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Távlati munkatervünk és időszerű 
feladataink 

A honismereti mozgalomban, amióta összefogására a Hazafias 
Népfront Országos Elnöksége mellett az érdekelt legfontosabb 
állami és társadalmi szervek, intézmények képviselőiből, vala-
mint az egyes szakterületek legkiválóbb művelőiből társadalmi 
bizottság alakult, gyökeres változások következtek be. 

I. 

A mozgalom eszmei, politikai céljai egyértelműek, a fogal-
mak tovább tisztultak. Megszűnőben van a mozgalom esetle-
gessége, ösztönössége, s ugyanakkor olyan ú j ágazatok bonta-
koztak ki, amelyek korábban csak Ígéretek, lehetőségek voltak. 
Egységessé vált a mozgalom, érvényesül mozgalmi jellege: a 
szabad kezdeményezési lehetőség, a helyi adottságokhoz, szük-
ségletekhez, kívánalmakhoz igazodó tartalom és forma. 

Ma már egyöntetű a mozgalom politikai megítélése abban, 
hogy a honismereti mozgalom változatos formái jó iskolái a 
szosialista hazafiságnak és nemzetköziségnek, sőt egyre inkább 
gyakorló, alkotó, teremtő műhelyei is abban az értelemben, 
hogy az önálló vagy kollektív gyűjtés, kutatás, feldolgozás az 
ismeretszerzésnek, a szocialista tudatosulásnak alapvető formái, 
alkalmai. A közös érdeklődés, tevékenység, sikerélmények, az 
értelmes célok és a nemes feladatok természetes vonzást te-
remtenek a tagok között s kötődést az általuk „felfedezett ' ' 
üzemhez, városhoz, iskolához, népünk múlt jához, jelenéhez, szo-
cialista, internacionalista jövőjéhez. 

A tudományos és közművelődési intézmények is egyre gyak-
rabban és teljesebben támaszkodnak a mozgalomra, veszik 
igénybe segítségét, közben egy-egy szakterület értőivé, támoga-
tóivá is nevelve a megmozdulásban résztvevőket. A szaktudo-
mányok hivatásos művelői között is erősen megcsappant azok-
nak száma, akik a honismeret munkásaiban nem a megbecsü-
lendő érdeklődőt, segítőtársat lát ják. 
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Tudjuk, hogy a mozgalomnak bőven vannak még hiányossá-
gai. I smer jük ezeket. Tudatosan törekszünk megszüntetésükre. 
Az eredmények, a fej lődés azonban feltét lenül a kollektív mun-
ka eredménye, s az érdem elsősorban azoké a lelkes, fá rad-
hatat lan szakkörvezetőké, tanároké, tudományos és művelődési 
dolgozóké, akik kisebb-nagyobb közösségek tevékenységét köz-
vetlenül i rányí t ják, kézbentar t ják, valamint azoké a megyei, 
városi, községi vezetőké, akik a pár t - és tanácsi szervek, a tö-
megszervezetek és mozgalmak részéről fel ismerték a mozgalom 
erejét , lehetőségeit és helyi vagy szélesebb tevékenységéhez 
kedvező politikai, társadalmi, valamint tárgyi feltételeket te-
remtet tek, s egyúttal az időszerű távlati vagy közelebbi célok 
meghatározását is segítettek fölfedni. 

II. 

A honismereti mozgalom mibenlétét, legjellemzőbb vonásait, 
más mozgalmaktól megkülönböztető jegyeit már sokan elemez-
ték, meghatározták. Volt időszak például, amikor csak a „hon-
ismereti" nevet viselő szakkörök tevékenységét ér tet ték raj ta . 
A gyakorlati tapasztalatok alapján országos bizottságunk — 
mint ezt munkate rve is muta t j a — a honismereti mozgalmat 
szélesebben értelmezi. Minden olyan tudatos, tervszerű tömeg-
mozgalmi, főleg kollektív tevékenységet, törekvést, amely erő-
síti a szülőföldhöz, a lakóterülethez, a munkahelyhez, a tájhoz, 
s mindezeken keresztül a néphez, hazához való kötődést, a 
maga ügyeként karol fel. Ezért támogat ja népünk szocialista 
jelenének, történelmi múl t jának, forradalmi és szabadsághar-
cainak, alkotó tevékenységének, szellemi és tárgyi értékeinek, 
népi és nemzeti ku l túrá jának , haladó hagyományainak teljesebb 
megismerését. Sőt, egyre többet tesz a szomszéd szocialista né-
pekhez való baráti közeledés érdekében és pár tunk poli t ikájá-
nak megfelelően tudatosan cselekszik a sok kárt okozó nacio-
nalista, kozmopolita nézetek ellen. 

Tudjuk , hogy nemzeti tudat csak konkrét ismeretekből fa-
kadhat . Ezért törekszik a mozgalom minél több alkalmat te-
remteni arra, hogy ki-ki a maga érdeklődési körének megfele-
lő témában, ágazati területen — a hasonló törekvésűek társasá-
gában — tehessen: kutasson, szerezzen ú jabb ismereteket, kö-
zölhesse tapasztalatait s meg is vitathassa azokat. Igyekszünk 
ú j szakköröket, művelődési közösségeket is létrehozni, de fel 
kell használnunk a már meglévő kereteket, kollektívákat és 
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honismereti tartalommal, célokkal kell azokat megtölteni. így 
például segít jük a KISZ-t, az Úttörő Szövetséget, az iskolákat 
a honismereti szakkörök szervezésében, de tud juk azt is, hogy 
a tantárgyi szakkörök is végezhetnek honismereti munkát . Pél-
dául egy fizikai szakkör, amikor nemcsak a tantárgyi tudás el-
mélyítésére törekszik, hanem megismerteti tagjaival a neves 
magyar fizikusokat. Sőt a vliágba is ki tekintve: megnézhetik: 
mivel gazdagították a tudományt , az emberi haladást, kik vol-
tak a kortársak. Számontar that ják a környék új , vagy régi 
üzemeinek technikai fejlődését, ismerkedhetnek az ott alkal-
mazott találmányok, gépek működési elvével, de azok működ-
tetőivel is. Kuta tha t ják a gyár történetét, vizsgálhatják az ott 
dolgozók életmódját stb. 

Egy díszítőművészeti szakkör akkor teljesíti hivatását igazán, 
ha kutat ja , gyűjt i , felhasználja a település, a környék díszítő 
hagyományait . Merít a „tiszta forrásból", s mai é letünkre jó 
ízléssel alkalmazza. Tudatosan törekedhet más tá jak és népek 
szokásainak, formaelemeinek megismerésére is. 

Szentesen, ahol a jó tapasztalatok alapján, az 1973—74-es 
tanévben minden általános, szakmunkásképző- és középiskolá-
ban alakul honismereti szakkör, élmény volt hallgatni hatodi-
kos, nyolcadikos gyerekek beszámolóit, hogy az iskolák álla-
mosításának kapcsán, intézetük múlt já t , tör ténetét kuta tva mi-
lyen társadalmi összefüggésekre bukkantak a jelen és múlt kö-
zött, s milyen önálló következtetésekre jutottak. Volt közöttük 
olyan, aki, mintegy 10 percig beszélt eredményeiről, a témával 
kapcsolatban megkérdezetlek válaszairól — jegyzetbe tekintés 
nélkül, szépen, szabatosan, éretten. Általános iskolában! 

Nem folytatom a felsorolást — főleg a határeseteket nem — 
mert a szocialista brigádokra, természetbarátokra, irodalmi klu-
bokra s minden nagyobb közösségre érvényesek a fenti meg-
állapítások. A Szentes városi honismereti munkához azonban 
még érdemes visszatérni. A városi pártbizottság, tanács, nép-
front, KISZ, az Üttörőház és más intézmények ott megterem-
tették a honismereti munka folyamatosságát és a jó együt t -
működés lehetőségét. A Hazafias Népfront Elnöksége mellett 
megalakult Honismereti Bizottság, a város vezetőivel egyetér-
tésben, távlati tervet dolgoz ki a város egészére, s annak meg-
valósításában, az előre meghatározott elvek és célok szerint, 
közösen tevékenykednek az iskolák, szinte kézről-kézre adva 
a gyermekeket. Három olyan iskolai szakkör is működik Szen-
tesen, amelynek vezetői most üzemben dolgozó, volt szakköri 
fiatalok. Szentesen talán még az óvodáig is vissza lehetne 
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nyúlni, ahol a mozgásos népi gyermekjátékokkal , versekkel, 
mondókákkal, dalokkal, népmesékkel — a legfogékonyabb élet-
korban, nem tananyagként , hanem játékosan, élményszerűen — 
alapozhatnánk meg a jövőben végzendő honismereti munkát . 
S mint a példa muta t ja , a középiskolával sem kell befejezet tnek 
tekinteni f ia tal ja ink foglalkoztatását, hiszen közülük többen a 
városban maradnak, üzemekben és egyéb munkahelyeken, s az 
eltávozottak közül számosan visszatérnek a főiskolák elvégzése 
után. Akik pedig a fővárosban maradnak, bekapcsolódhatnak a 
várostör ténet- és krónikaírásba, klubéletbe stb., a Szentesiek 
Baráti Körének tagja iként segíthetik a szülővárost. 

Tisztult a honismeret fogalma. Milyen sok vita folyt — oly-
kor túlzott szenvedéllyel — az elnevezés miatt . Ma már min-
denki előtt világos, hogy még ha a lakóterületen, egy-egy köz-
ségben, városban folyó adott munká t helyismeret, helytörténet, 
hely névgyűjtés , fa lukrónika stb. elnevezéssel határozunk is meg, 
az országos honismereti mozgalomnak részei. Nem célunk 
ugyanis a helyi szemléleti beszűkülés, és semmiképpen sem lo-
kál-sovinizmust akarunk, hanem szocialista hazafiságot, nem-
zeti egységet, patriotizmust, sőt — nemzeti érdekeinkkel meg-
egyezően — tágabb horizontú érdeklődést a nemzetközi mére-
tekben folyó osztályharc iránt. Minden kulturális, történeti, 
munkásmozgalmi, népművészeti , évfordulós és más egyéb alkal-
mat meg kell ragadnunk, hogy azok a szomszédos népek, a 
körükben élő magyarság, valamint a hazánkban élő nemzetisé-
gek jobb megismerését, az összetartó szálak erősítését és a né-
pek közeledését, a békemozgalmat szolgálják. Sorrendiség is van. 
A legjobban önmagunkat , azután szomszédainkat kell ismerni, 
akikkel ezer éve élünk együtt . 

