
Szívből jövő üdvözlet Barsi Ernő bátyámnak 
Ha kinczck gyimesi házam ablakán, nem látok olyan magas hegyeket, amilyenek Súlyból láthatók, 

mikor a Bükk bércei felé tekintünk. Hiszen itt éppen olyan magasan vagyok, mint maga a 
Bükk-fennsík, s az ablakomból derűs dunántúli domboknak tűnnek az ezer méteres csúcsok is. Vagyis: 
minden viszonylagos, akárcsak az életkor, akárcsak dr. Barsi Ernő tanár úr 90 esztendeje. Mert az évek 
számát tekintve csodálatosan hosszú és tiszteletreméltó ez a kor, de ma is születő írásait, előadásait 
olvasva, hallva lenyűgöző a megfáradt testből fiatalosan sugárzó szellemi energia. 

Hiába, no, nem az a fontos, hogy milyen öreg valaki, hanem: hogyan öreg! Sokszor elmondtam, van, 
aki humorizálásnak gondolja, hogy akik honismerettel, önkéntes néprajzi gyűjtéssel foglalkoznak, azok 
tovább élnek, mint akiknek csak a kenyérkereső munka tölti ki életüket. Mert ez a nyugdíjba vonuláskor 
rendszerint véget ér, hogy átadja helyét - szerencsés esetben ugyancsak sok boldogságot nyújtó -
családi körben, unokák közötti nagyapáskodásnak, nagyanyáskodásnak. De a népéért felelősséget érző, 
tehát Németh László-i értékrend szerinti értelmiségi embernek szüksége van a szolgálattal teljessé váló 
életformára, hogy ne fölöslegesnek, hanem hasznosnak érezhesse hátralévő napjait, éveit. Ennek persze 
számtalan módja és lehetősége ismeretes. Van aki, a kertjét gondozza, más bélyeget gyűjt, barkácsol, 
vagy éppenséggel horgászik. De azok, akik itt most Barsi Ernő bátyánk köszöntésére összegyűltek, azt 
hiszem, egyetértenek velem abban, hogy mindezen elfoglaltságok közül leginkább az önkéntes néprajzi 
gyüjtőmozgalom az, aminek keretében leginkább megvalósítható a szülőföldnek és népének tartalmas 
életet, megelégedett öregkort ígérő szolgálata. Miként Magyary Lajos, háromszéki költő írta volt 
Körösi Csorna Sándor testamentumáról szóló versében: „Kit feldoh magából egy nép, a: nevében 
akarjon nagyot". 

Igen, Barsi Ernő tanár úr egész életét a nemzete iránti szolgálat jellemezte, s annak jegyében él ma is, 
mert a néprajzi gyüjtőmozgalom szinte kínálta neki, és sokunk számára ezt a lehetőséget. Tudjuk, hogy 
akiket szeret az Úristen, azoknak minden a javukra válik. Nyilván Emő bátyánk is az O útmutatása 
alapján talált az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomra, hogy benne fedezze fel a rászabott feladatot, 
divatos mai szóval: benne valósíthassa meg önmagát. Sőt többet mondok: valójában nem is ő talált rá a 
gyüjtőmozgalomra, hanem a mozgalom talált örá, mégpedig Morvay Péter személyében. Persze ez a 
találkozás semmi esetre sem volt véletlen, hiszen a sors - állítólag kifürkészhetetlen - útjain, már jóval 
korábban elindultak egymás felé. 

Az önkéntes néprajzi gyüjtőmozgalom nem előzmények nélkül az 1950-es évek legelején 
bontakozott ki a Néprajzi Múzeum intézményi keretei között. Morvay Péter irányításával. Neki már a 
korábbi évtizedekben, a Táj- és Népkutató Intézetben végzett munkája során kialakult kapcsolata az ott 
megvalósított pályázatok résztvevőivel, és a Regöscserkész valamint a Gyöngyösbokréta mozgalom 
szervezői és táncosai köréből is sokakat ismert. Erre a széles körű szellemi kapcsolatrendszerre épitve 
tudta megteremteni minden mozgalom három alapvető feltételét. 

(1) A Néprajzi Múzeum falai között megvolt az intézményi háttér, s az akkori, jórészt hasonló 
értékrendet valló múzeumvezetés jelentős mértékben - a későbbieknél mindenesetre erőteljesebben -
támogatták az önkéntes gyűjtőket. 

(2) Széles körű együttműködést alakított ki a főként falvakon élő értelmiségi és kétkezi emberek 
közösségével, akik az egykori néptanítói lelkülettel keresték népük szolgálatának lehetőségét, és a mind 
erőszakosabb és nyíltabb diktatúrában, a mindenféle nemzeti megnyilvánulás elfojtásának időszakában 
hasznos és értelmes cselekvési lehetőséget találtak ebben a mozgalomban. Ok alkották a mozgalom 
társadalmi hátterét. 

