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Tanítómestereink 

Olsvai Imre: 
A somogyi magyarság népzenéje (részlet)* 

Vikár Béla nevéhez fűződik a korszerű népzenegyűjtés európai 
megkezdése. Ismeretes, hogy megyénk szülötte nem volt képzett 
zenész, de 1895-től kezdve felvevőgépet (fonográfot) használt, ez-
zel a dallamokat is megörökítette azok eredeti hangszínével és 
egyéb hangzási sajátosságaival együtt. A szövegszempontú gyűj-
tő-felvevőmunka egyben hiteles népzeneanyagot is megmentett. 
Vikár Béla gyűjtése régi stílusú és tájjellegű dallamokban is igen je-
lentős: az ő somogyi anyagából ismerte meg a nemzet müveit réte-
ge a következő népdalokat és -balladákat: „Isten hozzád, szülöttem 
föld", „Leszállott a páva" [548. d)-dallam], „A Nád Jancsi csárdába 
van" [542. d)-dallam], „Félre tőlem búbánat" és az a dallam, ami 
„Lement a nap a maga járásán" szöveggel került a köztudatba. 

Sebestyén Gyula 1898 táján készített felvételein szinte kizárólag 
regösénekeket találunk. Vikár és Sebestyén fonográfhengereiről 
nagy részben Bartók Béla, kis részben Kodály Zoltán és Lajtha 
László jegyezte le a dallamokat. 

A szöveg-, ill. szokásszempontú két népzenész-kutatót 1906-tól 
képzett muzsikusok serege követte. Részint hangfelvételt készítet-

tek, részint csak dallam- és szöveglejegyzést végeztek rögtön a helyszínen, pusztán hallás után. Vagy 
együtt csinálták a kettőt. 

Érdemes megemlíteni, hogy a magyar népzenei gramofonfelvételek 1936-ban három somogyi és 
egy tolnai község dalaival, hosszifuruglájával kezdődtek el (ezek közt szerepel a híressé vált surdi „Rö-
pülj páva"). A magyar néptáncok komplex - zenével is egybekötött - tudományos feltáró munkája 
1952/53-ban szintén Somogyban indult meg. 

Olsvai Imre az 1970-es években 

Az ötvenes évek óta néhány népzenekutató sikerrel alkalmazza a kimondott dallam-célgyüjtő mód-
szert. Speciális szöveg- és szokásszempontok következetes alkalmazása szintén indokolt és hasznos; 
melléktermék gyanánt olykor-máskor teljesen új dallamtípus is előkerülhet. Éppen Eperjessy Ernő, Er-
délyi Zsuzsa és Együd Árpád eredményei bizonyítják azt, hogy a módszeres, következetes, széles körű 
hangfelvevő-szövegkutatás egyszersmind komoly zenei értéktöbblettel is járhat. 

Mivel a népzenének - mint minden szájhagyománynak - megnyilatkozási formája a szüntelen válto-
zatképződés, ezért minden gyűjtő valamiképpen „újat talál". Ha nem dallam- vagy szövegtípusban, ak-
kor változatban. Sőt, még ha hangról hangra, szóról szóra már meglevő változatot talál, akkor is más ez 
a gyűjtés: az adott változat időbeli vagy térbeli elterjedését bővíti más időpontból, más lelőhelyről. Ép-
pen a változatképződés, a dallamok és szövegek állandó társcseréje miatt egyetlen gyűjtő nem merítheti 
ki egy terület teljes népzenéjét, egyetlen gyűjtő sem talál meg mindent, még a legnagyobb, legfáradha-
tatlanabb kutató sem. 

