 128 db (15%). Csehszlovákia: 18 db 
(2.1%). Jugoszlávia: 5 db (0.6%). 1987 márciusában érkezett összesen 1319 db. Magyarország: 438 db 
(33,2%). Románia: 682 db (51,7%). Szovjetunió: 183 db (14,9%), Csehszlovákia: 16 db (1.2%). Jugo-
szlávia: 1 db (0.07%). 

A műsor a rendszerváltás után Miska bácsi levelesládája - Határok nélkül címmel jelentkezett és ez-
zel deklaráltan is elsősorban a határokon túl élő magyar gyermekek és fiatalok műsora lett. Fő célkitű-
zése: az anyanyelv és a nemzeti identitástudat megőrzése, kulturális, történelmi és népi hagyományaink 
ápolása, és kapcsolatok teremtése különböző országokban élő magyar fiatalok között. Fő korosztálya a 
10-18 évesek, de kisebbek is gyakran jelentkeztek, és az egyetemista korosztály sem szakította meg a 
levelezést. Több mint száz határon túli iskolával tartottak rendszeres kapcsolatot. A műsor népszerű és 
tartalmas programjai közé tartozott a tesztvizsgával összekötött 100 részes Magyarország krónikája cí-
mű sorozat, a Nemzeti Örökségünk című honismereti pályázat, és a Pro Patria Mag\'arország Felfede-
zői Szövetsége gyermekszervezettel való együttműködés. Mintegy 400 határon túli településről érkez-
tek rendszeresen levelek, pályamunkák. Az adásokban szereplő gyerekek személyesen is találkoztak 
egymással pl. nyári cseretáborozásokon, „Határtalan tantárgyversenyeken." A szerkesztő segítő mun-
katársai korábbi levelezők, gyermekszereplők voltak, akik időközben egyetemisták, tanárok, újságírók 
lettek. 

A műsor megszűnésével véget ért egy legenda. A legnépszerűbb rétegmüsor és az ország Miska bá-
csija, Padisák Mihály szerkesztő, műsorvezető 2001. március 3-án elbúcsúzott hallgatóitól. A rádiótör-
ténetbe azonban maradandóan beírta magát a fél évszázadot átívelő műsor, és említése hosszú idő után 
is ismerős élményeket idéz fel az egykori rádióhallgatók számára. 

Félmillió beérkezett levélről szólnak a Rádió hőskorát méltató és a Miska bácsi műsorok hallgatott-
ságát. társadalmi kötődését elemző írások. Ugyanennyi levél, boríték, bélyeg, válaszlevél, esetleg fény-
kép, a legkülönbözőbb helyszínek és témák, a jelzett évtizedek mindennapi életének tükre. Megfogal-
mazóik főként diákok és pedagógusok, akik megörökítették jelenkorunk történelmi eseményeit és hét-
köznapjait. iskolai életét és hagyományait. 

A jéghegy csúcsa, ami megmaradt belőlük - ebből válogattunk. A kiállításon látható anyagok na-
gyobb része egyszer már megsemmisítésre ítéltetett. A véletlennek és „az igazi" Miska bácsinak kö-
szönhető, hogy mégsem dobták ki az egyenként talán jelentéktelennek tűnő leveleket, fotókat, meghí-
vókat. rajzokat és dolgozatokat, amelyek összességükben képet adnak a fél évszázadról: Miska bácsi 50 
évéről és Magyarország 50 évéről. 

Székelyné Körösi Ilona 
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Az ipolyszálkái tájház 
Ipolvszalka az Alsó-Ipoly mente gyönyörű környezetben települt községe, ahol Anonymus króniká-

ja szerint már a honfoglaló magyarok is tábort ütöttek. A 110 méter tengerszint feletti magasságban lévő 
helységben már régebbi emberi nyomokat is felfedeztek, például a vonaldíszes kultúra és a bronzkor 
népeinek emlékeit, vagy a hatvani kultúra és a római kor telephelyeit. Először 1252-ben említi okirat a 
községet Zalka alakban. Az egykori érseki birtok határában hajdan régi földvár is állt; 1544-ben pedig a 
falu területén került sor arra a véres ütközetre, amely a szálkái csata néven vonult be a történelembe, s 
amelyről Tinódi l antos Sebestyén is írt egvik históriás enekében. Ez idő tájt 84 jobbágy és 16 zsellér 
lakta J falut. Szaika tehát a középkorban modosabb heh lehetett, amint erre a község nag> adótételeiből 
is következtethetünk. Áthaladt a faiun az a fontos kereskedelmi útvonal is. amely a Duna völgvéi 
Selemecbanyával kötötte össze. 