Szeretnénk, ha azokat a történelmi és kulturális értékeket, 
amelyeket a nép őrzött meg, s amelyek nemzeti sajátosságaink, 
jegyeink: nyelvünk, zenénk, dalaink, táncaink, népművésze-
tünk, munkáshagyományaink, népélet, stb., a mozgalom még 
fokozottabb f igyelemmel kutatná, tenné élővé, közkinccsé. S 
fel tét lenül javasoljuk a városi munka sokldalú fejlesztését. 

Az Országos Helytörténeti Bizottság egyesülése a Honisme-
reti Bizottsággal döntő lépésnek bizonyult az egységes mozga-
lom kialakításában. A mozgalom ereje, hatóköre, akcióképes-
sége, sőt tekintélye ettől jelentősen megnövekedett . Ra j tunk 
áll, hogy ezzel a nagyobb erővel, energia-többlettel hogyan 
élünk, gazdálkodunk. Ennek érzékeltetésére: bizottságunk egye-
síti a helytörténet , az üzemtörténet , a néprajz, a munkásha-
gy omány- és a hely névgyűjtés , a honvédelmi nevelés, a ter -
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mészetjárás, az újkor i történet legjobb irányítóit, művelőit. Na-
gyon sok országos szervezet, mozgalom van benne képviselve 
(szakszervezet, KISZ, TIT stb.) tudományos, közművelődési in-
tézmények (Népművelési Intézet, múzeumok, levéltárak, egye-
temek, főiskolák stb.). S ez a bizottság a Hazafias Népf ron t Or-
szágos Elnöksége mellett működik, tehát abban a legszélesebb 
tömegmozgalomban, amely a párt szövetségi poli t ikájának ke-
rete, s amely a szocialista nemzeti egység erősítése érdekében 
tömöríti a társadalom erőit. 

Megtaláltuk a bizottság működésének célszerű formáit is. 
Egy-egy munkaterületér t , feladatért egy-egy bizottsági tagunk 
felelős. Az ő hatókörébe tartozik annak kimunkálása, s a tes-
tületi jóváhagyás után annak megvalósítása. A bizottság tagjai 
sorából vagy az érdekelt tudományág, szervezet, mozgalom kép-
viselőiből azokat vonja be, akiket erre jónak lát. Ez a meg-
osztás — eddigi tapasztalataink szerint növeli a felelősséget, és 
a bizottság munká já t is eredményesebbé teszi. 

III. 

Néhány feladatról részletesebben szükséges szólni. 
1. Az üzemek államosításának 25. évfordulójára pályázatot 

hirdet tünk. A cél, hogy minél több jó gyártörténet , üzemi év-
könyv, üzemi és brigádkrónika szülessen, és ezek megírásába 
üzemi munkások, értelmiségiek is bekapcsolódjanak. Az üzem-
történetírás egyelőre nem tömeges műfa j . Mozgalmunk is csak 
ú jabban fordít nagyobb figyelmet rá. Azt is mondhatnánk, ez 
az első nagy erőpróbánk. A szakszervezetek, az i f júsági szer-
vezetek az üzemen belül működnek. Elsősorban az ő feladatuk 
tehát, hogy mind a vezetőket, mind a dolgozókat az ügynek 
megnyerjék, s ezzel a honismereti mozgalomba az üzemi dói-
nak is kötelessége. 

Különösen az üzemi évkönyvet t a r t juk fontos műfa jnak , mert 
ehhez a források helyben megtalálhatók, át tekintést adnak az 
üzem évi termeléséről, műszaki fejlődéséről, sőt párt- , szak-
szervezeti-, kulturális és sportéletéről is. Ha ezeket az adato-
kat az üzemi évkönyvből a munkások megismerhetik, tá jéko-
zottabban tudnak részt venni a gyár sokrétű életében. Ez a tel-
jesebb tájékozottság feltétele az üzemi demokráciának is. Az a 
munkás, aki nemcsak a maga kemencéje, szalagja, munkapad ja 
dolgait ismeri, hanem a gyár egészéről van áttekintése, jobban 
tud ja feladatát végezni, jogosan büszke a gyár eredményeire, s 
mindezeken keresztül erősebben kötődik üzeméhez. 
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Természetesen szeretnénk példának tekinthető jó brigádnap-
lókat, üzemi krónikákat is nyerni . Abban biztosak vagyunk, 
hogy a pályázati kiírás megnöveli az érdeklődést a gyártörténeti 
m ű f a j iránt és ú j olvasóközönséget, honismereti munkásgárdát 
nevel. 

2. Sokunk f igyelmét elkerülte — mert nem kapott elegenlő 
nyilvánosságot — a magyar ellenállási mozgalom történetével 
kapcsolatos felhívás, amelyet a Magyar Történeti Társulat 
hirdetet t meg a Magyar Part izán Szövetség, a Művelődésügyi 
Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, továbbá a Magyar 
Rádió és Televízió által fe lajánlot t pályadíjakra. 

Pályázni lehet ú j tudományos eredményeket felmutató, ösz-
szegező, forrásközlő, helytörténeti vagy egyéb jellegű monog-
ráf iával ; a témára vonatkozó történelmi tanulmánnyal , tanul-
mánygyűj teménnyel , tudományos ér tékű krónikával, visszaem-
lékezésekkel. A pályaműveket a Magyar Történelmi Társulat 
címére (Bp. I., Uri u. 51—53.) 1974. június 30-ig kell beküldeni. 

Nemzeti érdekünk, hogy az ellenállási mozgalomnak minél 
több, eddig nem ismert, nem közölt részletét fe l tár juk, nyilvá-
nosságra hozzuk. A mozgalom segítse elő a pályázat sikerét. 

3. Megtisztelő fe ladatunk lesz a magyar népfront-mozgalom 
több évtizedes tör ténetének megírásában való közreműködés, 
amelyet részletesen a Hazafias Népfront Elméleti Munkaközös-
ségének terve tartalmaz. A Honismereti Bizottság munkatervé-
ben is szerepeltet jük, mer t helytörténeti szakköreink igen érde-
kes, ú j helyi dokumentumokat tá rha tnak föl ezen, a szaktörté-
nészek által eddig kevéssé kutatot t területen. Erre vonatkozó-
an később adunk útmutatás t . 

4. Említettük, hogy nincs történelmi tudatformálás konkrét 
ismeretek nélkül. Ez a megállapítás vonatkozik, az 1848/49-es 
szabadságharcra és a polgári demokrat ikus forradalomra is. 
Mit tudnak például egy-egy község lakói a jobbágyfelszabadí-
tásról, az ennek nyomán bekövetkező örökváltságról, amely a 
polgári demokrat ikus forradalmi erőknek régen esedékes köve-
telménye volt? A szabadságharc bukása és a végrehaj tás követ-
kezetlensége miat t miért maradtak meg olyan negatív vonások, 
amelyek az országnak felszabadulásunkig félfeudális arculatot 
adtak? De mégis: az 1848-as forradalom számokban kimutatót-
tan hány embert, családot érintett , mennyi robotnaptól, dézs-
ma-adástól, ezüst forint fizetésétől és egyéb terhektől mente-
sítette őket egy adott községben vagy valamikori mezőváros-
ban? 
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Az i lyenfaj ta kutatást , ismertetést nevezhet jük valódi tudat -
formálásnak, s ez honismereti feladat is. A történelem folya-
mat : ezekből a konkrét ismeretekből lehet csak megérteni, hogy 
miért volt forradalom 1848, s lehet meggyőzően el jutni 1919-
hez, továbbá a felszabaduláshoz, a földosztáshoz, sőt a terme-
lőszövetkezeti mozgalomhoz, amely a magyar parasztság gaz-
dasági, társadalmi fejlődését megoldotta. A jobbágyfelszabadí-
tásra vonatkozó, helyben fel nem található adatokat a megyei 
levéltár bocsátja rendelkezésre, ha az érintet t község ebben az 
ügyben megkeresni. 

5. A szabadságharc és a forradalom egyéb eseményeiről való 
megemlékezések nagyobb része is még előttünk van. Petőfiről, 
kortársairól, a reform-nemzedék nagyjairól, a honvédsírok gon-
dozásáról, a meghirdetet t néprajzi gyűj,tőpályázatról sem sza-
bad megfeledkeznünk. Ezeknek a munkáknak tu la jdonképpen 
nincs is határ idejük. Ezt végezni folyamatos feladata mozgal-
munknak. 

A nemzeti emlékhelyek ápolása nem kampányfeladat . Aho-
gyan egy jól működő műemléki albizottság a környék műemlé-
keit nyi lvántar t ja , kezeli, védi, úgy kell valamennyi nemzeti 
értékünk, emlékhelyünk fölött is őrködni, s azokat a hazafias 
nevelés szolgálatába állítani. Jó példa er re a természetbarát 
mozgalom: sok egyesület nemcsak az egészséges túrákat nép-
szerűsíti, hanem egyidejűleg védi természeti értékeinket, 
s. ápolja a munkásmozgalmi emlékhelyeket. 

6. Igen sok mezőgazdasági termelőszövetkezet alakult 1948-
ban. Indokolt, hogy ezek a szövetkezetek megemlékezzenek a 
25. évfordulóról és megír ják e küzdelmes negyedszázad törté-
netét. Évforduló nélkül is jó lenne követni néhány megye pél-
dájá,t, ahol a termelőszövetkezeti szövetségek a tanáccsal, a 
Hazafias Népfronttal , a levéltárral, egyéb megyei szervekkel 
pályázat-kiírás ú t ján is serkentik a termelőszövetkezeti törté-
netírást, annak különböző megjelenési formái t : az üzemtörté-
netet, a termelőszövetkezeti krónikát, a brigádnaplót. Amit az 
évkönyvről az ipari üzemek államosításáról szóló résznél már 
elmondtunk, az a termelőszövetkezetekre is vontakozik. Tehát 
szolgálja az üzemi tájékoztatást , a demokratizmust. 