A somogyi népzenegyűjtés további nagy feladatai közé tartozik I. a megkezdett község-, család-, 
személy- és dallam-monográfiák befejezése; 2. ritka dallam- és szövegtípusok rákérdező-gyűjtése mi-

* Ennek az írásának közlésével köszöntjük 80. születésnapja alkalmából Olsvai Imrét, a magyar népzenekutatás 
doyenjét, a honismeret fáradhatatlan munkását. 
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nél több helyen, minél több idős előadótól; 3. ugyanazon dallamok énekelt és hangszeres alakjának, ill. 
többféle hangszeren játszott formájának rögzítése, lehetőleg ugyanattól az előadótól is vagy legalább a 
falun belül; 4. a népi készítésű hangszerek készítésének, hangolásának, játékstílusának és dallamanya-
gának vizsgálata; 5. a délszláv, német és cigány népesség saját zenéjének és kétnyelvű dalainak tanul-
mányozása; 6. a más magyar dialektus-területről idetelepült magyarok dallamanyagának és a fiatalab-
bak itteni dallamanyaggal való keveredésének vizsgálata; 7. időbeli változásvizsgálat: 20-30—40 év 
előtti gyűjtések helyszínén ugyanazoknak a dallamoknak kutatása, lehetőleg ugyanazoktól az előadók-
tól is, vagy még élő hozzátartozóiktól; 8. a nép magától-magának történő dalolásának, énekes szokásai-
nak, hangszerjátékának észrevétlen vizsgálata (munka vagy pihenés közben, lakodalomban, bálban, 
pinceszeren, virrasztóban, temetésen, szombat esti és vasárnapi házi mulatozás közben stb.). Az 1-4, és 
7-8. pontban felsorolt gyűjtés mennyiségétől és tagozottságától függ, mennyire pontos választ adha-
tunk majd népzene és társadalom két speciális kérdésére. Egyik: van-e eltérés dallamanyagban, elő-
adásmódban, hangszerkultúrában és énekes-zenész népszokásokban a különböző társadalmi rétegekből 
származók - pásztorok, „pógár"-parasztok, volt uradalmi cselédek, volt kisnemesek és kisiparosok -
között; ill. milyen fokú és jellegű ez az eltérés? Másik kérdés: milyen hatással volt és van egyes falvak, 
ill. körzetek népzenéjére a város, a vasút, a gyár, a katonai létesítmény és a balatoni idegenforgalom? 

Végül tudományos megismerésnek és művészeti, közművelődési terjesztésnek közös feladata, hogy 
olyan született népi előadókra találjunk, akik a romlatlan, jellegzetes, modorosságtól mentes eredeti né-
pi előadási stílust képviselik. E tekintetben Dunántúl és Alföld magyarsága egyre szegényebb. Sok népi 
előadó kettősséget mutat: dallamanyaga lekottázva értékes és hiteles, de a dallamok hangzó tolmácsolá-
sa - előadásmódja, hangvétele - már modoros, romlott. A városi-népies modorosság két fő fajtája a be-
hízelgő, érzelgős, ill. a nyegle-duhaj, kérkedős-mulatós előadásmód. A nem modoros népi előadók kö-
zül is soknak gyönge a hangja, fél a nyilvánosságtól, sőt már mikrofon előtt is zavarba jön; esetleg ha-
miskás vagy más okból nem alkalmas élő bemutatásra, sem felvételen való terjesztésre. Az 1936-38 
között készített gramofonfelvételek és az 1963-ban megkezdett akadémiai stúdiófelvételek sorát lehet 
is, kellene is folytatni olyan somogyi népi előadók énekével és hangszerjátékával, akiket majd csak ez-
után találnak meg a gyűjtők. Együd Árpád gyűjtése jó előadók fölfedezésében is jelentős (ezekből mu-
tat válogatást a mellékelt hanglemez). 
Bizonyítja, hogy ha igen elszórtan is, 
de még élnek Somogyban megfelelő 
előadók. Ezek megtalálása és megörö-
kítése, népzenei találkozókon való fel-
léptetése legalább olyan fontos, mint a 
kevésbé kiemelkedő adatközlők százai-
tól gyűjtött anyag vizsgálata. Fokozza 
jelentőségüket, hogy Dél-Dunántúl jel-
legzetes népi hangvételét, intonációját, 
előadásmódját egyedül a népi előadók 
képviselik napjainkban; még nem ter-
mettek olyan városi fiatalok, mint az er-
délyi-moldvai és északkeleti előadási 
stílus megszólaltatói, akik népzenénk 
keleti színeit teljes művészi hitellel idé-
zik fel mind énekben, mind hangszeren. 