Maria Terézia korában a település kiváltságiogot kapott, vásártartásával mezőv árosi rangra emelke-
dett. s az Alsó-Ipoly mente egyik fontos központjává vált Hont megyében. Fényes Elek 1851-ben ma-
gyar laluként jegyezte az 1184 lakosú Szálkát, melynek - mint irta határa ..nagy kiterjedésű és termé-
kein. terem sikeres búzát, rozsot, árpát, zabot, kukoricát, dohányt, bort. Retjei kétszer kaszálhatok; té-
res legelője sok szarvasmarhát, lovat, juhot tenyészt... Lakosainak száma a XIX. század végén 1700-ra 
emelkedett, akik zömmel magv arok és katolikusok voltak. Ma az 1075 lakos 93. l2üo-a magyar. 

Szaika ma a magángazdálkodás és a falusi turizmus fellendítésében látja jöv őjét. Ezt szorgalmazza a 
nemrég megalakult Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság is. s mindehhez kiváló feltételeket 
nyújthat a csodálatos természeti környezet: az Ipoly folyó s annak rétjei, a pincefalu. az azt körülölelő 
erdők és dombok. Nagy előnyére válik a településnek az is. hogy néhány éve megnyílt a Letkés és 
Szaika közti határátkelő, azaz az Ipoly-híd. Mindez szabad átjárást teremt, hozzájárulva a két település 
régi rokoni és más kapcsolatainak felelevenítéséhez, a v idéki turizmus fellendüléséhez. 

A szálkái tájházról 
A mélyen vallásos Ipolvszalka megannyi szakrális kisemlékkel. gazdag irodalmi és történelmi ha-

gyományokkal rendelkezik. Mindezekre szintén lehet építeni a jövőben. E tekintetben a szalkaiak az. 
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egész régióban élenjárnak. Rendszeresen megszervezik itt az Ipoly-parti randevú elnevezésű feszitvált, 
a kézműves táborokat, felelevenítik a hagyományos szőnyegszövést. Régi álmát váltotta valóra a már 
említett Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság, illetve a Csemadok Szálkái Alapszervezete, 
amikor a faluban megvásárolt egy régi parasztházat, s azt 2003 májusa és októbere közt felújította. 
Mindezt az Illyés Alapítványtól, a Szlovák Kulturális Minisztériumtól, a Szövetség a Közös Célokért 
Társulástól, az Ekopolis Alapítványtól kapott anyagi támogatással, illetve az Ipoiyszalkai Községi Hi-
vatal és a Szentendrei Néprajzi Múzeum segítségével oldották meg. 

A vályogból épült, 1897-ben emelt tájház a Magyarországra vezető főút mellett látható. A sátortetős 
épület első két ablaka az utcára néz. Az ablakokat kék és zöld színű virágornamentika szegélyezi. Az 
elsőház vagy tisztaszoba berendezése a második világháború előtti állapotot idézi. Talaja döngöli, 
mennyezete gerendás. Ebben csak nagyon ritkán tartózkodtak a lakók; nem használták, még búcsúkor 
sem. Csak akkor öltözködtek benne, ha ünnepi viseletet öltöttek magukra, s a nagy eseményekkor, az 
emberélet fordulóikor tartózkodtak itt. Lakodalom előtt a menyasszony itt várta a padon, a tükör 
(gyűkör) alatt ülve a vőlegényt. Nagy ünnepekkor itt kínálták meg pálinkával a vendégeket, itt volt fel-
ravatalozva a halott, s olykor a szülésre is itt került sor. 