A termelőszövetkezeti mozgalom története szerves része nem-
zeti tör ténelmünknek. Ismeretanyagának, tárgyi és szellemi em-
lékeinek összegyűjtése, dokumentálása, értékelése közelebb visz 
bennünket társadalmunk jelenségeinek, törvényszerűségeinek 
feltárásához, megismeréséhez. 
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7. Változatlanul izgalmas kérdése mozgalmunknak a fa lu-
krónika-írás. Vannak megyék (Fejér, Baranya), járások (pl. a 
szerencsi), ahol vezetését tanácsi szervek rendelték el. Ezeknek 
megvalósulása, fo rmája eltérő, változatos, gyakran hiányos, 
gozókat is bevonják, mégpedig sa já t munkahelyükön. A társ-
szervek megkeresése, segítése, ösztönzése azonban a népf ron t -
nem megfelelő. A gyakorlat minden bizonnyal ki fogja alakítani 
a helyi viszonyoknak megfelelő, célszerű formákat . Ezeket szé-
les körben ismertté kell tennünk. Falukrónika írásunk eddig 
elsősorban a történelmi kutatás céljait szolgálta. E krónikatí-
pusok mellett, különösen mozgalmi szempontból, a gyors tá jé-
koztatás, a helyi politizálás-közéletiség fejlesztése szempont já-
ból ki tűnő megoldásnak t a r t juk az abonyi krónikát, amelyről 
lapunk mostani számában részletes beszámoló olvasható. En-
nek a krónika-t ípusnak nagy előnye, hogy a mát, az állampol-
gárrá való nevelést szolgálja. Hasonló törekvést képvisel Dabas 
Nagyközség Évkönyve is, amelyet Könyvespolc rovatunkban 
ismertetünk. 

8. Munka te rvünk tartalmazza a ,Természeti, történeti ér-
tékek nemzeti ada t tá rának" elkészítését. A nemzeti adat tár a 
megyei leltárakból készíthető el, tehát először ezeket kell a 
megyei kollektíváknak összeállítaniuk. Nagyobb kutató, gyűjtő, 
összeíró tevékenységet tu la jdonképpen csak a természeti (föld-
tani, növénytani , állatani, tájképi, környezeti) értékek számba-
vétele jelent, mert a történelmi, irodalmi, védett régészeti ér té-
kek, valamint a műemlékek, a néprajzi fontosságú emlékek, a 
kegyeleti helyek, és az ú j különleges létesítmények nagyjából 
ismertek. Későbbi feladat lesz — mindenekelőtt a tudományos 
intézményeké és szakembereké — az értékek jellemzése, rang-
sorolása országos, megyei vagy helyi kategóriákba. A honisme-
reti mozgalomnak az akció kedvező alkalmat kínál arra, hogy 
olyan rétegekhez jusson el, amelyeket eddig szervezetten nem 
foglalkoztatott. 

Az elkészült megyei adat tárak szolgálhatnak alapjául a most 
bontakozó honismereti országjárásnak is. 

* 

Természetesen egy cikk keretében nem vállalkozhattam arra, 
hogy minden lényeges feladatra ki tér jek. A Hazafias Népfront 
Honismereti Bizottságának alább közölt négyéves munkaterve, 
és az eddig elmondottak segíteni fogják a további munkát . 

Töltési Imre 
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A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának 
feladatköre és munkaterve 

(1972—1975) 

Elfogadta a Honismereti Bizottság 1972. október 14-i alakuló 
ülése 

A Honismereti Bizottság a Hazafias Népfront Országos El-
nökségének koordinációs társadalmi bizottsága 
— a nemzeti önismeret, a szocialista tudat, a szocialista hazafi-

ság és proletár nemzetköziség fejlesztésére, elmélyítésére, 
— a szülőföldhöz, a lakóhelyhez, a munkahelyhez, a nemzethez-

hazához kötődés további erősítésére. 
— a honismereti mozgalom országos összefogására. 

A Honismereti Bizottság jeladatai: 

1. A honismereti mozgalom elvi-elméleti és módszertani kér-
déseinek tisztázása, országos irányelveinek, akcióinak kidol-
gozása, összehangolása, megvalósításuk segítése az országos 
társszervek, a társadalmi tömegszervezetek és mozgalmak, 
valamint a megyei honismereti, helytörténeti , műemlékvé-
delmi stb. bizottságok közreműködésével. 

2. A mozgalom keretében folyó helytörténeti kutató, gyűjtő, 
publikáló tevékenység összefogása, előbbrevitele, a fel tár t 
eredmények politikai, társadalmi, kulturális hasznosításá-
nak segítése. E célok érdekében folyamatosan együt tműkö-
dik az érdekelt tudományágakkal , a helytörténetet kutató, 
tanácsi és társadalmi intézményeivel, szervezeteivel; kap-
csolatokat létesít a szocialista országok hasonló tevékeny-
séget folytató intézményeivel. 
Főbb területek: 
— falu- és várostörténet 
— üzemtörténet, TSZ történet 
— krónika (üzemi, intézményi, TSZ- és falukrónika, üzemi 

évkönyv, brigádnapló stb.) 
— nemzetiségi helytörténet 
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3. A Hazafias Népfront által vagy részvételével rendezett év-
fordulós ünnepségek, megemlékezések, pályázatok előké-
szítése, különösen 
— Petőfi születése 150., 
— az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 125., 
— a reformokat megindító 1825-ös országgyűlés 150., 
— az üzemek államosításának 25., 
— a TSZ-mozgalom elindulásának 25., 
— hazánk felszabadulásának 30. évfordulója. 

4. Nemzeti (történelmi, irodalmi, művészeti stb.) és forradalmi 
emlékhelyeink, szocialista alkotásaink megbecsülésének, to-
vábbá nagyja ink emlékezete méltó ápolásának ösztönzése, 
szorgalmazása, valamint az ezzel kapcsolatos kulturális meg-
mozdulások támogatása: 
— a Magyar Nemzeti Sírker t kialakításának ügye 
— a Pusztaszeri Nemzeti Emlékpark létesítése 
— megemlékezések, ünnepségek előkészítése a Petőfi, az 

1848/49-es és a reformkori emlékhelyeken, valamint 
— az ellenállási mozgalom, a felszabadulás és az ezt kö-

vető szocialista építés eseményeinek színhelyein stb. 
5. A népélet szellemi értékei, tárgyi emlékei gyűjtésének, meg-

őrzésének, megismertetésének, továbbélésének segítése s az 
ezzel foglalkozó szakkörök, klubok, irodalmi, művészeti kis-
csoportok erősítése, fejlesztése, honismereti munká juk tá-
mogatása, pályázatok kiírása: 
— az anyanyelv ápolása, helynévgyűjtés , 
— néprajzi , munkásmozgalmi gyűjtőmozgalom; munkásha-

gyomány, életmód-kutatás, 
— múzeum- és várbará t körök, 
— „Röpül j páva" mozgalom, 
— díszítőművészeti körök, 
— gyűj temények, 
— táj jel legű ünnepségek stb. 

6. Természeti, történeti, művészeti értékeink, műemlékeink, 
néprajzi és egyéb nevezetességeink összeírásának, népsze-
rűsítésének, védelmének segítése, valamint ezekhez kapcso-
lódóan a honismereti országjárás továbbfejlesztésének tá-
mogatása: 
— „Természeti, történeti értékeink nemzeti ada t tá rának" 

elkészítése, a Hazafias Népfront Környezetvédelmi Mun-
közösségével együtt , 

— társadalmi műemlékvédelem, 
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— természetbarát mozgalom stb. 
7. a) A Hazafias Népf ron t V. Kongresszusának állásfoglalása 

és a Kongresszus által jóváhagyott ..Alkotó szocialista 
hazafiság és nemzetköziség" c. tanulmány országos fel-
dolgozása, valamint érvényesítése a honismereti mozga-
lomban. 

b) A marxista tör ténelemtudomány nemzeti tör ténetünkre 
vonatkozó ú jabb kutatási eredményeinek felhasználásá-
val a korszerű történelemszemlélet alakításának előmoz-
dítása. 

c) A magyar népfront-mozgalom története fel tárásának, 
megírásának segítése, — a Hazafias Népfront Elméleti 
Munkaközössége tervéhez igazodva. 

8. A nagyüzemi munkásság, az értelmiség ú jabb rétegei, a f ia-
talok és a nők fokozott megnyerése és bevonása a honisme-
reti mozgalomba. 

9. A honismereti képzés, továbbképzés segítése, bővítése. 
10. A Honismeret-Helytörténet és a Honismereti Híradó c. ki-

adványok szerkesztésének felügyelete, a honismereti kiad-
ványok figyelemmel kísérése és színvonaluk emelésének 
segítése, továbbá a nem kiadóvállalati megjelentetésben ke-
szülő honismereti kiadványok szakmai véleményezése, a 
Kiadói Főigazgatóság megbízásából. 
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A 30. ÉVFORDULÓ FELÉ 

Uj rovat — új feladatok 

Felszabadulásunk negyedszázados évfordulója a honismereti 
mozgalom megélénkülésének, fellendülésének esztendeje volt. 
Kiállítások, falusi, városi, üzemi, termelőszövetkezeti, intézmé-
nyi krónikák százai, helytörténeti , néprajzi kiadványok, pályá-
zatok, a megelőző sokéves gyűjtő, feldolgozó munkák összege-
zése, publikálása megannyi megnyilvánulása volt a mozgalom 
alkotó szocialista hazafiságának. Ekkor emlékeztünk meg a szer-
vezetten meginduló mozgalmi munka 10. évfordulójáról a jubi-
láris Országos Honismereti Konferencián. 