A somogyi magyar népzene rend-
szerét, törvényszerűségeit, összefüggé-
seit alapjaiban ismerjük már. A részlet-
kérdések, az összetételi arányok, a föld-
rajzi megoszlás, a társadalmi és történe-
ti kapcsolatok pontosabb feltárásához a 
jelen és jövő gyűjtőmunkája szolgáltat 
anyagot. 

(Megjelent Együd Árpád (szerk.): 
Somogyi népköltészet. Somogy Nép-
rajza 1. Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága. Kaposvár, 1975. 
436-438.) 
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A nagykőrösi tanítóképzésről 
A nagykőrösi tanítóképzés történeti áttekintése, bemutatása kissé rendhagyónak tűnhet a kedves ol-

vasó számára. Egyrészt az ősi 118 évig működő Nagykörösi és Dunamelléki Református Tanítóképző 
Intézetei 1948-ban erőszakkal államosították, majd 1957-ben bezárták. Újraindításáról csak 1989-ben 
eshetett szó, majd 1990-ben, a rendszerváltáskor indulhatott az első évfolyam a Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskola Kihelyezett Tagozataként. Az országgyűlés egy évvel később, 1991 decemberében fogadta 
el a nagykőrösi főiskola önállóságát, és egyházi felsőoktatási intézménnyé nyilvánította: Nagykőrösi és 
Dunamelléki Hitoktató és Tanítóképző Főiskola néven. 

Másrészt rendhagyónak tekinthető e beszámoló olyan szempontból is, hogy az intézmény a Károli 
Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai daraként az elmúlt két évtized alatt kettős elvárá-
sok kereszttüzében működött. Meg kellett felelnie az állandóan változó világi elvárásoknak: a tanító-
képzés reformja, a felsőoktatás tartalmi és formai átalakítása, ugyanakkor az egyházi jellegből adódóan 
rehabilitálni és rekonstruálni kellett - három évtizedes fizikális nemlét után - a református tanítóképzés 
szellemiségét, a keresztyén nevelés értékvilágát. 

Jelen rövid áttekintésben múltunk és jelenünk szellemiségének, szakmai tevékenységének szintézi-
sét szeretnénk bemutatni. Sajátos olyan szempontból is ez a történeti rekonstrukció, hogy a nagykőrösi 
tanítóképzés fennállása óta a determináló szellemiség és az ehhez szorosan kapcsolódó nevelési-képzé-
si rendszer egy-egy kiemelkedő személyiségű, több évtizeden keresztül működő intézményvezető szel-
lemiségéhez is szorosan kapcsolódott, kapcsolódik. Három nagy korszak követhető nyomon az intézet 
történetében: 

1.) A reformkori indulástól a kiegyezésig, amely korszakot elsősorban Szigethi Wargha János peda-
gógiai tudományos munkássága jellemez. 

2.) A kiegyezéstől az I. világháborúig, amely időszakot Hegymegi Kiss Kálmán 31 évig tartó szelle-
mi elképzelései vezérlik. 

3.) Az I. világháborútól az 1956-os forradalom leveréséig (az 1957-es bezárásig) tartó „Váczy kor-
szak", Váczy Ferenc 35 évig tartó igazgatásával. 

Mindhárom korszaknak közös eleme a bibliai értékrendszeren alapuló keresztyén szellemiségű ne-
velés. Természetesen az adott történelmi korszak nemzeti sajátosságai, sorskérdései jól elkülöníthetők 
az egyes szakaszok esetében. 