A két ablak közt ma is ott látható a nagy tükör, előtte a támlás lócával és az asztallal. Az oldalsó falak 
mellett egy-egy tornyos ágy kapott helyet, felettük a Jézus és Mária Szívét ábrázoló képekkel. Az ágya-
kat valamikor magasra vetették a lányok staférungjával: a párnákkal, vánkusokkal és a dunnákkal. A 
strózsákokba szárított kukoricahéjat (sústyát) vagy csádét raktak, amit évente cseréltek. Ezt vászonle-
pedővel terítették le. Az ágynemű csíkos és kockás volt, a fehér párnákat pedig csak dísznek hazsnálták. 
Ugyancsak e szobába került a szép faragású szekrény, illetve a kasznyi az ünneplő ruhákkal. Régebben 
sublót meg tulipánosláda is volt itt, amiben a menyasszony staférungját tartották. A kellékek közül má-
ra megmaradt még a menyasszonyi koszorú, melynek az itt látható fajtája az 1950-1960-as években 
volt divatban. A menyasszonyi ruha hajdan fehér színű vastagselyemből készült, a fátyol a derék alá ért, 
s a fejdísz viaszvirágos koszorú volt. Az új asszony fejét menyecsketánc után „tearúzsás kazsmir-
kendővel" kötötték be. Ettől kezdve hajadon fővel nem mutatkozhatott. 

A két szekrényben helyezték el egykor az ünneplő ruhákat: egyikben a férfiakét, másikban az asszo-
nyokét és a lányokét. A tájház tiszta szobája a korabeli viseletből is ízelítőt nyújt. A nagyünneplőt, a 
vastag selyem felső szoknyát a selyem kötővel és a selyem pruszlikkal csak a jeles ünnepekkor s a va-
sárnapi misére vették fel. A fiatalasszonyok hajukat kontyba fonták, s fejükön a tearúzsás kazsmin-
kendő hátra volt kötve. A kisünneplőt vasárnap délutánonként hordták. Ez piros kartonszoknyából, fe-
hér blúzból, pruszlikból, selyem kötényből és fekete cipőből állt. A munkaruha sötét színű karton 
anyagból készült tartozéka volt a felsőszoknya, a pruszlik és kék karton kötény. Hatéves korig a fiúk és 
a lányok egybeszabott kartonruhát, obonyt hordtak: a lányok színeset, a fiúk sötét színűt. A nagyobb fi-
úk vászongatyában, vászoningben és mellényben jártak. 

A férfiak ünnepekkor zsinóros posztó nadrágot hordtak mellénnyel. Ehhez kétsoros gombolású ka-
bátot és kalapot is vettek, lábukra pedig csizmát húztak. Hézköznap a férfiak bő szárú vászongatyát, vá-
szoninget és mellényt viseltek. 

A tájház második helyisége, középső része az úgynevezett tisztakonyha. A jobb módú gazda itt csak 
a vendégeket ültette le. Ennek kelléke volt a konyhakasznyi (szekrény) az edényekkel és a tányérokkal, 
a lóca, a vízpad a vizeskannával és a bögrével, a stelázs (stelázsi) a csészékkel és a bögrékkel, az asztal 
a karospaddal és a székekkel. De ide került a varrógép is. A falat egy Isten hozott kedves vendég feliratú 
falvédő díszíti. Ezen kívül láthatunk itt néhány festett tányért s egy-egy agyagedényt is. 

A hátsóház tulajdonképpen lakószobául szolgált: itt kapott helyet a két ágy, a szekrény, a csikósma-
sina és a szövőszék is. Itt főztek, itt aludtak, s a téli hónapokban az asszonyok itt végezték a szövés-fo-
nást, a tollfosztást is. A szoba falát szentképek és családi képek díszítik. Az ágy mellett kapott helyet a 
bölcső, az ágy alatt pedig a lavór és a cipő- meg a csizmatisztító eszközök. 

A tájház hátsó traktusában áll a külön bejáratos füstöskonyha, vagy nyárikonyha. Hajdan ez nyitott 
kéményű volt. Mára a kéményt elzárták, s a szobába került egy vályogból rakott falisparhelt, melyben 
főleg kalácsot sütöttek. A hátsó konyha piafontja is gerendázott, a falakat fehérre meszelték, alul kék 
szegéllyel. Nyári hónapokban itt főzött a háziasszony. Ide is került egy konyhaszekrény edényekkel, tá-
nyérokkal, evőeszközökkel. Itt is van egy asztal székekkel s egy karospaddal. A stelázsin köcsögök, 
csészék s egy mérleg látható. Régen sezlony is volt itt. A falakat festett tányérok, szentképek, hímzett 
falvédők, lopótökök, felfűzött paprika, fokhagyma díszíti. Az egyik sarokban egy beépített betonkád 
látható, mely a XX. század közepén került ide, s a bor erjesztésére szolgált. 
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A nyárikonyha mögött állt hajdan az istálló, ez után pedig a fészer, ahol különféle munkálatokat vé-
geztek (kukoricamorzsolást, szecsakvágást stb.). A fészert követték az ólak és a gazdasági épületek. 