Még alig két év, és hazánk felszabadulásának 30. évforduló-
já t ünnepel jük. A Honismereti Híradó mostani és következő 
számaiban rendszeresen közlünk az évfordulóra való felkészü-
lést segítő cikkeket, javaslatokat, pályázati felhívásokat, mód-
szertani ú tmutatás t . 

A mozgalom már eddig is sokat tet t a munkáshagyományok 
— különösen a forradalmi hagyományok — fel tárásában. De 
még többet tehetnénk a városi, nagyvárosi, ipari munkásság ha-
gyományainak, é letmódjának, ku l tú rá jának változásait nyomon -
követő kutatásokban. Erre hívja fel a f igyelmet : Nagy Dezső: 
, ,Nagy-Budapest néprajz i kuta tása" c. cikke. 

A 25. évforduló több községet, intézményt, krónikást, króni-
kaíró közösséget serkentet t arra, hogy helysége, intézménye 
25 éves krónikájá t megír ja . Most a 30. évforduló előtt remél-
jük, hogy a krónikások lelkesedése nem lanyhult . Részben foly-
ta t ják és megír ják az 5 esztendő helyi történetét , mások pedig 
hozzákezdenek és az évfordulóig megír ják a 30 esztendő helyi 
krónikáját . Ehhez — Glatz Ferenc cikkével — lapunk követ-
kező számában kívánunk segítséget nyúj tani . 

E számunkban Vörös Károly két javaslatát bocsát juk még 
olvasóink elé, amelyben a 30 évfordulóhoz kapcsolódó országos 
fényképakció és egy adatgyűj tő akció megindításáról van szó. 

A szerkesztőség kéri az olvasók észrevételeit, véleményét és 
javaslatait . Szerkesztőbizottság 
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Nagy-Budapest néprajzi kutatása 
— Népi- és munkáshagyományok, életmód és kul túra — 

Méltó feladat és munkavállalás lenne a HNF honismereti ak-
tívái számára egy világváros, nevezetesen Nagy-Budapest nép-
rajzi hagyományainak feltárása. A HNF keretében működő Or-
szágos Honismereti Bizottság felkérésére, sok más kezdeménye-
zés után — én is megfogalmazom elképzeléseimet e sajnálato-
san hát térbe szorult témakörrel kapcsolatban. 

A nagyvárosokkal foglalkozó helytörténeti munkákból több-
nyire kimarad, vagy csupán nyomokban szerepel az életmód 
és kul túra leírása, holott e kategóriák megközelíthetők, meg-
foghatók és gyűj thetők néprajzi módszerekkel is. A társadalom-
tudományok differenciálódó metodikája a kisebb embercsopor-
tok, egyedi életformák megjelenítését csak perifér ikusán teszik 
lehetővé, s így a helyi kötődés nem válhat tudatossá a felnö-
vekvő nemzedékekben. Viszont a társadalomépítés munká jában 
nem hagyható figyelmen kívül az a kulturális és társadalmi 
meghatározottság, amellyel az illető társadalom kis közösségei 
rendelkeznek. Ezért az életmód kutatásnak közvetlen, gyakor-
lati szerepe is van a tudatformáló, nevelő tevékenységben. 

Budapest esetében sokféle etnikumból összeolvadt népesség 
életmódjának, néprajzának leírása lenne a feladat. Ez az állan-
dóan változó életmód különböző életstílusokat hordoz. Ezek 
megismerése és megismertetése éppen olyan feladat, mint az 
ország bármely vidékén. Minden kutatásnak — ha nem akar 
beszűkülni, elszigetelődni kora valóságától — az ú j jelenségek 
megismerése érdekében ú j meg ú j kutatási területekre kell ki-
terjeszteni f igyelmét a változó világban. 

Ez áll a néprajzra is. A nagyvárosok néprajzi kutatása most 
veszi számba lehetőségeit a magyar társadalom kisközösségei-
nek vizsgálatánál. Nem kell ehhez nagy lépést tennünk, a be-
vált metodikát sem feladnunk, csak kibővítenünk. A magyar 
néprajz ma már klasszikusnak számító kutatói igen nagy ered-
ményeket értek el a magyar mezővárosok kutatása során, ame-
lyeket ma is bátran hasznosíthatunk. 
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Ehhez a munkához fel kell használnunk a többi tudományág 
eddigi eredményeit , mer t egyetlen tudományág természetsze-
rűen nem vál lalhat ja a nagyvárosi életmód teljes problematiká-
jának összefogását, A legtöbb segítséget a népra jz tudomány 
eredményeitől vá rha t juk . Nagy hasznunkra lehet a szociológia 
is bevált módszereivel, melyeket a városi kis és nagyobb közös-
ségek élete társadalmi törvényszerűségeinek kutatása során al-
kalmaz. De bátran mer í the tünk az urbanisztika, statisztika és 
más társadalomtudományok módszertanából, tapasztalataiból. 

Az említett tudományágak hazai és külföldi szakirodalma be-
ható tanulmányozása azt sugallja, hogy a nagyvárosok életmód-
kutatásának feladatai megoldhatók, ha megfelelő kutatási bá-
zisra épülnek. Társadalmi gyűj tő ink közismert lelkesedése, ügy-
buzgalma és kitartása — a szakemberek megfelelő közreműkö-
désével, irányításával — elősegítheti a megoldást. Budapesten 
az 50-es években már tör tént kísérlet erre: a Nagybudapesti 
Néprajzi Munkaközösség évente megismétlődő pályázataira 
mintegy 300 pályamű érkezett be többezer lapnyi ter jedelem-
ben és igen változatos tematikával. 

E vázlatos összefoglalás az életmódkutatás elősegítésére, a 
társadalmi gyűj tők számára készült: bíztatónak, kedvcsinálónak, 
nyomokban felvillantva Nagy-Budapest szinte kimerí thetet len 
gazdagságú néprajzi temat ikájá t . 

Szülőföld, nép, város 

Budapest minden tekintetben különleges szerepet tölt be ha-
zánk és népeink történetében. Itt minden természeti formáció 
megtalálható: hegyvidéki, síkság, folyam, nagylétszámú lakos-
ság (hazánk egyötöde itt él.), nincs olyan hazai tájegység, nép-
csoport, nemzetiség, osztály, amellyel a főváros területén ne 
találkozhatnánk. A főváros kialakításában résztvett az egész 
magyar nép. Minden vidéki embernek van itt rokona vagy is-
merőse. Tréfásan ma is így mondják vidéken: „Felmegyek a 
nagyfaluba." 

A különböző vidékekről származó emberek, népcsoportok 
gazdag hagyományt hoztak magukkal, és ezeket a kívülről ere-
dő jelenségeket nagy figyelemmel kell kísérnünk. De nem lehet 
kizárólagos célunk a főváros ku l túrá jában helyenként még meg-
levő paraszti kul túra csökevényeinek (továbbélésének) egyol-
dalú vizsgálata. Ugyanolyan gonddal kell vizsgálnunk a főváros 
népének sajátos kul túrá já t , amely elsősorban a fővárosra jel-
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lemző. E vizsgálat sok vonatkozásban érintkezik és „átnő" a 
néprajzba, szociográfiába, urbanisztikába, demográfiába. 

Nehezíti és bonyolí t ja a vizsgálódást a főváros óriási ki ter-
jedése, kétmilliós lakossága, gazdag történelmi múlt ja , sokrétű 
nemzetiségi, vallási és társadalmi rétegződése. Még tarkább 
lesz a kép, ha bevonjuk vizsgálatainkba a főváros közvetlen és 
távolabbi környékét. A település magva a két egykori szabad 
királyi város: Pest és Buda, ehhez kapcsolódott Óbuda mezővá-
ros. E három város egyesítése Széchenyi István egyik kedves 
gondolata volt, s 1873-ban meg is valósult. 1950-ben 7 várost 
és 16 községet csatoltak Budapesthez. így alakult ki Nagybu-
dapest, amelynek tervezete már 1900 tá ján felmerült . 

A múltból indulva végig kell követnünk azt az utat, ahonnan 
az egykori városmagtól e l ju tunk a mai metropoliszig. Történe' 
mi kiindulópontként kézenfekvőnek kínálkozik 1686: a töröklu, 
való visszavívás időpontja. A város történeti fejlődésében hat-
időszakot jelölök meg. Az évszámok természetesen csak hozzá-
vetőlegesen közelítik a társadalmi jelenségeket, különösen a szo-
kásanyagot, miután számos olyan vizsgálandó jelenség kerülhet 
elénk a kutatás során, amelyek több perióduson át élnek és 
hatnak. (Pl. a céhek szakásanyaga a céhek hivatalos megszűnte 
— 1884 — után is tovább élt és hatot t a szervezett m u n -
kásság intézményeiben és gyakorlatában; vagy a karácsonyfa-
állítás szokása, mely a XIX. században vált általánossá és nap-
jainkig virulens.) 

Életmód és történelem 

1. 1686—1790: A két ikerváros az 1686. évi ostrom során 
szinte teljesen elpusztult, lakói elmenekültek. Az egykori törzs-
lakók közül csak igen kevesen tér tek vissza. így azután, a vá-
rosok ú j betelepítésére kerül t sor az osztrák hatóságok elképze-
léseinek megfelelően. Tehát semmiféle régebbi hagyomány to-
vábbéléséről folytonosságáról nem beszélhetünk. Hosszú idő-
szakon át e telepítési politika és következményei határozták 
meg a két város arculatát, életét, kul túrá já t . 

Az ú j telepeseknek adó- és vámkedvezményt , s ingyen tel-
keket ígértek. Főleg iparosokat igyekeztek idecsalogatni, hogy 
az új jáépítés munká ja megindulhasson. A települtek között ta-
lálunk osztrákokat, németeket, olaszokat, franciákat , spanyolo-
kat, szlávokat. Ez utóbbiak közül nevezetesek a rácok, akik a 
Tabánban telepedtek meg. Az első évtizedekben hatalmas volt 
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a f luktuáció: jöttek a szerencsevadászak, szökött katonák, szö-
kött magyar jobbágyok, hogy az épülő városokban megkísérel-
jék sa já t életük újrakezdését . 