A negyedik korszak már a közelmúlt (az elmúlt két évtized), illetve a jelen. 
Tehát a nagykőrösi tanítóképzés drasztikus megszüntetése 1948-ban kezdődött, amikor is a már 109 

év óta működő országos hírű református tanítóképzőt államosították. Ezt követően 1957-ig még állami 
intézményként működött. Mind az államosítás, mind az 1957-ben történt végleges megszüntetés az 
egész város négy évtizedes sérelme volt. A visszakerülésére számtalan kísérlet történt a múlt rendszer-
ben is, de a centralizáció miatt ezek 1989-ig csak álmok maradhattak. 

A városi tanács testülete 61/1989. (XII. 14.) határozatával fogadta el a képző újraindítását. Az előter-
jesztésben a tanítóképző újraindításának teljes koncepciója olvasható, így elindulhatott a tudatos szer-
vezőmunka. A kormány az 1047/1990. számú, az MSZMP vagyonfelosztásáról szóló rendeletében a 
Hősök tere 5. szám alatti pártházat a város tulajdonába adta oktatási célokra. Ezek után a szakmai prog-
ram megalapozására kellett a figyelmet fordítani. A főiskola indításához szükséges, alapvető feltételek 
1990 tavaszára alakultak ki: a református egyház megalapítja a főiskolát és vállalja fenntartását. Java-
solta, hogy az intézmény a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozata - Református Taní-
tóképzés nevet vegye fel az önállósulásig. Az intézmény 110. tanévét dr. Nagy J. Józse/jászberényi fő-
igazgató nyitotta meg. Az újraindulás második évében a hivatalos eljárások után a kormány 1059/1991. 
december 11 -i határozatával a magyar felsőoktatási intézmények közé sorolta be az intézményt: Nagy-
kőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola elnevezéssel. Az örömteli hírt 
Antall József miniszterelnök az 1990. október 23-án megtartott városi ünnepségen személyesen jelen-
tette be. Ekkor szerveződött a főiskola tanári kara is. Míg az első tanévben az órákat szinte kizárólag 
óraadók látták el, addig a második tanév végére már tíz főállású oktató, egy angol lektor, egy diákott-
hon-vezető és egy könyvtáros végezte az oktatással kapcsolatos munkát. Az intézmény arculata, képzé-
si profilja, jövőbeli profiljának megfogalmazása az új vezetés feladata lett. A főigazgatói pályázatot 
Nagy István református lelkipásztor nyerte el, a tanulmányi ügyeket Szenczi Árpád főigazgató-helyettes 
intézte. 1992-ben Fodor Ferenc nagykőrösi és Fülöp G. Dénes marosvásárhelyi lelkipásztorok kezde-
ményezésére kapcsolat alakult ki a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Intézet és a Nagykőrösi Taní-
tóképző között. A marosvásárhelyi képzés az akkreditáció után karunk székhelyen kívüli képzéseként 
működik ma is. 

Az újonnan induló intézmény legfőbb feladata az volt, s ma is az, hogy egy református főiskolai 
szellemiséget alakítsunk ki. A főiskola felépítésének első, legfontosabb feladata a stratégia megfogal-
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mazása, a cél kitűzése volt. Jó döntésnek bizonyult a négyéves képzési idő, mert azóta minden tanító-
képzőben így folyik az oktatás. A hitéleti szakok pedig jól biztosítják az egyházi jelleg megtartását, 
ugyanakkor a hallgatók számára még egy diplomát adnak, hiszen a kommunizmus pusztítása nyomán a 
megcsappant református értelmiség utánpótlásának képzését elősegíti, a gyülekezeteink számára pedig 
munkatársakat nevel. A két évtized bebizonyította, hogy Nagykörösre célirányosan jönnek a hallgatók, 
mert éppen ilyen iskolában akarnak tanulni. Sok esetben még a levelező tagozatra jelentkezők esetében 
is igaz ez. Az elinduláshoz képest a képzési kínálatunk sokat bővült. 1993-ban a kántor szakot alapítot-
tuk meg, 1994-ben a diakónus szak elindításával gazdagodott az oktatási paletta. Majd ezt követte a 
szociális munkás szak akkreditálása és 1998-as indítása, amelyhez társult a diakónus szak. Ebben az év-
ben bocsátottuk ki az első óvodapedagógusokat. Szintén beigazolódott a szak indításának szükségsze-
rűsége, hiszen kiépült a református óvodai hálózat, ahová szívesen fogadnak Nagykörösön végzett hall-
gatókat. A levelező tagozat szakjai is népesek. A hitoktatóval kezdődött, a tanító követte, majd a szociá-
lis munkás és az óvodapedagógus zárta a sort. Két év óta működik az ifjúságsegítő felsőfokú szakkép-
zés nappali és levelező tagozaton, és elindult a pedagógus szakvizsgával végződő szakirányú tovább-
képzés is. A levelező hallgatók egyre jelentősebb része komoly egyházi kapcsolattal rendelkezik. 

