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FÓRUM

Emlékeink védelméről
Mindig örömmel olvassuk, hogy hol hoztak helyre műemlékeket, vagy állítottak újabb em-
léktáblát, szobrot, kopjafát stb. lelkes lokálpatriótáink arra érdemes személyeknek. Ugyan-
akkor gyakori hírt olvashatunk, láthatunk a napi híradásokban műemlékeink megron-
gálásáról, fémszobrok, táblák megcsonkításáról, eltolvajlásáról is. Ezek a vandálok nem 
kímélik a temetők síremlékeit, a templomok kegytárgyait és köztéri emlékeinket sem. Köz-
ismert, hogy pl. a budai városvédő Pallas Athéné kezéből is többször ellopták a lándzsáját. 
Az isaszegi csata honvédszobrának kezéből is többször vándorolt a kard a fémgyűjtő orgaz-
dákhoz, ezért mostanában már fegyver nélkül kénytelen rohamozni a vörössipkás honvéd. 
Csak ünnepi alkalmakkor dugják vissza a kezébe a kardját, amelyet aztán az ünnepély 
után ismét visszahúznak és következő ünnepig biztos megőrzésre hazavisznek a rendezők. 
Nehezebb megőrizni pl. a Kossuth-szobrok egybeöntött bronzkardját, amelyeket „kényte-
lenek lefűrészelni”. Ezekért a fémekért a gyűjtők általában egy pohár, vagy korsó sör árát 
kapják. A bibliai egy tál lencse helyett mai „gyűjtögető honfi társaink” egy pohár italért 
adják el nemzeti identitásukat!

Az intenzív hazai fémhulladékgyűjtés gyökerei az 1950-es évekig nyúlnak vissza, ugye 
ismerős még az akkori lózung: „Gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded!” A hulladék-
gyűjtés persze hasznos tevékenység volt akkor is és az ma is, ha ténylegesen elhasznált 
anyagokról van szó! Amikor azonban ezek elfogytak, a felfokozott igényeknek megfelelően 
sor került értékes emlékek elpusztítására is, így pl. a régi temetői kripták feldúlásával az 
ottani érckoporsók, keresztek, szobrok „hasznosítására”. Valószínűleg a nagyobb haszon 
reményében feszítették le az egyik temetői kálvárián a két lator bronzszobrát is. Megjegy-
zendő, hogy a középen lévő Krisztus-szobrot nem merték bántani, csak a lator-társakat 
vitték magukkal... Ekkoriban került sor Erzsébet királyné legszebb hazai szobrának lesze-
relésére is: szerencsére a gödöllői MÉH-telep vezetője nem volt hajlandó átvenni a „zsák-
mányt” és ennek köszönhetően az Erzsébet park sétányán ismét gyönyörködhetünk ebben 
a csodálatos alkotásban.

A rongálok másik csoportját nem a haszonszerzés motiválja, hanem csak szórakozásból 
, erejük fi togtatása miatt, a rombolás gyönyörétől hajtva, válogatás nélkül garázdálkodnak.

Végül vannak, akik „ideológiai okok” miatt pusztítanak: „A múltat végképp eltörölni...” jel-
szóval. Ezek az újkori vandálok szaggatták le pl. több helyen a győzelem görög istennőjé-
nek, Nikének a kezéből az ötágú csillagos koszorút. Hasonló meggondolásból fújták le fes-
tékkel az egyik községben a Vörösmarty utca névtábláin a „vörös” szót – ezért az ottaniak 
egy ideig a „Marty” utca lakói voltak...

Úgy látszik, ez a bundás indulatokkal teli kulturbarbárság nem pártfüggő, mert pl. Gör-
gei síremlékét is összefi rkálják mint „hazaáruló”-ét, a rendszerváltó miniszterelnök, An-
tall József szobrát alkalmanként éppúgy meggyalázzák, mint a holokausztemlékeket, vagy 
a szovjet katonasírokat. (Ezek helyi gondozására egyébként nemzetközi kötelezettségek 
és magyar–orosz államszerződés is kötelezi az aláíró feleket – és ennek következtében az 
orosz és ukrán területeken feltárt magyar katonai és Gulág-temetőket, az ottani emlékmű-
veket a helyiek példamutatóan gondozzák!)
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A tőlünk nyugatra lévő országokban szinte ismeretlen ez az emlékrombolás. Ezért az 
sem lehet mellékes szempont, hogy az egyre növekvő turizmus eredményeként hozzánk 
látogató vendégek milyen véleményt alkotnak erkölcsi-történelmi kulturszínvonalunkról, 
nemzetiidentitás-tudatunkról. Az emlékműrongálások folyamatos ismétlődését a bünte-
tések enyhesége is segíti. Az „alacsony kárérték” miatt a hatóságok nem is foglalkoznak 
ezekkel az esetekkel – annak ellenére, hogy a sajtó is hangot ad néha az emberek elemi 
felháborodásának.