A bevándorlás lassan induló, ma jd viharos gyorsasággal to-
vábbgyűrűző hullámai, melyet indokolt a város központi fek-
vése, közlekedési előnyei, gazdasági és politikai jelentősége, 
melyhez később a kul túrában is elfoglalt centrális minőség is 
járult , — magukkal hozták a falusias településből a nagyváro-
sig való fejlődést. Állandóan cserélődtek a városi kul túra és ci-
vilizáció elemei; a társadalmi érintkezés formái ; az ünnepségek 
aulikus és városias tényezői; a szórakozások legkülönbözőbb 
fa j t á i ; a munkáséletmód évszázadokig céhszervezetben megkö-
tött szokásai; a hiedelmek és babonák primitív világképe; a fa-
lusias élet hagyományai ; a városi, falusi céhek szentjeinek kul-
tusza; falusi és városi dalok keveredése; táj , — mesterség, — 
fa t tyúnye lv anyaga, hogy csak néhányat említsek a főváros éle-
tét formáló tényezők közül. 

Annak ellenére, hogy a pest-budai korabeli szakásanyag ere-
dete jórészt német és szláv jellegű, a korabeli forrásokban 
találunk magyar jellegzetességeket is: főúri körökben magyar 
táncot, verbunkost lejtettek, melyet a katonafogdosás, újonco-
zás megédesítésére já r tak; a Mihály napi „juhászok innepét", 
melyet Pesterl tar tot tak meg, mielőtt szétszéledtek volna vidéki 
gazdáikhoz. A városba szakadt falusi nép jellemvonásait lépten-
nyomon megtalál juk. 

Az erőszakos németesítés, a szűk patriciusi réteg zárt rend-
szerű ura lma mellett megtalál juk a magyar népességet is, ha 
polgárjogot nem is nyertek, elnyomott, alárendelt helyzetben, 
de itt voltak s a mélyben korallként építették bástyáikat, me-
lyen a nemzeti öntudatosodás időszakában visszaszorultak a né-
met város urai, polgárai, hivatalnokai. A magyar nemességtől 
függetlenül, akiknek polgári jelentőségű szerepe csak a felvi-
lágosodástól számítódik, a magyar polgári elemek részéről is 
tör tént kísérlet a városban való megmaradása. Ezek többsége 
az iparban helyezkedet t el. Egy részük a kézművesség minden-
napi szükségleteket kielégítő ágaiban találta megélhetési bázi-
sát; a ruházat i iparban, a nemzeti viselettel összefüggő tevé-
kenységben, s az állattenyésztés mezőgazdasági gyökereiből táp-
lálkozó magyarságban. Mások a vendéglátó és szállítóipar: a 
fuvarozás és bormérés segítségével teremtet ték meg megélhetési 
forrásaikat . E polgárosuló magyarok egyrésze abból a zsellértö-
megből emelkedett ki, melynek számszerű aránya a magyar-
ságot egy időben vezető nemzetiséggé tet te Pest városában. A 
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jobbágy-zsellérnépesség egy része Pest város falai között kere-
sett menedéket a rendi uralom elnyomása elől. Mindezek lassan 
feltörekvő réteget alkottak, de a Rákóczi szabadságharc alatt a 
német elnyomás kiszorította őket elfoglalt pozíciójukból, ame-
lyet részben a Rákóczi ellen felhasznált rácoknak kellett á ten-
gedni. 

A pesti lakosság, mely az újratelepülés kezdetén még alig 
differenciált , meglehetősen homogén és szerény kispolgári-ple-
bejusi, illetve jobbágy eredetű tömegből állt nagyrészben — az 
uralkodó osztály csekély számú képviselőjének szereplése mel-
lett — Mária Terézia uralmának idején már kialakította az or-
szágos viszonyokhoz idomuló, feudális tagozódást, mely a pol-
gárság felső rétegét az elnyomók felé közelíti, s az elnyomottak 
felé nyíló távolságot pedig egyre növeli. 

2. 1790—1848: Ä következő meghatározó periódus a város-
néprajz kutatói számára minden bizonnyal a re formkor : ez a 
felvilágosodás, a nemzeti öntudatra ébredés korszaka. 

A magyar reformkor a feudalizmusból a kapitalizmusba tartó 
átmenet egyik szakasza. II. József maradandó cselekedete volt, 
hogy a két ikervárost tényleges fővárossá, az ország közigaz-
gatási, szellemi és gazdasági központjává tette. A XVIII. sz.-
ban hatalmas fejlődésnek indult Pest-Buda. Míg korábban Pes-
tet nagy homokpusztaság vette körül, melyet helyenként ha-
talmas állóvizek, mocsarak tarkítottak. Különösen mocsaras 
volt a mai Újpest felé eső vidék. Ezen a területen alakult ki 
a XVIII. sz. végefelé a Lipótváros. Nedves, homokos terület 
volt amelyen ma a Teréz- és Józsefváros terül el. 1888-ban a 
Terézvárost kettéosztották, s a Majakovszkij utcától délre eső 
területet Erzsébetvárosnak nevezték el. Sovány legelők sorjáz-
tak itt, helyenként kaszálók, a Kőbánya felé húzódó részen 
pedig szántók. A XIX. sz. elején nagy városépítő törekvések 
voltak indulóban, melyek lelkes folytatót találtak József ná-
dorban. E munka nyomán alakult ki a klasszicista városkép, 
s ez volt a színtere annak a fejlődésnek, mely a feudalizmus 
világából, válságából a polgári nemzetál lam felé ívelt. A pol-
gári fejlődés élén erős és öntudatos polgárság hiányában a köz-
nemesség és az arisztokrácia haladóbb rétege állott. Ipari-gaz-
dasági-szellemi fejlődés jellemezte e korszakot, s erős nemzeti 
öntudat kialakulása. A nép még alaktalanul, arctalanul m u n -
kálkodott a mélyben, hangjá t még nem hallatta. 

Az 1848-as forradalom idején Buda és Pest már valóban az 
ország fővárosa lett. Mindebben nagy szerepe volt a lassan túl-
súlyba kerülő magyara jkú népességnek. Ekkor, a szabadságharc 
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idején merül t fel először a három város egyesítésének gondo-
lata. 

3. 1848—1873: A város fej lődésének harmadik meghatározó 
korszaka, mely az előzőknél dinamikusabb, közvetlen elődje és 
előkészítője a kapitalista fej lődés megindulásának. Ekkor ját-
szódott le mindaz, ami Budapestet világvárossá tette, s a mi 
témánk szempontjából legfontosabb minőségi fejlődés is ekkor 
indul t : a magyarosodás. Társadalmi bázisát a magyar paraszt-
ság mesgyén kívül marad t tömegeinek szülőföldjéről való me-
nekülése jelentette, akik mint egy nagy gyűjtőmedencébe, Pest-
Budára és az iparilag fe j le t t városokba torlódtak. Itt az ú j vá-
rosi polgárságnak csak a magja volt a régi, főtömegét a mező-
gazdasági népfelesleg adta, mely belső vándorlási folyamatban 
(migráció) a régi helységek közül csak azokba áramlott , ahol 
fel lendült a kereskedelem és az ipar. Valamennyi magyar város 
fölé emelkedett egy születőfélben lévő metropolis, Széchenyi 
nagy álma Budapest . 

Ennek a korszaknak két lényeges, dinamikus robbanómotor ja 
volt: a kapitalista fej lődés ü teme és a magyar munkásosztály 
megjelenése. 

4. 1873—1920: A bontakozó gyáripar a maga munkaerőszük-
ségletét kevéssé fedezhet te a céhlegények köréből. Egyfelől 
szaktudásuk kézműipar i alapozottsága akadályozta ezt, más-
részt az önállóság mélyen beléjük ivódott vágya. A nagyüze-
mek többsége a szakmunkások első nemzedékét kénytelen volt 
a szomszédos államokból toborozni. 

A külföldi érdekeltségű tőkés vállalatok élére zömében kül-
földi tisztviselőket és szakmunkásgárdát állítottak. 

A szakmunkások keskeny rétege mögött a gyárral most is-
merkedő magyar és nemzetiségi tanulat lan munkások serege 
állt. A városba tódult munká t kereső vidéki f iúk és lányok ri t-
kán kerül tek közvetlenül a gyárba. Többségüket a nagy pesti 
építkezésekhez toborozták. Tavasszal érkeztek egy zsák élelem-
mel, s maradtak aratásig, ma jd abból visszatérve a fagy beáll-
táig a városban dolgoztak, alkalmi munkákon. Egyesek tömeg-
szállások lakói lettek, mások kalyibát ütöttek az építkezések he-
lyén, s bográcsban főzték maguknak az ételt. Mind többen ma-
radtak közülük a városban az építkezések szüneteiben, s külön-
féle alkalmi munkáka t vállaltak. Ezeknek a soraiból választód-
tak ki a gyárak segédmunkásai, később a „megbízhatóbbakat11 

betanítot ták egyes munkafolyamatokra . 
E hatalmas kallódó embertömegek megfelelő lakóhelyet alig 

találtak a fővárosban. Ha munkahelyükön megállapodtak: lakni 
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és élni szerettek volna magukkal hozott, megszokott é le t formá-
juk családi kereteiben. A fővárosban igen magasak voltak ekko-
riban a lakbérek. Jól számító hazai és külföldi érdekeltségek ez 
időben parcellázták fel a város környéki pusztákat, homoksiva-
tagokat, szántókat, majorokat . Itt találtak olcsó házhelyre a vi-
dékről feláramló, a gyáripar különböző ágaiban elhelyezkedő 
egykori jobbágy és zsellérivadékok: ezekből alakult ki a fővá-
ros munkássága. Peremvárosok övezték Budapestet, ahonnan 
munkakezdés előtt ingázók tízezrei lepték el a közlekedési esz-
közöket. A fejlődés nagy diadala volt Pest-Buda-Óbuda egye-
sítése 1873-ban. Ekkor a lakosság lélekszáma mintegy 400 000, 
1890-ben 566 000. 1910-ben már egymillió felett volt. 

E periódus jellemzője az, hogy a város körüli egykori jelen-
téktelen agrártelepek ipari elővárosokká fejlődtek, s hogy Bu-
dapest magyarrá lett, amit a magyar anyanyelvűek 90 %-os 
arányszáma bizonyít. 