Az intézmény eredményességét bizonyítja, hogy az akkreditációk során minden szakunk erős minő-
sítést kapott, s 2010-ben az egész egyetemet átfogó intézményi akkreditáció alkalmával karunk az „A" 
minősítést kapta a következő öt évre. Itt kell azt is megemlíteni, hogy az elinduláskor egyetlen okta-
tónknak sem volt doktori fokozata. Azóta a vezető oktatók PhD fokozattal rendelkeznek. Fiatal oktató-
ink pedig most végzik a doktori iskolát, illetve már készülnek disszertációjuk megvédésére. Tanáraink 
oktatói munkájuk mellett tudományos munkát is végeznek. 30 körüli jegyzet, jó néhány szakkönyv, 
több száz tanulmány és nagyon sok előadás bizonyítja ezt. 

A Főiskola arculatának formálásához hozzátartozott a rítus megteremtése is. Újonnan induló iskola 
lévén ezt is magunknak kellett kiformálnunk. A félévkezdö „Csendes napok" kezdettől fogva jelen vol-
tak, s valamennyi programját megtalálhatjuk a jubileumi évkönyvekben. Kialakult ünnepeink rendje is. 
Karácsonyi és húsvéti úrvacsorás istentisztelettel készülünk a két nagy ünnepünkre, a csendes napokat 
is így zárjuk. A nemzeti ünnepeinkről mindig megemlékezünk műsorral, amelyet tanáraink szerveznek. 
Debreczeni Tibor tanár úr jóvoltából pedig a Karácsony Sándor színpad tagjai iskolánkat egyházunk-
ban, sőt a határainkon túl is ismertté tették. Emellett az énekkarunk is minden esztendőben hangver-
senyt adott Nagykőrösön és másutt. Kialakult a minden tavasszal megrendezésre kerülő Művészeti Na-
pok profilja is. A 2-3 délutánt magába foglaló alkalmakon hallgatóink kulturális műsorral, vetélkedők-
kel, az énekkar hangversenyével teszik felejthetetlenné a napokat. Minden évben megszervezzük a gó-
lyabált és az iskolai karácsonyt. Jó ideje nagy népszerűségnek örvend a 24 órás kosárlabda mérkőzés és 
a Kallódó Kupa futballgála. Mindkét eseményre több felől vendégcsapatok is érkeznek. 

Mindezek megvalósításához épületek is kellettek. Az elmúlt 20 év az építkezés jegyében telt el és ez 
ma sincs másként. Elindult a főiskola egy évfolyammal olyan épületben, amely nem iskolai célra ké-
szült. Hallgatóink száma minden évben nő, ráadásul 95%-ban nem helybeliek. így az 1993/94. tanév-
ben megtörtént a leánykollégium új szárnyának a felépítése. 1995-ben pedig a főiskola II. emelete ke-
rült teljesen átépítésre. 1999-ben a leánykollégium régi részének teljes felújítása ment végbe, egy eme-
lettel bővült. 2002-ben teljesen felújítottuk az egyik szolgálati lakást és a fiúinternátust, 2006-ban pedig 
a dísztermet és a főiskola auláját. 