(3) Végül emberi feltételként ott volt ö maga, Morvay Péter, aki lemondva tudományos ambícióiról, 
teljes energiáját a mozgalom szervezésének szentelte, s később, elsősorban Végh József, Balogh Lajos, 
Hajdú Mihály személyében segítőtársakra találva, gondoskodott a gyűjtők szakmai pártolásáról és 
képzéséről. 

A mozgalom kibontakozásának idején Barsi Ernő - a sárospataki középiskola, majd teológiai 
főiskola elvégzését követően a győri Állami Konzervatóriumban tanított, s ott létrehozott egy 
zeneoktatói munkaközösséget. A tanítás mellett népdalt gyűjtött szülőfalujában és környékén, valamint 
Győr körzetében, a Szigetköz és a Rábaköz településein. Ekkor talán még nem is hallott az önkéntes 
néprajzi gyüjtömozgalomról, de már elindult, már ösztönösen arra tartott, amerre Morvay Péter a 
néprajzi mozgalmat irányította. Aztán 1959-ben Barsi Ernő tanár úr átkerült a győri tanítóképző 
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főiskolára, ahol éneket és hegedűt oktatott, s itt kezdett komolyabban foglalkozni a néprajzzal. Itt 
hallott először az önkéntes néprajzi gyüjtőpályázatról. 

Ekkortájt történt meg tehát a Morvay Péter vezette néprajzi mozgalom és Barsi Ernő néprajzi 
gyűjtőmunkájának, e két „egy ügyű szolgálatnak" a találkozása. Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom 
lényegének jelképeként is felfoghatjuk ezt az eseményt, hiszen mint Dózsa kezdetben maroknyi 
seregéhez, úgy csatlakoztak az 1952. évi zászlóbontása után a néprajzgyüjtés szegénylegényei, vagy 
éppenséggel jeles végvári vitézei a vezénylő fejedelem, dr. Morvay Péter, zászlaja alá. Erre az 
eseményre Barsi tanár úr később így emlékezett: ,JZlsö, saját gyűjtésemet feldolgozó néprajzi 
munkámat »Sályi pásztorok« címmel beküldtem az országos pályázatra, s legnagyobb meglepetésemre 
harmadik díjat kaptam, melyről levélben értesített Morvay Péter, a Néprajzi Múzeum osztályvezetője. 
Majd, rövidesen fel is kerestem. Nagyon kedvesen fogadott és biztatott a további gyűjtésre. Ezután 
minden évben elkészítettem egy-egy néprajzi pályamunkát. Ha Budapesten jártam, mindig fel is 
kerestem Morvay Pétert. A vele való beszélgetések, együttlétek felejthetetlenek voltak számomra. 
Valósággal új értelmet adtak életemnek. 1959-ben a pedagógus továbbképzéseken sok sikeres előadást 
tartottam. Mikor ezt Morvay Péter megtudta, azonnal leutazott Győrbe és azt mondta: »Neked itt 
néprajzi szakkört kell vezetned!« Az igazgatósággal el is intézte, hogy erre hivatalos engedélyt, 
megbízást is kapjak. A munka elindult." 

Ilyen egyszerűen, magától értetődő természetességgel indulnak a rendkívüli dolgok. Ilyen 
egyszerűen - mondom-, ha két nagyszerű ember közös elkötelezettséggel, elszántsággal, egymás iránti 
bizalommal fog hozzá. Ha nem azt nézi, hogy mit, miért nem lehet, hanem azt keresi, hogy mit kell\ 
Hogy mire van szüksége és lehetősége egy levert forradalom után, internacionalizmusba burkolt idegen 
érdekekkel fenyegetett népnek kultúrája, identitása megőrzése érdekében. Mintha csak Kodály intelme 
nyomán indultak volna: „amikor egy ledöntött nemzet újjá akarja magát építeni, szüksége van, inkább, 
mint valaha, a hagyomány minden porszemecskéjére. Hogy tudja, mi vagyok, honnan jöttem." 