Az egyesítés után a főváros 10 kerületre tagolódott. Mind-
egyiknek sajátos arculata volt, amelyre a kutatás során f igye-
lemmel kell lenni. 

5. 1920—1950: A századfordulótól a bevándorlás átcsap az 
elővárosokra is. A bevándorlásban azonban mindvégig a ma-
gyarok vezetnek — főleg Pesten —, hiszen a város környéke 
elsősorban magyar nemzetiségű. Az időben és fej lődésben elő-
rehaladva, átalakul a város nemzetiségi képe. Ennek során ter-
mészetesen végbement egy asszimilációs folyamat is. Egyes 
szerzők szerint a századfordulóra, majd inkább a 20-as évekre 
Budapest homogén magyar várossá alakult. 

A felszabadulás (1945) után az elővárosokban is tovább f e j -
lődő igen jelentős nagyipar folytán az elővárosok és a főváros 
kapcsolatai minden vonatkozásban rendkívül szorosakká váltak. 
A fejlődés végpont ján — 1950-ben — létrejöt t Nagybudapest . 

6. 1950-től. . . : A felszabadulás után megindult hazánk és 
fővárosunk fejlődésének szocialista korszaka. A hatalmas ará-
nyú új jáépí tés során — s azt követően is — számos ú j lakóte-
lep létesült, emberi lakáslehetőséget nyú j tva az egykori nyo-
mortanyák lakóinak, s az ú j betelepülőknek. Ezzel kapcsolatban 
nem feledhet jük, hogy a faluszéli vályogviskókban összeszorult 
cselédek és napszámosok mellett a főváros munkássága élt a 
legrosszabb lakásviszonyok között. A munkásbérkaszárnyák, 
alagsorok napfénytől és levegőtől elzárt, nyirkos szoba-konyhá-
ban átlag hat személy szorongott. De még őket is irigyelhette 
az albérlők, ágyra járók, műhely vackon meghúzódok százezres 
tömege. 
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A periódus városfejlődését a kiegyenlítődés, a régi fővárosi 
s a korábbi peremvidékekből ú jonnan kialakult kerületek kö-
zötti színvonalkülönbség fokozatos eltűnése jellemzi. Mindez 
együtt jár a népesség számának még tovább gyorsuló növeke-
désével. 

Űj jelenségként kell említeni az intenzív urbanizációt, mely 
ú j gazdasági-társadalmi kérdéseket vet fel, s a régi é le t formá-
hoz, életmódhoz képest más utat jelent. E folyamat konkrét 
nyomon követése, s a vele járó társadalmi szerveződés változa-
tainak fel tárása az urbanizálódás legizgalmasabb fejezetei közé 
tartozik. 

* 

Összefoglalásul: A városi népra jzkuta tás tárgya a társadalmi 
osztályok életének formái a maguk tör ténelemformáló erejében, 
s e formák fej lődésének törvényszerűségei. Ebben az ér telme-
zésben a néprajz i kuta tás számára ú j feladatok jelentenek, mer t 
a szocializmus valóságos perspektívái elvezethetik a kutatót az 
egyszerű paraszti formák felől a város lakosság életmódjának 
vizsgálatához. 

A nagyvárosi népra jznak azt kell vizsgálni, hogy a különböző 
társadalmi csoportok miképp használják fel a maguk változá-
saiban a különböző korok mezőgazdasági és ipari termékeit , 
hogyan befolyásolják az építkezést, a kulturális élet megnyil-
vánulásait , stb. A kuta tás célja az adott társadalom összeségé-
nek megismerése. Nem tehe tünk megszorítást anyagainkat ille-
tően sem térben, sem időben, sem kul túrában az előzőkben 
megadott keretek között. Nem választ juk el a paraszti kul túrá t 
a polgári és munkáskul túrá tó l azzal, hogy ez néprajz, a másik 
meg nem az. A népra jz alanya a társadalomban élő ember tár -
sadalmi mére tű és érvényű tevékenysége. 

A nagyvárosi é le tmódkutatás tudományterüle te magába fog-
lalja a parasztság mellett a munkásság és polgárság éle tmódjá-
nak kutatását is Nagybudapest viszonylatában. 

* 

A részletes tematika felsorolása ú j abb vaskos füzetet igé-
nyelne, ezt most mellőzzük, inkább arról szólunk még, hogy 
kik is foglalkozhatnak a fent i témakör gyűj tésével? A gyűj tés-
kuta tás i f júsági és felnőtt gyűj tők végezhetik, gyűj tő kollektí-
vák, szakkörök, klubok és a meg nem említett másfa j ta állan-
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dó vagy alkalmi szervezetek. Minden korosztály számára lehe-
tőség nyílik az őt érdeklő, vagy hozzá közelálló témák vizsgá-
latára, megfelelő vezetés, irányítás mellett. A HNF minden ér-
deklődőnek szíves felvilágosítással szolgál és az illetékes szak-
emberekkel összehozza klubnapjain a téma iránt érdeklődőket. 

A tudomány számára e munka jelentősége abban áll. hogy a 
részt vevők öntkéntes adatszolgáltató, felderítő és anyaggyűj tő 
tevékenységükkel elősegítik a népra jz és társ tudományai 
— hely-, gazdaság-, társadalomtörténet ku ta tómunká já t is. Nem 
lebecsülendő az a hatás sem, hogy a munka a résztvevőkkel 
megismerteti az említett tudományok eredményeit , s közben ki-
alakul bennük a helyes történeti, néprajzi , szociográfiai szemlé-
let, amelyet továbbadnak és szélesebb körben elterjesztenek. 

Szálak szövődnek így az élet, a tudomány és a társadalom 
között, s ezekből a tudomány is indít tatást kaphat a maga ú j -
szerű feladatai elvégzéséhez. 

Nagy Dezső 
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Két javaslat mai életünk emlékeinek 
megörökítésére 

A Hazafias Népfront Országos Bizottsága néhány hó-
napja két érdekes javaslatot nyú j to t t be Vörös Ká-
roly, a bizottság egyik tagja. A javaslatok a felsza-
badulás 30. évfordulója alkalmából (mely egybeesik 
a 2. évezred utolsó negyedszázadának kezdetével) a 
mai Magyarország lá tványának és valóságának szé-
leskörű komplex megörökítését célozzák: tanulságul 
a ma emlékül a jövő számára. A javaslatokkal a Bi-
zottság — időközben ülése nem lévén — eddig ér-
demben még nem foglalkozott, a bennük foglalt gon-
dolatok és szempontok azonban ettől függet lenül is 
f igyelmet érdemelnek. (Szerk.) 

1. A „Magyarország arca a 30. évben" c. akció javaslata abból 
indul ki, hogy a magyar tudományosság éppúgy, mint a köz-
életi tevékenység mindazon ágai, melyek valamilyen vonatko-
zásban a történeti múl tba visszanyúló ismereteket igényelnek, 
hosszú idő óta fá jda lmasan észlelik a múlt Magyarországa rend-
szeres képi ábrázolásainak hiányát . Jóllehet az utolsó 100 év-
ben óriási mennyiségű, a legkülönbözőbb technikával készült 
képse ábrázolás született Magyarországról, ezek részint vala-
mely adott terület szempontjából szinet fe lmérhetet lenül szét-
szórtak, gyakorlatilag felhasználhatat lanok, részint az adott 
területnek csak néhány, valamely szempontból érdekes: meg-
határozott események színhelyeként jelentőssé vált, vagy ellen-
kezőleg: jelentősége miat t meghatározott események színhelyé-
vé való, vagy általában egyedi értékeik, sajátos funkcióik, táji , 
városképi szépségeik miat t jelentős pont ja i t ábrázolják, ezekre 
korlátozódnak. Ugyanakkor egy város, egy falu olyan, és terü-
letének legnagyobb részét kitevő részletei, melyek egyszerűen 
csak a hétköznapok, a dolgozó tömegek mindennapi életének 
korántsem festői keretei, jóformán semmi figyelmet sem, vagy 
csak igen csekély érdeklődést keltettek. Jelentős há t rányként 
minden olyan tudományos vagy közéleti tevékenységnek (kom-
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munális politikától kezdve a közművelésig), melynek egyre na-
gyobb szüksége van az egy adott terület társadalmának tudatát 
(életformát formáló környezetén, ill. annak alakításán át is tük-
röződve) napjainkig is sokban befolyásoló ha jdani tényezők, 
hatások, magatartások ismeretére. 

Világos, hogy ezek az igények az u tánunk jövő generációk ré-
széről korunkkal szemben is jelentkezni fognak, anélkül, hogy 
rendszeres kielégítésükre a számbaj öhető képanyag óriási bő-
sége ellenére is valódi lehetőség nyílnék. 

A javaslat ezért azt célozza, hogy a Hazafias Népfront a fel-
szabadulás 30. évfordulója alkalmából kezdeményezze Magyar-
ország rendszeres és teljességre törekvő felfényképezését társa-
dalmi munkában, az e célból számbaj öhető szervezetekre tá-
maszkodva. 

Az akció során 1974. április 4. és 1975. április 4. között 
a) rendszeresen, u tcánként azonos léptékben (pl. mechaniku-

san 100 m-ként készített felvételekkel) felveendő minden bel-
terület, a városképben, település szerkezetben betöltött f u n k -
ciójára vagy értékére való minden tekintet nélkül. 

b) Felveendő külön, ezenkívül minden — részletesen meg-
határozandó — központi funkciót be.töltő épület, objektum vagy 
ilyennek színhelyéül szolgáló bármely hely. 

c) Rendszeresen, azonos léptékben (pl. mechanikusan 200— 
300 m-ként készített felvételekkel) felveendő a külterület , fa lu-
határ képe a kivezető útvonalon haladva, — ezután pedig min-
den egyéb olyan pontról, melynek a területről, műemléki, f u n k -
cionális vagy egyéb szempontból jelentős objektumok, látvá-
nyok stb. 