A hallgatók nagyobb része református gimnáziumokból érkezik, s ami még ennél is fontosabb: gyü-
lekezetekből, jó részük élő hittel. Ez nagymértékben megkönnyíti munkánkat. A nappali tagozatos vég-
zett hallgatóinkról elmondható, hogy eddig mintegy 500 hallgatónak adtunk tanító-hittanoktató vagy 
tanító-kántori, szociális munka-diakónus, óvodapedagógus-hittanoktató diplomát. Közülük csupán né-
hány százalékról nem tudunk jelenleg semmit. A pályakövetés során kiderült, hogy a végzettek 88 % a 
pályán maradt. A Marosvásárhelyen működő kihelyezett képzés több száz erdélyi falunak adott kán-
tor-tanítókat. 

Örömteli hír lehet mindannyiunk számára, hogy ez idáig az isteni gondviselés anankológiailag átse-
gített bennünket a nehézségeken. A XXI. század elejére Nagykörösön kezd újra kialakulni egy olyan 
pedagógusképzési modell, amely a XX. század derekán szervezetileg, ideológiailag Magyarországon 
megszűnt. 

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának hallgatói az elmúlt évek fel-
mérései alapján olyan mai szellemiségről vallottak, amely több ponton is megegyező az 50-60 évvel ez-
előtt végzett prepák véleményével, beállítódásával. Az is észrevehető, hogy egy intézmény sajátos ar-
culatát meghatározó szempontok, tényezők, a „rejtett tanterv" elemei több ponton is hasonlóak az 
1957-ig működő intézmény közösséget formáló hatásrendszerével. Ennek részletes bizonyítása főisko-
lánk folyóiratában, a Studia Caroliensia 2008. évi 1. számában olvasható. 

Szenczi Árpád 
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Honismeret napi vetélkedő a szekszárdi 
Szent László Szakképző Iskolában 

A szekszárdi Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi- Szociális Tagintézményében évek óta 
hagyománya van, hogy a tagintézmények tanulóinak honismereti vetélkedőt rendeznek. A tavalyi tanév 
októberében ezer éves megyénkről emlékeztek meg diákjaink. Ellátogattak a rácegresi iskolamúzeum-
ba, az ozorai várból alig akartak eljönni, annyi látnivaló fogadta őket és körülnéztek Tamásiban is. A lá-
tottakról, hallottakról adtak számot a következő napon, és bemutatták prezentációikat környezetük mű-
velődéstörténeti értékeiről. (A Honismeret 2009/6-os számában olvashatunk a vetélkedőről.) 

Idén a XIX. század néhány kiemelkedő Tolna megyei alakja előtt hajtottak fejet a tanulók. A vetél-
kedő ismét kétnapos volt. Március 24-én, a Honismeret Napján ragyogó időben indult a busz a lelkes 
résztvevőkkel és a kísérő tanárokkal az első állomáshelyre: a Tolna megyei Hidjapusztára, Bezerédj Ist-
ván, Amália és Etelka egykori otthonába. Útközben megemlékeztünk a március 24-én született Bél Má-
tyásról, a lelkészről és földrajztudósról. 