2004-ben a tájház udvarán, ahol egy gémeskút is áll itatóvályúval és kacsaúsztatóval, egy nádtetős 
pihenőt is építettek akácfaasztalokkal és padokkal. Elkészült továbbá egy tűztér. amely nyárson való sü-
tésre, bográcson való főzésre is alkalmas. A fészer mögött felépült egy polyvás, egy kocsiszín és a lábas 
ól is. A régi istállót kézmüvesműhellyé alakították, melyben megépült egy búboskemence is. Természe-
tesen áll egy kinti kemence is a tájház udvarán. 

Az élő tájház működtetése 
Ipolyszalka tájháza abban különbözik a régió sok más néprajzi gyűjteményétől, falumúzeumától és 

tájházától, hogy ez élő intézményként, kézműves műhelyként funkcionál, illetve nonprofit szervezet-
ként működik. Minderről Dikácz Zsuzsannával, az Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság ügy-
vezető elnökével, a tájház vezetőjével beszélgettünk. Elmondta, hogy a tájház köré tömörülő népművé-
szek, mesteremberek, szervezők, azaz a Csemadok és a turisztikai társaság felvállalta a néprajzi értekek 
megmentését és továbbadását. Ennek egyik módja az olyan folklórrendezvények szervezése, mint az 
Örökségünk Nemzetközi Gyermekfolklórfesztivál s az Ipoly-parti Randevú Dal- és Táncünnepély, il-
letve az Ipoly Menti Szüreti Ünnepség. Másik megvalósítási formája a kézművestáborok rendezése s a 
különféle kézművességek bemutatói a tájháznál. 

2004 júniusától rendszeresen fogadják az ide érkező érdeklődőket: 30-40 fős csoportokat, osztályo-
kat, akik számára egész napos programokat biztosítanak. Például kézműves bemutatókat tartanak, a 
kinti kemencében hagyományos ételeket készítenek stb. A diákok élvezhetik dédszüleik étkeit, megis-
merkedhetnek a régi mesterségekkel, elsajátíthatják a különböző munkafolyamatokat is. Mintegy húsz-
féle foglalkozást tudnak felelevenítnei. többek közt a kosárfonást, a kötélverést, a fonást és a szövést, a 
szőnyegkészítést, a kukoricaháncsmunkákat, a hímzést, nemezelést, batikolást, seprűkészítést, kenyér-
sütést, a gyöngyözést, mézeskalácskészítést, üvegfestést stb. 

A tájházban nemrégiben kiépítették a szociális helyiségeket, a tetőtérben pedig egy 30 férőhelyes 
szállást is kialakítottak. így a csoportok hosszabb időt is eltölthetnek itt. Szívesen vendégül látnak fel-
nőtteket is. Számukra akár folklórműsorokat is bemutatnak, s hagyományos ételekkel is meg tudják 
őket kínálni. A tájház gyakran színtere a hagyományőrző rendezvényeknek is. Volt már itt húsvéti lo-
csolkodás, szüreti ünnepség, de tartottak tollfosztást, disznóvágást is. Bemutatkoztak e házban a betle-
hemesek. s itt tartják próbáikat a helybeli hagyományőrző csoportok is. S ami ugyancsak figyelemre-
méltó, a tájháznak van számítógépes hozzáférhetősége is, s működik az e-magvar pont internetes szol-
gáltatás. 

Fontos célja az Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaságnak a munkahelyteremtés is. Hisz a ré-
gióban, így Ipolvszalkán is igen nagy, az országos átlag feletti a munkanélküliség. A társaság 2004 má-
jusától noprofit szervezetként mintegy 35 munkanélkülit foglalkoztat heti 10 órában. Segítségükkel va-
lósítják meg a kézművesfoglalkozásokat is, s ugyancsak közreműködésükkel oldották meg a tájház fel-
újítását. 