Mindenképpen szükséges tehát a szigorúbb szankcionálás! De a megelőzés érdekében 
legalább ilyen fontos az ifj úság nemzettudatos, erkölcsi nevelése! És ez a mi feladatunk 
és történelmi felelősségünk is: pedagógusoké, helytörténészeké, ismeretterjesztő előadóké, 
hogy hamisításoktól mentes, objektív történelmi ismeretek átadásával alakítsuk diákjaink, 
hallgatóink magatartását.

Mert jogos a kérdés: ki tanította magyarirodalom-órán azt a „hazaff y”-t, aki Vörösmar-
tyt komcsinak tartja, mit hallott a zsidóüldözésről történelemórán az, aki leköpdösi és disz-
nófarkat dugdos a Duna-parton kivégzettek emlékcipőibe, aki összetöri az áldozatok sírem-
lékeit, aki bemocskolja a világszerte hősként tisztelt Raul Wallenberg emlékművét stb., stb.

Ezért megfontolandó az alábbi javaslat: a műemlékrongálók büntetési tételébe foglalják 
bele azt is, hogy az illető melyik iskolába járt, és kik voltak az „illetékes” tanárai! Ugyanis: 
amilyen lelkesítő egy-egy kiváló tanulmányi, sport, vagy egyéb eredménnyel büszkélkedni, 
ugyanilyen visszatartó erő lehet a negatívumok következménye is.

Tóth József

Gondolatok a Honismeretről,
a hungarikumokról

Találkozás Lezsák Sándorral

„ – Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem.

Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, 
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”

(Sajó Sándor)

Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének parlamenti irodájába igyekszem – régen 
jártam ebben a páratlan szépségű épületben. Miközben a folyosón sétálok, megelevenedik 
előttem egy kedves, régi emlék. Az Országgyűlés gyönyörű termében ülve, izgatott kíván-
csisággal fürkésztem az embereket: vajon ráismerek-e azokra, akiknek az életét megismer-
hettem a beküldött pályázataikból. Lezsák Sándor ötlete volt még 1990-ben a kárpát-me-
dencei önéletírói pályázat meghirdetése és én is azon szerencsések közé tartoztam, akik 
olvashatták a beérkezett dolgozatokat. 
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Lezsák Sándort egyébként a honismereti konferenciák, találkozások valamelyikén is-
mertem meg. Budapesti fi atalemberként ment el tanyasi tanítónak, s nemsokára, az addig 
ismeretlen Lakiteleken irodalmi, és színjátszó esteket rendezett, miközben 27 évesen már 
három gyermek büszke édesapja volt. Kárpát-medencében, sőt, összmagyarságban gon-
dolkodni, a magyar értékeket menteni – ez a cél vezette (és vezeti) minden tevékenységé-
ben, vállalva az akkori lehallgatásokat, megfi gyeléseket is.  

Életében különös egységet alkot a drámaírás, a költészet és a közélet, de hűséges maradt 
a népműveléshez is, hiszen a Lakiteleki Népfőiskola létrehozása is, többek között, ezt szol-
gálja. Közéleti tevékenysége mellett az írást sem hanyagolja el. A júniusi könyvhétre jelent 
meg legújabb színpadi műve, a Csaba királyfi , amelynek alapköve a család, a szeretet, az 
igazság és a hagyománytisztelet.

A Kairosz Kiadó „Magyarnak lenni” sorozatában Spangel Péter beszélgetett Lezsák Sán-
dorral. Ebből idézek egy részletet, amely ars poeticának is tekinthető és jól példázza azt az 
összefonódást és egységet, amit Lezsák Sándor szellemisége megtestesít:

„A Madách Gimnáziumban volt egy latin-görög szakos tanár, Muraközy Gyula. Nem ta-
nított minket, ám egyszer bejött egy magyarórára helyettesíteni. Megállt előttünk, megkér-
dezte: 

– Mit tanulnak? Hol tartanak magyarból?
– Kölcsey Himnuszát – mondtuk.  
– És tudják? – kérdezte.
– Kívülről – válaszoltuk –, végig.
– És belülről? – Döbbent csend volt. 
– Belülről? 
– És mondják, a Himnusz, vagy a Szózat szerint kell élni?
Az addig nevetgélő osztály elnémult. Megfogott minket valami. Hogy is van? »Hazádnak 

rendületlenül légy híve, óh magyar…«, »Isten, áldd meg a magyart…« Igen, e kettő legyen 
az életvezetőnk! Hitben és cselekvésben élni és szolgálni egy nemzetet, amely erős kell hogy 
legyen gazdaságban, politikában, erkölcsben, és belső akaratban, amely segít ellenállni a 
kísértéseknek, támadásoknak. Nem elég kívülről fölmondani a Himnuszt, belülről is érezni 
és tudni kell!”