Fontos előrelépés volt a néprajzi gyüjtőmozgalom szempontjából, mikor 1963-ban Tatán első ízben 
rendezték meg az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők Országos Találkozóját. Ezekre a képzési és 
közösségteremtő alkalmakra azután rendszeresen, évente, kétévente sor került. Morvay Péter nagy 
körültekintéssel szervezte ezeket az egyhetes találkozókat, a gyűjtőmozgalom fő továbbképzési 
alkalmait. Igyekezett a néprajzkutatás legidőszerűbb kérdéseit napirendre tűzni, és azon fáradozott - ha 
nem is mindig egyforma sikerrel - , hogy a „hivatásos" néprajzkutatók közül minél többen vegyenek 
részt a találkozókon, ismerkedjenek a gyűjtőkkel, azok pedig tanuljanak tőlük. Ez akkoriban még nem 
volt olyan kilátástalan vállalkozás, mint manapság, a néprajzkutatók akkori nemzedékének többsége 
felismerte a társadalmi gyűjtők tudománysegítő jelentőségét, rendszeres és személyes kapcsolatot 
tartottak velük, s erre jó alkalmat szolgáltattak a gyüjtőtalálkozók. 

Barsi Ernő és az önkéntes néprajzi gyüjtőmozgalom csodálatosan gyümölcsöző kapcsolatában 
számomra az a legnagyobb tanulság, ami egyben Morvay Péter gyűjtésszervező munkájának azóta is 
nélkülözött lényegét, sikereinek „titkát" jelenti. Ez pedig az, hogy mindenkinek „testreszabott" 
feladatokat tudott adni, jó pedagógiai érzékkel egyéni hajlamainak, érdeklődésének megfelelő, 
végzettségéhez, civil foglalkozásához kapcsolható, felkészültségére alapozó témákra terelte a gyűjtők 
figyelmét. Barsi Ernő tanár úrnak már akkor is két ilyen jellegű adottsága és képessége volt. Az egyik a 
szülőfalu, a Bükk alján megbúvó Sály, ott is a csodálatos szellemi értékeket hordozó falustársakkal való 
bensőséges, semmivel sem pótolható emberi kapcsolata, amit édesapjától, talán nagyapjától is örökölt -
amit aztán máshol is könnyebben, természetes módon tudott kialakítani. A másik pedig a zene 
világában való jártassága, felkészültsége, a zenei élet ismerete, ami valósággal predesztinálta őt a 
népélet ismeretanyagának erre a területére, hiszen semmilyen más témakörben nem tudott volna ilyen 
eredményeket elérni. A közvetlen előadókészség, a jó szervezői képesség, a mindenkit elbűvölő 
szeretetreméltóság már csak ráadás volt ezekhez az alapvető adottságokhoz, amikkel képességeit és 
tehetségét a mozgalom keretei és lehetőségei között kibontakozhatta. 

Én magam a már említett tatai találkozón, még kimondani is szörnyű: 47 esztendeje találkoztam 
először a nálam akkor húsz esztendővel idősebb Barsi Ernővel, s talán mondhatom, hogy kölcsönösen 
megszerettük egymást. Morvay Péter szavaival szólva, azóta is fegyvertársi barátságban vagyunk. Hol 
ő hívott Sályba, vagy éppen Győrbe, hol én invitáltam a valamikori Népművészeti Baráti Körömbe, 
vagy egy-egy Honismereti Akadémiára. Amikor tíz esztendeje, a Kossuth Rádió boldogabb 
korszakában, javaslatomra elindult ,^4z én falum... " című honismereti műsor, elsősorban egy-egy 
település önkéntes néprajzi gyűjtőit kerestük fel és szólaltattuk meg, hogy a műsor házigazdáiként 
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mutassák be, főként pedig szerettessék meg a rádióhallgatókkal szülőhelyüket, lakóhelyüket, a 
szívükhöz nőtt tájat, annak népét, történelmét, műveltségét. Elsőként őt kerestem tol sályi otthonában, s 
a következőképpen mutattam be a rádióhallgatóknak: ,J\lehéz megmondani, hogy dr. Barsi Ernő 
nyugalmazott főiskolai tanár hová is való, mert télen Győrben, nyáron Sályban található. Legalábbis 
elvileg, mert valójában föl s alá cikázik a maradék országban, sőt a Kárpát-medencében: Csalló-
közben, Őrvidéken. Gyűjt, előadásokat tart, könyveket ad ki, szervez, tárgyal. Teheti, hiszen még alig 
múlt HO esztendős. Szülőfalujában, Sályban pihenésképpen népdalkört működtet, istentiszteleteken 
prédikál, szervezi a Sályi Napok kulturális rendezvényeit és szerkeszti a Sályi Füzeteket. Kutatja a 
településhez fűződő Eötvös és Gárdonyi hagyományokat, számos kiadványban örökítette meg Sály 
kulturális emlékeit. S mit kap mindezért cserébe? A falu népétől szeretetet és általános megbecsülést, 
miközben néhány tolvaj tekergő rendszeresen betör a házába, s ellopja a hangszereit." 