A hidjai kastély ma speciális gyermekotthon, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, pszichoaktív sze-
rekkel küzdő vagy disszociális tüneteket mutató fiataloknak nyújt speciális ellátást. A szépen felújított 
kúria előtt a Bezerédj tagintézmény két tanulója, Lehr Barbara és Lehr Krisztina mesélt a régmúltról a 
vetélkedő résztvevőinek. Plasztikus előadásukkal lefestették, hogyan nézett ki az akkori kúria, a kert, a 
park. A nagyanyjától örökölt házat Bezerédj István klasszicista stílusú kúriává építtette át. Gyönyörű 
díszkert vette körül (első felesége, Bezerédj Amália nagyon szerette a virágokat), még egy kis tó is dí-
szítette az udvart. A diákok a reformkori nemesi életről is beszámoltak társaiknak: a vendégszerető há-
zigazdáról és vendégeiről, a Perczelekről, a Festeticsekről, Wesselényi Miklósról, Batthyány Miklósról, 
a szép zenedélutánokról, amiket a hárfán és zongorán kiválóan játszó háziasszony adott ( Liszt Ferencet 
is személyesen ismerték). Megnéztük az omladozó kápolnát, amelyet Bezerédj Etelka, a második fele-
ség a „Jóságos özvegy", ahogyan Arany János nevezi, állíttatott férje emlékére. (A valamikori nagyon 
szép, gyönyörű freskóval ellátott, mára teljesen elhanyagolt, művelődéstörténeti értékkel bíró kápolnát 
a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány kuratóriumi elnöke már régóta szeretné felújítani, ám az egyház 
mindeddig elzárkózott mindenféle tárgyalás elől. Félő, hogy nemcsak unokáink, de gyermekeink sem 
fogják látni már ezt a még romosán is impozáns kápolnát.) 

Második állomáshelyünk Tolna megye egyik gyöngyszeme, Lengyel volt. Itt a Tolna Megyei Népúj-
ság fiatal lelkes újságírója kísérte csapatunkat az óvodamúzeumtól az Apponyi kastélyig és interjúvolta 
versenyzőinket. Megnéztük a Faluházat, a katolikus templomot és a gyönyörűen berendezett óvodamú-
zeumot, amelyen megálmodója és létrehozója, Fábián Andrásné kalauzolt végig bennünket. Még a sok 
fiút is érdekelték a kiállított játékok, ám még jobban az ún. „lengyeli kultúra" ásatási leletei. Utunkat a 
ma kollégiumként üzemelő Apponyi kastélyhoz folytattuk. Iskolánk rendszergazdája, a lengyeli szüle-
tésű lokálpatrióta, Adorján Viktor bemutatta a kastély történetét, építését, szimbólumrendszerét, 
Apponyi Sándor híres könyvtárát. Diákjaink elámultak a gyönyörű, huszonkét hektáros park láttán, 
amelyben több mint harmincféle fenyő található. (A legnagyobb sikere a mamutfenyőnek volt, amelyet 
sokan sem tudtak átérni.) Nehezen búcsúztunk a szép parktól a gyönyörű időben, de várt bennünket 
Annafűrdő! 

A község mellett található Annafűrdőn ma Természetismereti Központ működik, az „Annaforrás" és 
környéke természetvédelmi terület, amely nevét az egyik betegeskedő Apponyi grófnőről kapta, akire 
gyógyító hatással volt a forrás vize. Őzeket és nemrég született csíkos vadmalacokat láttunk. Az 
annafűrdői jó levegőtől kipirultán és farkaséhesen érkeztünk Bonyhádra, a Szent László Szakképző Is-
kola Perczel Kollégiumába, ahol a kollégiumvezető, Eckert Jánosné barátságosan és bőséges ebéddel 
várt bennünket. A jó ebéd és pihenés után a kollégium gyönyörű parkjában megkoszorúztuk Perczel 
Mór szülőházát. (Bonyhádot a „Perczelek városának" hívják, az idei évben ünneplik 1848 dicső tábor-
nokának bicentenáriumát, ám sajnos nagyon rossz állapotban van a szülőház. Nehéz helyzetben vannak 
az önkormányzatok, de talán valamilyen pályázat segítségével rendbe lehetne hozatni a szülőházat!) 