Cél az, hogy az a—с pont a lapján készült felvételekből a te-
rület egészéről (a fényképezési tilalom alá eső területeket ter-
mészetesen kivéve) összefüggő, egymást kiegészítő kép kelet-
kezzék. 

A javaslat szerint ezt kiegészítve felveendők továbbá — 
amennyiben az a—с alatti szompontok alá nem tartoznának is 
— a helység összes — meghtaározott időpont előtt, ill. után (pl. 
1948 elő(tt, vagy 1970 után) épült házai, házcsoportjai vagy 
egyéb építményei; felveendők egyes, korunkra jellegzetesnek 
érzett interieurök is: műhelybelsők, iskolaterem, hivatal, üzlet, 
egészen egy-egy jellegzetes lakás belsejéig lemenően. 

Az akció célja az kell hogy legyen, hogy az így előálló kép-
anyagot néző személy előtt a maga teljességében ott álljon az a 
látvány, amelyet egy adott helységről 1974—75-ben látni lehe-
tett. Ezt kiegészíteni lehet a helységre vonatkozó összes 1945, 
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de a legalább 1965 óta kelt útmutató, idegenvezető, képesalbum, 
képeslevelezőlap, prospektus, egy-egy példányával és egy pon-
tos térképpel, melyen, illetőleg az ahhoz csatolt jegyzéken je-
lölve lenne, hogy az egyes filmszalagok, képcsoportok melyik 
pontról, illetve mely útvonalon haladva készültek. 

Az akció bázisául kínálkoznak megfelelő munkamegosztással 
az iskolai, üzemi, vállalati, hivatali fotószakkörök; a művelő-
dési házak fotószakkörei, honismereti szakkörei; a megyei és 
helyi múzeumok, levéltárak, könyvtárak, idegenforgalmi hiva-
talok, műemlékvédelmi szervek, természetbarát szervezetek stb. 
ezeket a Hazafias Népfront helyi bizottságai koordinálhatnák. 

Az akció végeredménye szabványméretű fényképek rendezett 
gyű j t eménye lenne tetszés szerinti példányban; a másolatok 
a Hazafias Népfront letéteként a megyei múzeumban vagy le-
vél tárban lennének egy-egy példányban elhelyezhetők: a nega-
tívokat egy példányban központilag (talán a Nemzeti Múzeum-
ban vagy az Országos Levéltárban), egy példányban helyileg 
(abban a közgyűj teményben, mely nem őrzi a másolatokat) le-
hetne elhelyezni. 

2. Ezt a javaslatot részben kiegészíti a másik javaslat, mely 
a „Magyarország 1975-ben" c. akció során, — például a Pesty 
Frigyes által a múlt század 60-as éveiben végzett hasonló kez-
deményezést *véve — ezt a j án l j a : 1974 folyamán, ez év egy 
meghatározott időszakára vonatkozóan az ország összes szak-
igazgatási egységében, illetőleg településében gyűjtessenek 
össze meghatározott, a helység akkori állapotát komplex mó-
módon tükrözni képes gazdasági-politikai-kulturális jellegű 
adatok. 

E munka jelentőségét indokolja az, hogy az egy helységre 
vonatkozó hivatali dokumentáció, statisztikai anyag részben 
szétszórtsága, részben a szakszerűtlen vagy hanyag kezelésből 
előálló hiányosságai folytán, hasonló összkép, keresztmetszetek 
összeállítása már néhány év múlva is a legnagyobb nehézségek-
be fog ütközni, — ugyanakkor világos, hogy az ilyen komplex, 
alapot meghatározó munkála tok jelentősége minden hosszabb 
távú helyi, sőt sok szempontból országos politikai tevékenység 
számára is éppúgy nélkülözhetetlen, mint a majdan i helytör-
téneti kutatók számára: mindket ten olyan alapot kapnak, mely-
hez részint minden későbbi fej lődést nyugodtan hasonlíthatnak, 
részint olyan képet, melyet az ország többi azonos léptékben 
ábrázolt helységéhez is hasonlítva, belőle a helység vagy régió 
viszonyait illetően pontos és jól használható képet rajzolhatnak 
maguknak. 
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A munkálat oszágosan egységesen meghatározott konkrét kér-
dések hosszabb-rövidebb megválaszolásából állna, melyhez he-
lyes lenne, ha mellékletként bekérnők a községi tanács, a tsz, 
az ott dolgozó nagyobb üzemek, a Hazafias Népfront szervezet 
stb. ez évi beszámolóinak egy-egy példányát is; esetleg iskolai 
értesítőket, vagy a helyi (megyei) illetőleg az országos saj tóban 
a helységről az illető évben megjelent tudósításokat, vagy lega-
lább azok bibliográfiáját . Ezek körét (minimum-maximum) 
ugyancsak külön meg lehetne állapítani. Esetleg versenyt is le-
hetne indítani a minél részletesebb leírások elkészíttetése érde-
kében. 

Az egész anyagot legalább 3 példányban lehetne készítettni, 
egy példány helyben maradna a Hazafias Népfrontnál , egy a 
megyei Hazafias Népfront-bizottsághoz kerülne; egy példányt 
Budapesten a Hazafias Népfront levéltárában lehetne elhelyez-
ni; ugyanakkor az ország teljes anyagát két példányban mik-
rofi lmre lehete venni, és ezeket egy országos, illetőleg egy me-
gyei közgyűj teményben lehetne elhelyezni. 

A javaslatoknak a Honismereti Bizottság, majd az összes ille-
tékes szervek által történt elfogadása esetén a konkrét részletek-
kidolgozása: szempontok, módszerek megállapítása a Bizottság 
feladata lenne, mely a feladatot a szükséghez képest külső szak-
értők bevonásával oldhatná meg. 

Vörös Károly 
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KRÓNIKA 

Országos honismereti szak körvezetői 
konferencia Nyíregyháza-Sóstón 

Folytatás és főpróba 

1973. június 10—14-én került sor a honismereti szakkörveze-
tők — sorrendben immár harmadik — konferenciájára . (Mint 
ismeretes, 1968-ban Balatonbogláron, 1970-ben Keszthelyen 
volt már hasonló tanfolyam a honismereti szakkörvezető taná-
rok számára.) 

A nyíregyházi konferencián bővült a résztvevők köre. Az ál-
talános és középiskolai szakkörvezetőkön kívül meghívást kap-
tak a Hazafias Népfront , a művelődési otthonok és a szakmun-
kásképző intézetek szakkörvezetői, illetve témafelelősei is. 

Az előkészítésben, szervezésben és lebonyolításban részt vett 
a Városi és Megyei Művelődési Központ, a Hazafias Népfront 
Honismereti Bizottsága, a Munkaügyi Minisztérium, a Népmű-
velési Intézet és — a házigazda szerepet is vállalva — a Besse-
nyei György Tanárképző Főiskola. 

A konferencia — öt napba sűrí tve — gazdag, sokrétű prog-
ramot valósított meg. 

A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának munakter -
vét Töltési Imre, a HNF Országos Titkárságának munkatársa 
ismertette. Előadás hangzott el a hazafiságról és hazafiságra 
nevelésről (dr. Nóvák József, a Népművelési Intézet munka-
társa); Szabolcs-Szatmár megye és Nyíregyháza irodalmi emlő-
keiről (dr. Margócsi József, a Bessenyei Tanárképző Főiskola 
főigazgatója); Szabolcs-Szatmár megye és Nyíregyháza törté-
nelmi-helytörténet i emlékeiről (dr. Hársfalvi Péter, a Bessenyei 
Tanárképző Főiskola főigazgatóhelyettese); Szabolcs-Szatmár 
megye honismereti mozgalmáról (Tőkei Károly, a Megyei Mód-
szertani Központ igazgatóhelyettese); „A KISZ és a honismereti 
mozgalom" címmel (Frank Iván, a KISZ KB munkatársa). 
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Valamennyi előadást vita és konzultáció követte, melyen al-
kalom nyílt eszmecserére, a tapasztalatok kicserélésére, elvek és 
álláspontok tisztázására. A hozzászólók számos ú j javaslattal is 
hozzájárultak a mozgalom fejlesztéséhez, szervezeti és együt t -
működési problémák megoldásához. A konferencia eleven szín-
fol t ja volt a másfélnapos megye-járás. A kirándulás során a 
Rétközben a szabolcsi földvár ásatásairól dr. Németh Péter, a 
Jósa András Múzeum tudományos munkatársa ; Tiszabercelen, 
Bessenyei szülőházában dr. Katona Béla főiskolai docens; Pa-
szabon, a szövőházban és a Turi Sándor féle iskolai gyű j t emény-
ről Makay László tanár ; a vajai kastélyban és múzeumban Mol-
nár Mátyás múzeumigazgató; Vásárosnaményban, a Beregi Mú-
zeumban Csiszár Árpád múzeumigazgató; Fehérgyarmaton, vá-
rosnéző sétán Kalydy Jenő, a Járási Művelődési Központ igaz-
gatója; Tiszacsécsén Móricz Zsigmond szülőházában dr. Katona 
Béla; Szatmárcsekén, a Kölcsey emlékszobában és a szatmár-
csekei temetőben Lakatos József tanár ; Nyírbátorban, a Báthory 
Múzeumban Szalontay Barnabás múzeumigazgató tájékoztat ta 
a konferencia hallgatóit. 

A felsősimai művelődési házban — Cserkő Kálmán igazgató 
vezetésével — honismereti vetélkedő bemuta tó ján vettek részt. 

A konferencia első napján nyitot ták meg a Nyíregyházi Vá-
rosi Művelődési Központban a megyei honismereti szakkörök 
gyűjtéséből és a Megyei Könyvtár dokumentumaiból összeállí-
tott helytörténeti , néprajzi kiállítást. A megnyitóban dr. Dienes 
István megyei múzeumigazgató részletes ismertetést adott a me-
gyei múzeumügy és a honismereti munka sokrétű kapcsolatá-
ról is. 