Azóta eltelt immár tíz esztendő, és én - akárhogy számolom - még mindig húsz esztendővel vagyok 
fiatalabb Ernő bátyámnál, s most már le is mondtam arról, hogy valaha utolérhessem őt. Nemcsak évei 
számában, de varázslatos előadókészsége, a hagyomány tiszta forrásának szüntelen ápolása, 
példamutató közösségteremtése tekintetében sem. Hiszen ö már régen nem csak önkéntes néprajz-
gyűjtő, nem csupán - nyugdíjas vagy nem nyugdíjas zenetanár, rádióműsorok előadója, könyvek 
tucatjainak szerzője, Győr díszpolgára és így tovább, hanem a magyar nemzet azon - sajnos kevés -
szellemi mindenesei közé tartozik, akiről mindnyájan példát vehetünk. Meggyőződéssel vallom, hogy 
az önkéntes néprajzi gyüjtömozgalom minden résztvevője úgy tekinthet a 90 esztendős Barsi Ernőre, 
mint azokra a csillagokra, amelyek - Németh László szavaival szólva - nem azért ragyognak az égen, 
hogy elérjük őket, hanem hogy mutassák az utat, amerre haladnunk kell. 

Mi pedig arra kérjük a Jóistent, hogy ez a csillag, még nagyon sokáig ragyogjon felettünk. 

Halász Péter 

A fáklyavivő Barsi Ernő 
Épp 150 esztendeje annak, hogy az ősi sárospataki schola alapításának megkésve ünnepelt három-

századosjubileuma alkalmával kiírták a főépület homlokzatára a pentameterben fogalmazott jeligét: 
„Három fáklyám ég: hit, haza, emberiség!". Ezek a történelmi időkön átsugárzó szavak jutnak először 
eszembe, amikor kedves barátunkra, a 90 esztendős Barsi Ernőre s az ő küldetéses életútjára gondolok. 
A ma élő nemzedékek tagjai között ő képviseli ugyanis a legkövetkezetesebb igyekezettel a minden bi-
zonnyal Erdélyi János által megfogalmazott és sokunk által követendőnek vallott szellemiséget. Az ő 
esetében nemcsak a megélt szép életkor, hanem elsősorban az erkölcsi példa vív ki tiszteletet bennünk a 
fáradhatatlan előadó, az iskolateremtő főiskolai tanár, a hegedűművész, a magyar kultúra lovagja. Sály 
község, Győr város és a Nyugat-Magyarországi Egyetem díszpolgára, számos kitüntetés birtokosa 
iránt. Ha arra kell élő példát mondanom, hogy ki testesíti meg legjellemzőbb módon a pataki örökség-
ből fakadó feladatvállalást és magatartásmódot, akkor elsőként az ő nevét említem meg. Nemzete és né-
pe iránti elkötelezettsége, a hiteles hagyományápolásban való következetes és szívós részvétele szinte 
páratlan a maga nemében. Amikor itt most a Kazinczy Ferenc Társaság elnökének és a barátoknak az 
üdvözletét tolmácsolom, tanúságtételemnek ez a legfőbb üzenete. 

Erős kötelékek fűznek össze bennünket! A szülőföld szeretete, a népi és nemzeti hagyományok tisz-
telete, a közösségért való munkálkodás elkötelezettsége: ez az a szellemiség, amit Barsi Ernő tanítóitól, 
mestereitől átvett, s amihez sokunkat megnyert küzdőtársul. Sályból hozta magával a táj és a nép szere-
tetét. A sárospataki református kollégium neveltjeként tudatosult benne a paraszti kultúra, elsősorban a 
népdal értéke, jelentősége, hiszen életének meghatározó tizenegy évét töltötte a Bodrog-parti Athén ih-
lető légkörében. Elhivatottságának és munkálkodásának indítékait onnan vitte magával, ahogyan erről 
gyakran vall. Budapesti zeneakadémiai tanulmányairól pedig azt nyilatkozta: „Nemcsak világszínvona-
lon álló zenei képzést kaptam tanáraimtól, hanem egész életutamat meghatározó indíttatásokat. Tovább 
táplálták bennem a szülőfalumból meg Patakról hozott lángot". 

És ez a fáklyaláng általa terjed tovább. Építi a hit szilárd alapjait, amikor föllép a sályi református 
templom szószékérc, vagy amikor gyermekekhez hajol, hogy szilárdítsa bennük a keresztyén lelkiség 
értékeit. Szolgálja a haza ismeretét és megbecsülését, amikor táji és népi hagyományaink feltárásán, to-
vábbadásán munkálkodik. Terjeszti az emberiség egyetemes kulturális értékeit, amikor hegedűjén vagy 
ékes élőszavával a zene birodalmában kalauzolja hallgatóit a kodályi tanítás jegyében: nincs teljes lelki 
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