Délután dr. Szőts Zoltán, a Völgység Múzeum igazgatója vezetett bennünket végig a múzeumon. 
Bemutatta az érdeklődő diákoknak, hol fekszik a Völgység, a Dunántúli-dombság völgyekkel tagolt ré-
sze. Mesélt Bonyhád, az 1782-ben II. Józseftől mezővárosi rangot kapott város történetéről, Vörösmar-
tyról és a Perczelekről, a Völgység néprajzáról. Versenyzőinknek nagyon tetszett a gyönyörű györei és 
váraljai női viselet, a festett bútorok, a „tulipántos láda", a német és bukovinai székely szoba. Késő dél-
után érkeztünk vissza Szekszárdra, másnapi vetélkedőnk színhelyére. 
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Március 25-én a Szent László Szakképző Iskola szekszárdi lánykollégiumában volt a vetélkedő. A 
csapatok először bemutatták otthon elkészített prezentációikat környékük művelődéstörténeti emlékei-
ről, kiemelkedő személyiségeiről. Nagyon jók lettek a diasorozatok (a bonyhádi csapat a nemrégiben 
elhunyt, a Honismeretben is sokat publikáló, kiváló helytörténészt, dr. Kolta László életét mutatta be, a 
Bezerédj tagintézmény csapata Bezerédj Amália Flóri könyve című munkáját, stb.), így a zsűri tényleg 
nehéz helyzetben volt. (A zsűri mindhárom tagja a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 
tagja volt: Horváth Endréné nyugalmazott könyvtárpedagógus, dr. Dobos Gyula történész, a Tolna Me-
gyei Levéltár nyugalmazott igazgatója és dr. Szőts Zoltán a Bonyhádi Völgység Múzeum igazgatója.) 
Amíg a zsűri az otthon elkészített munkákat értékelte, addig a versenyzők kitöltötték a feladatlapokat a 
Bezerédj család életéről, Apponyi Sándor híres könyvtáráról és Perczel Mór csatáiról. Ebéd után a zsűri 
tagjai értékelték a csapatokat, majd értékes helytörténeti müvekkel, a Honismeret folyóirat előfizetésé-
vel jutalmazták a felkészült diáksereget. 

Dömötör Józsefné 

46. K A T O N A I I R O D A L M I P Á L Y Á Z A T 2011. 

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar írószövetség 201 l-ben pályázatot hirdet a ma-
gyar irodalom művelői számára a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmá-
ból „Rákóczi-szabadságharc" cimmcl. 

A pályázat témája: 

Rákóczi Ferenc élete, pályafutása, szerepe a magyar történelemben, a szabadságharc esemé-
nyei. 

A pályázat követelményei: 

- a pályázatnak műfaji, stílusbeli, tartalmi és terjedelmi megkötöttsége nincs; 

a pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent irodalmi alkotásokkal lehet részt venni; 

- az alkotásokat kinyomtatva és elektronikus adathordozón is (CD vagy DVD) kérjük benyújta-
ni. 

A pályázat értékelése: 

- a kiírás feltételcinek nem megfelelő munkákat a kiírók kizárják a pályázatból; 

- előnyben részesülnek azon alkotások, amelyek bemutatják a XVIII. század had- és katonatör-
ténelmét. a szabadságharc szerepét, jelentőségét, a magyar katonai erényeket és erkölcsöt, vala-
mint Rákóczi Ferencnek a honvédelem érdekében végrehajtott kiemelkedő tetteit. 

A pályázat díjazása: 

- a díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt; 

- a kiemelkedő alkotásokat külön- és nívódíjakkal, valamint pénzösszeggel jutalmazzuk 

A pálvázat benyújtása: 

- a pályázatot jeligével ellátva, három példányban postai úton kérjük megküldeni. 

Cím: Magyar írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. IS. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

- a jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám, alkotás címe) külön boríték-
ban postai úton kérjük megküldeni (a borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Rákóczi-sza-
badságharc") 

Cím: HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 34.) 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Információ: 
Oláh Klára (e-mail: olah.klara@stefania.hu telefon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691), 
Varga Erika (e-mail: varga.erika@stefania.hu mobil: +3630-828-0639). 
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