A tájház hozzá kíván járulni a falusi turizmus fellendítéséhez. Ezért tervezik a jövőben a lovas-
kocsikázás beindítását, a település és a környék műemlékeinek, természeti szépségeinek felkeresését. 
Vállalkozás-élénkítő és turisztikai projektjük az országhatár mindkét oldalára kiterjed, hisz a célterület 
olyan településeket ölel fel, mint Kiskeszi, Bajta, Leléd, Helemba. Bernecebaráti. Ipolydamásd. 
Ipolytölgyes, Kemence. Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény. Szob, Tésa, 
Vámomikola és Zebegény. Valamennyi a történelmi Ilont megye ékessége, megannyi történelmi em-
lékkel, gazdag látnivalóval rendelkező helység. 

A szálkái tájház tehát munkahelyteremtő feladatot is ellát. Azon kívül azonban, hogy több helybeli 
munkanélküli valódi közhasznú feladatot végez, s megtanulja egy-egy mesterség fortélyait, egypár iga-
zi mesterembernek is szinte állandó otthona e ház. így lehet itt találkozni csaknem naponta például 
Józsa Jóákimmal, aki a kötél verés és a kosárfonás szálkái mestere. Mint elmondta, jól érzi itt magát, tu-
dását szívesen átadja a fiataloknak s minden érdeklődőnek. Termékeivel segíti a tájházat, s nyugdíjas-
ként maga is némi keresetkiegészítésre tesz szert. Tősgyökeres szálkái, a kötélverést édesapjától tanul-
ta, aki már 1912-től inas volt Esztergomban. A kötélverés egyik eszköze volt a gajmó. ami egy V alakú 
fa tárgy. Ezzel a sodrófával a mester a kócból kihúzott kenderből öt szálat összesodort. Ezeket lefixálta, 
majd kettőt közülük a gajmók segítségével összevert, a harmadikat pedig technikával ráfonta. A kötél 
végét aztán lehegyezte s ráhelyezte a csattot. Valamikor 50 koronáért adta a kötél méterét, s a leg-
hosszabb általa gyártott kötél 12 méteres volt. Az ilyen öt mázsás terhet is kibírt. Józsa Joakim tanítja a 
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tájházban a füzfafonást is. Az ehhez szükséges vesszőket a vegetáció leállta után, október 25-től tava-
szig lehet szedni a szálkái határban. A vesszők színe sárga, zöld vagy piros. Lehéjazott vesszőkkel dol-
gozik általában. Ezekből bevásárlókosarakat, tálcákat, újabban kereszteket készít. De kikerült már a ke-
ze alól vesszőből font hátikosár is. Ezek bordái mogyorófából valók. A nagykosarat és a szakajtót káká-
ból fonja. 

Ugyancsak gyakori munkatársa a tájháznak Trieb Rozália, aki a sústyázás mestere. Kukurica-
levéiből készít ügyesen szép szatyrokat és lábtörlőket. A mesterséget nagyanyjától tanulta. A világhá-
ború előtt a faluban mindnekinek ilyen szatyorja volt. az ötvenes években még a könyveiket is ebben 
hordták a gyerekek az iskolába. A világháború után különösen sokat készítettek, s még Csallóközig is 
elhordták árulni, ahol cserében zsírt vagy más élelmiszercikket kaptak. Ma már Szalka határán kívül is 
jól ismert a másik helybeli „mester,,. Zimanné Frastacky Magdolna, a sústyás Magdi néniként is ismert 
fonóasszony, aki a használati tárgyakon kívül már mást is tud varázsolni ebből a termékből, többek közt 
kölönféle népművészeti tárgyakat, alkotásokat. 

Tóthné született Magyar Ilona a tájház egyik gazdasszonya, a tradicionális szálkái ételek készítője. 
Közel lakik a tájházhoz, így szinte bármikor pillanatok alatt ott terem. Kitűnő tejfölös-szalonnás le-
pényt tud sütni az udvari kemencében, de készít barátnőivel a vendégeknek megrendelésre pogácsát, 
kocsonyát, vagy kuglófot is. Természetesen be tudják mutatni itt a hagyományás kenyérsütést is. 