Mostani beszélgetésünk tárgya is erősen kapcsolódik a fentebb említettekhez: a hunga-
rikumok és a Honismeret összefonódása. A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét 
jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely 
a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

– A Honismeret már a 70-es évektől a legkedvesebb folyóirat számomra – mosolyodik el 
Lezsák Sándor. – Még ma is kedves emlék az a nap, amikor Halász Péter elhozta Lakitelek-
re Domokos Pál Pétert. Egyébként Gyimesben meglátogattam Halász Pétert a betegágyán, 
aki még ott is aktív, közreműködött a gyimesi értékfeltáró táborunk munkájában. A Ho-
nismeret nem más, mint a másik Magyarország története: a „búvópatak  Magyarországé”, 
amelyben  az egész Kárpát-medence népéhez, történelméhez, hagyományaihoz hűséges, 
apró kutatómunkában jeleskedő emberek jelennek meg. Közösségek szerveződtek, amik 
erkölcsileg is próbáltak hatni a környezetükre. Azt is becsülöm a Honismeretben, hogy a 
fi ataloknak is lehetőséget adnak írásaik megjelentetésére. A Honismeretben megjelenő kis 
tudósítások valóságos régészeti feltárások. Az egyik lányom régész, akit rászoktattam arra, 
hogy mindig nézze át a Honismeret tartalomjegyzékét. 
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– Szakolczay Lajos „lakiteleki mindenesnek” nevezte…
– A Lakiteleki Népfőiskolán a kezdetek óta, a kilencvenes évek elejétől szervezünk kár-

pát-medencei magyar értékeket feltáró összejöveteleteket, kollégiumokat, konferenciá-
kat. Az Országgyűlés 2012 tavaszán fogadta el a magyar nemzeti értékekről és a hunga-
rikumokról szóló törvényt, amely szerint a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és 
védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Magyar 
Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a 
településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörté-
nészek, a muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, lokálpatrióták, szakemberek sok he-
lyen már el is készítették a helyi értékek listáját, amely folyamatosan bővíthető. A Magyar 
Értéktárban nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra 
jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság 
csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bi-
zottság hivatott, egyedi értékelés eredményeként, hungarikummá minősíteni. – A külhoni 
magyar értéktár bővítését pedig a Lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró programja segíti – 
magyarázza Lezsák Sándor. – Ennek keretében szerveztük meg legutóbb a Moldvai Kollé-
giumot, s a helyszíni kutatómunka anyagát könyv formájában is kiadtuk. Szervezésünkben 
Drávaszög és Szlavónia térségében egy, Kárpátalján négy kollégium munkáját fejeztük be. 
2016 nyaráig a Moldvai Kollégium mellett a Hegyköz, Nyugat-Bácska, Zenta, a Muravidék 
magyarlakta részein, a Garam mente, Komárom és az Őrvidék területén dolgoztak kutató-
ink. 2016 őszén pedig Gyimes magyarlakta részeinek és Torockó–Aranyosszék térségének 
értékfeltáró munkáját indítottuk el. Egy-egy kollégiumban 70–80 fi atal vesz részt: egy hé-
tig fölmérnek, aztán feldolgozzák az anyagot, majd visszamennek és mélyinterjúkat készí-
tenek. Ez a munka több célt is szolgál: hozzáad a magyar értékekhez és a hungarikumok 
törvényhez. Ezt a tevékenységet kiterjesztjük Vasvár, Kisvárda, a Kunság területére, ahol 18 
kollégiumi csapat fog dolgozni. Újra be kell lakni az országot! Az értékek feltárásával sikert 
és élményt adhatunk nemcsak a fi ataloknak, hanem azoknak az embereknek is, akikhez 
eljutnak a kutatóink.

– Tudom, hogy szívügye a népfőiskolai tevékenység további bővítése – milyen formában 
képzeli ezt el?

– Szeretnénk előkészíteni a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatot, amelynek a Hon-
ismeret zászlóshajója lehetne! Állandó képviselői, tisztségviselői kötelezettségem mellett 
három területen dolgozom: a Nemzeti Lovas Programban, amelynek megszervezésekor 
moderátora, politikai felelőse voltam. A másik a hungarikum-törvény, ezt elfogadta az 
Országgyűlés, a harmadik a Kárpát-medencei Népfőiskolai Program. Járom a Kárpát-me-
dencét, amely számomra egy nagy népfőiskolát jelent. Útjaimon tanulok, eligazítást ka-
pok, s ha valamit nem tudok megoldani, azt megírom. Elvégre ember nélkül semmi nem 
lehetséges, intézmény nélkül semmi nem tartós. A népfőiskolai mozgalmat az észszerűség 
határán belül intézményesíteni is szükséges, eszerint folytatjuk a munkánkat tovább.

Zika Klára

A Honismeret folyóirat megvásárolható:
Honismeret Szerkesztősége (1053 Budapest, Magyar u. 40.),
Néprajzi Múzeum Boltja (1055 Budapest, Kossuth tér 12.),
Magyar Nemzeti Múzeum Könyvesboltja (1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.).