Szálkán egyéb értékes gyűjtemények is vannak. Szólnunk kell például Halló József gazdag magán-
gyűjteményéről. Negyven éve gyűjti nagy szorgalommal a néprajzi tárgyakat, amelyek családi házában 
láthatók. Vannak itt gyönyörű karos- és sarokpadok, tulipánosládák, tornyos ágyak és festett szekré-
nyek. Együtt láthatók a kenderfeldolgozás eszközeinek változatai, de vannak más értékes konyha- és 
mezőgazdasági eszközei is. 

A már említett Zimanné Magyar Háza a szakrális emlékek népies változatait prezentálja jó színvo-
nalon. De figyelemre méltó az általa készített tárgyak, alkotások gazdag tára is. S a fűzfamesterség, a 
kosárfonás élő és gazdag tárháza Józsa Joakim otthona is. A szálkái tájházat bemutatva s az említett 
gyűjteményeket szemléleve akaratlanul is eszembe jut: milyen nagy érétket képviselnének ezek. ha 
együtt láthatnánk őket, még szakszerűbb és tökéletesebb elrendezésben. 

Csáky Károly 

Irodalom: (Brigán): Kötélverés és kosárfonás Szálkán. Cserkész 2004. december. 12. old. - Csáky Károly: A 
Dunátról a Szitnyáig. Komárom 2003. - Csáky Károly: Egy szálkái népművész munkáiról. Múltunk Emlékei. 2004. 
1. III. évf. 1. sz. 14. old. - Csáky Károly: Néprajzi tárgyú gyűjtemények Ipolyszalkán. Múltunk Emlékei. 2005.6. 
szám 11-12. old. - Dikácz Zsuzsanna: íme, az élő tájház. Itthon 2007. 3. 50-52. old. - Hajdú Endre: Átadni a tu-
dást... Múltunk Emlékei. 2005. 9. 7-8. old. - Hajdú Endre: Otthon is folytatják? A szálkái táborozóknál. Tábortűz 
2004. 1. 10. old. - Petrovay Resko Sándor: Letkés-Szalka. Látnivalók. Komárom 2004. - Télen, nyáron nyitva áll. 
Tábortűz. 2005. 3. 5 fotó. - Szütyőke, szőttes, kuglóf. Vas Népe. 2004. július 2. 4. old. 

Kopjafa és emléktábla Dubicsányban 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lévő Putnok és Dubicsány között, a 26-os számú út mellett egy 

kopjafa és egy emléktábla látható, amelyet néhány évvel ezelőtt Dubicsány község önkormányzata ál-
líttatott dr. Csikász Zoltán ügyvéd, helytörténész kezdeményezésére. 

A levéltári kutatások szerint a megjelölt hely térségében olyan tömegsír van. amely az 1848^19-es 
szabadságharc idejéből való. A tömegsírban az itt elesett magyar és orosz katonák nyugszanak. 1849. 
július 2 l-én Görgey Artúr serege itt vívott csatát az orosz cári csapattal. 

Nagyon szegény az a település, mely múltját, hagyományait elfelejti, nem ápolja. Bizonyára az utol-
só pillanat, hogy az itt eltemetett hősökre még emlékezünk. Szabadságharcunk halottait hősként kell 
tisztelnünk, még az ellenfél halottai is megérdemlik a tiszteletet. A sírban nincs ellenség, ott mindenki 
egyforma - mondja Csikász Zoltán a vele való beszélgetés során. 

Dubicsány a Sajó völgyében található, néhány száz fős kisközség. 
Kiterjedt erdőség, szántóföldek, rétek veszik körül. Az első írásos emlékek 1347-ben említik a tele-

pülés nevét. A XIV. században Dubicsány a Patold nemzetség birtoka volt. 1555-ben a törökök feléget-
ték s ezt követően majdnem teljesen elnéptelenedett. Bethlen Gábor 1627-ben öt évre minden adó- és ti-
zedfizetés alól felmentette az ottmaradt lakosokat. 

Kerékgyártó Mihály 
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Az első somogyi Príma Primissima Díj 
A helyi vállalkozók által alapított első somogyi Príma Primissima Díjul Babarczv László, Kos-

suth-díjas rendező, a Kaposvári Csiky Gergely színház nv. igazgatója, dr. Csapó János akadémiai dok-
tor. a Kaposvári Egyetem rektorhelyettese és Kántor Sándor röplabdázó vehette át Kaposváron 2007. 
október 19-én. Közönségdíjat kapott dr. Rosta István technikatörténész, egyetemi tanár. 

A díjra 25 neves somogyi személyiséget jelöltek, köztük volt Gál József ny. marcali múzeumigazga-
tó és Csepinszszky Mária néprajzos is. Mindketten a somogyi honismereti egyesület tagjai és a közön-
ségszavazatok alapján az első négy helyezett közé kerültek. Kaposváron, a Dorottya-szálló T ükörter-
mében rendezett díjátadó gálaünnepségen Csepinszky Máriát, láb város díszpolgárát ajándékkal kö-
szöntötte Schmidt Jenő tabi polgármester, dr. Gál József pedig az Országos I Ionismereti Szövetség és a 
Somogy Megyei 1 lonismereti Egyesület által felajánlott különdíjat vette át G. Jáger Mártától, a I lonis-
mereti Szövetség Elnöksége tagjától, a megyei egyesület elnökétől. 

In m e m ó r i á m 

Pusztainé dr. Madar Ilona 
(1923-2007) 

Eletének 85. esztendejében elhunyt a Magyar Néprajzi Társaság 
által 1979-ben Sebestyén Gyula Emlékéremmel kitüntetett kiváló 
önkéntes gyűjtő, néprajzkutató, dr. Madar Hona. 1923-ban született 
Sárrétudvariban, református földműves családban és ez a kétféle 
örökség maghatározta érdeklődését, elkötelezettségét és értékrend-
jét. Azok közé a néprajzzal foglalkozó emberek közé tartozott, aki 
élete és munkája során rátalált és meg tudta valósítani a lelkesedés 
és a szaktudás helyes arányát, egyik sem kerekedett a másik fölé. 
Azok közé a néprajzkutatók közé tartozott, akik a népéletet és a nép-
hagyományt nemcsak tudományos témának, de egyben a magyarság 
sorskérdésének is tekintik, s az ennek kijáró tisztelettel és elszánt-
sággal foglalkozott minden egyes témával. Tudta, hogy az önzetlen 
lelkesedés nem elegendő a népi kultúra szolgálata során, s vállalko-
zott rá, hogy felnőtt fejjel beüljön az egyetem padjaiba, s megszerez-
ze mindazt a tudást és készséget, ami nélkülözhetetlen volt önként vállalt feladata megvalósításához. 

"falán Isten kegyelme, hogy olyan szülőfaluja volt Ilonkának, amilyet egy lelkes néprajzkutató csak 
álmodhat magának, főbb dolgozatában állított emléket Sárrétudvari hagyományos paraszti kultúrájá-
nak (lótartás, szekérkészítés). Gyűjtőútjai során eljutott a magyar nyelvterület számos fontos tájegysé-
gére. Gyűjtött a Káli-medencében (népi vallásosság, erkölcsi szokások), a Galga-mentén (vallásos nép-
szokások. temetkezés Uagon), Békés megye falvaiban (uradalmi cselédélet. táplálkozás): nagy szerele-
tettel és eltökéltséggel járta a magyar kultúra peremterületeit és dolgozta fel hosszabb, rövidebb tanul-
mányaiban. monográfiáiban az összegyűjtött anyagot, az Őrvidék, a felvidéki Garam-mente és a 
Zobor-vidék (szokásvilág és társadalomnéprajz), a székelyföldi Sóvidék (atyhai szekeresség. parajdi 
sóbányászat és sókereskedelem) magyar településeit. - hogy csak néhányat említsünk dolgozataiból. 
..Alig akadt magyarok lakta táj, ahol ne fordult volna meg" - irta róla 70. születésnapját köszöntve S. 
Lackovits Emőke. Ám gyűjtőútjai során nem csak néprajzi anyagot keresett és tárt lel. de jutott energiá-
ja a magyarság identitásának erősítésére, a szegény elnyomott magyarok lelki gondozására is. Mert ..A 
gyűjtöutakon a sebeket is gyógyítani kell!" - írta egyik 199 l-ben megjelent írásában. 

Ilonkát, sokak Ilus nénijét 2008. január 16-án kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben 
Halász Péter 
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