Az esti órák szekcióülésekkel teltek el. Az egyes szekciókban 
Makay László vezetésével helytörténet i-üzemtörténet i kérdések-
ről; dr. Morvay Péter csoportjában a néprajzi és nyelvjárási 
gyűj tés módszertanáról és a pályázati felkészülésről; dr. Kato-
na Béla irányításával az irodalmi emlékek, természeti értékek 
gyűjtéséről, védelméről, a honismereti országjárásról folyt ba-
ráti eszmecsere és szakmai tanácsadás. 

E tájékoztató keretében nem vállalkozhatunk a tanfolyam 
részletes elemzésére, bár a gazdag és magasszínvonalú program 
s főként a közvetlen élmények erre csábítanak. Csupán a leg-
fontosabb általános következtetéseket kíséreljük meg összefog-
lalni. Ezt azér.t is meg kell tennünk, mert mint a címben is 
sej t tet tük — nem egyszerűen folytatása volt a konferencia az 
előzőeknek, de főpróbája is egy tervezett Nyíregyházi Honis-
mereti Szabadakadémiának. 
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Az elhangzott előadások színvonalával messzemenően elége-
dettek lehetünk, jó, hogy néhány előadás szövegét sokszorosít-
va már előre megkapták a résztvevők. Más kérdés — jogosan 
tet ték szóvá a konferencia résztvevői és a szekcióvezetők — 
hogy hiányzott néhány az egyes szakkörtípusokat érintő és ér-
deklő tudományágak ú jabb kutatási és módszertani eredményei-
ről szóló tájékoztató, az ú j munkaágakkal , a pályázati felkészí-
téssel kapcsolatos előadás. A szekciók ugyan — elvileg lega-
lábbis — alkalmat nyú j to t t ak a szakági elmélyülésre, de a hon-
ismeret komplex jellege, a szakköri tagok (vezetők) sokoldalú 
érdeklődése indokolttá teszi, hogy a tudományágak a plenáris 
üléseken is ,,szóhoz jussanak". 

Ugyanakkor jogosan igénylik záróértékeléseikben a szekció-
vezetők, hogy időkeretben, összetételben is egyenjogosítsuk a 
szekcióüléseket a többi fő-programmal, több alkalmat adva a 
tapasztalatcserére, a tudományos-szakmai tanácsadásra, eliga-
zításra. 

A kirándulás élménygazdagsága feledtet te ugyan a vele járó 
fáradtságot, mégis nyilvánvaló, hogy takarékosabban kell a jö-
vőben élni Szabolcs-Szatmár — sokak számára elsőízben fe l fe-
dezett — gazdagságával. (Nem érzem túlzásnak Makay László 
megállapítását, miszerint: „A kirándulás valóssággal elkápráz-
tat ta a résztvevőket. Többségüknek sej telme sem lehetett arról 
a gazdag múltról, amit a Szatmár-Beregi t á j megőrzöt t . . . ") A 
tervek szerint kétévenként megrendezésre kerülő szabadaka-
démia résztvevői így is sorra megismerhetnék a megye minden 
értékét, de nem fu tó vendégként, hanem elmélyedve az őket ér-
deklő részletekben és szakmai kérdésekben. A kísérleti tanfo-
lyam helyi szervezői bizonyára felfigyeltek arra, milyen nagy 
az érdeklődés és igény szép kivitelű, szakszerű tá jékozta tófü-
zetek és (később a távoli megyék szakköreiben is bemutatható) 
dia-sorozatok iránt, és ezekből jövőre bőséges választékot biz 
tosítanak. Örvendetes, hogy a rendezést kívánó kérdések miatt 
— a szokásosnál és kívánatosnál későbbi szervezés ellenére — 
55 résztvevője volt a konferenciának. (Köztük a megyék 22, a 
HNF 16, az NI 11 és a MÜM 6 delegáltja.) Idejében kezdett 
szervezés mellett bizonyosak lehetünk a nagyobb részvételben. 
Mindemellet t sa jnál juk, hogy 5 megye egyáltalán nem képvi-
seltette magát. Gondos előkészítéssel, a társszervek egyez-
tető munká jáva l biztosítani lehet a jövőben a homogénebb szek-
ciókat, s ez a szélesebb és nagyon is szükséges utánpótlás ne-
velésében is hatékonyabbá teheti a szabadakadémia munká já t 
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A sok javaslat közül fel tét lenül f igyelmet és kedvező intéz-
kedést igényel az, hogy a következő Honismereti Nyári Akadé-
miákat is fogadják el a tanári továbbképzés hivatalos fo rmájá -
nak. Ez a megbecsülés hozzájárulna, hogy a honismereti szak-
köri munka — e hagyományaink ápolása és a jövő építése, a 
hazafias és internacionalista nevelés szempontjából oly fontos 
tevékenység — végre kivívja a többi szakkörök közötti egyen-
jogúságát. 

A HNF, a KISZ, az NI honismereti továbbképzésével kapcso-
latos — a nyíregyházi konferencián is k i fe j te t t — elképzelések 
ismeretében biztosan áll í thatjuk, hogy a tervezett Nyíregyházi 
Honismereti Szabadakadémia (Honismereti Akadémia) beillik e 
továbbképzési rendszer szervezetébe, és kellő összefogással an-
nak, s ezzel együtt a honismereti mozgalomnak egyik nagyha-
tású formájává lehet. 

A nyíregyházi konferencia résztvevői elhatározták, hogy a 
III. Konferencia emlékére a Tanárképző Főiskola most kialakí-
tandó arborétumában emlékfákat ültetnek. Reméljük, hogy a 
harmadik nyíregyházi Honismereti Szabadakadémia résztvevői 
már pihenhetnek, beszélgethetnek lombjai alatt. Mint ahogy 
reméljük, hogy a szorgosan hinte t t gondolatmagvak is jó talajra 
hullottak és a főiskola tanári karának, az együt tműködő szer-
veknek gondos kertészkedése nyomán a Szabadakadémia szel-
lemi arborétumában a mozgalom bőven termő fá jává nőnek. 

Budapest, 1973. augusztus 9. 
Tóth László 
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Megnyitó 

A Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága, a Népművelési 
Intézet, a Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Végrehajtóbizottsá-
gának Művelődésügyi Osztálya, a Nyíregyházi Városi Tanács 
Végrehajtóbizottságának Művelődésügyi Osztálya, valamint a 
Városi Művelődési Központ — mint rendező szervek nevében 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm a honismereti szakkörveze-
tők országos konferenciá jára összegyűlt valamennyi résztvevőt. 
Köszöntöm a Magyar Szocialista Munkáspárt , az irányító és 
ellenőrző minisztériumok, a tanácsok kiküldötteit , akik megje-
lenésükkel megtisztelték a konferenciát , csakúgy mint a többi 
társadalmi szervezet, egyesület, megjelent tisztelt képviselőit. 

Továbbá, az elhangzott beve-
zető szavakhoz, Tóth Elvtárs-
hoz csatlakozva, hadd említ-
sem meg azt az üdvözletet is, 
amelyet a nyíregyházi Besse-
nyei György Tanárképző Fő-
iskola vezetősége nevében van 
alkalmam elmondani. Megtisz-
teltetésnek vesszük azt, hogy 
az ország legfiatalabb tanárkép-
ző főiskoláján kerül t sor erre 
az országos konferenciára. Re-
méljük, hogy oktatóink, hallga-
tóink részt vesznek ezen a kon-
ferencián ; és sokat tanulha t -
nak, bőven szerezhetnek tapasz-
talatokat, hiszen ezekhez, egyébként, nemigen ju tha t tak vol-
na hozzá. 

Azt hiszem, ebben a körben nem szükséges a honismeret és 
a hagyományok gyűj tésének fontosságát alaposabban elemez-
nem, hiszen, akik itt jelen vannak, éppen ennek a mozgalom-
nak aktivistái, éppen ilyen hagyománygyűj tő egyéniségek. Mé-
gis, hadd h ív jam fel a f igyelmet arra, vagy helyesebben: hadd 
adjak számot arról, hogy a mi főiskolánkon hogyan folyik ez 
a munka, miképpen foglalkozunk mi azokkal a hagyományok-
kal, amelyeknek őrzése osztályrészünkül adatott . 
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Ferenczy Béni a l k o t á s a 
(a Petőfi Irodalmi Múzeumban) 



Főiskolánk kollégiumai már négy esztendeje Császy László 
nevét viselik. Talán a távolabbi országrészekben lakók nemigen 
tudják, hogy a megyében van egy gimnázium is, amelyik Csá-
szy Lászlóról kapta nevét : Kisvárdán, ahol Császy kolléga az 
első világháború idején tanított és az első magyar tanácsköz-
társaság idején újságíróként is szerepet vállalt a politikai m u n -
kából, mire az ellenforradalmi, királyi román csapatok, nem 
sokkal bevonulásuk után, letartóztat ták és a baktai erdőben ki-
végezték. Amikor, 1969-ben, diákotthonunk a kollégiumi címet 
és rangot elnyerte, azért vet te fel ezt a nevet, mer t a Magyar 
Tanácsköztársaság 50. évfordulóján úgy érezte főiskolánk veze-
tősége, hogy forradalmár lelkületű pedagógusok nevelésekor el-
sőrendűen fontos forradalmi lelkű, áldozatos életű pedagógus 
példaképre utalni, így például Császy Lászlóra, akire főisko-
lánk hallgatói büszkén gondolhatnak és felnézhetnek. Tavaly 
felmérést végzett a kollégium vezetősége, és ki tűnt , hogy a 
kollégistáknak csak igen kis töredéke nem ismerte kellő-
képpen Császy László munkásságát és életét. így, azt hisszük, 
hogy nem egyszerű névfelvétel történt, hanem hallgatóink igye-
keznek birtokba is venni azt az örökséget, amelyet Császy 
László jelent a megye, a munkásmozgalom, a magyar forradal-
mak történetében. 

Nincs egészen egy esztendeje, hogy 1972 őszén főiskolánk 
felvehette, az Elnöki Tanács rendeletéből, Bessenyei György 
nevét. Hadd említsem meg, hogy régi vágya volt főiskolánk ve-
zetőségének, hogy ezt a nevet megkaphassuk, körülbelül kilenc 
évig készültünk erre a névadó alkalomra, s osztatlan örömet kel-
tett az Elnöki Tanács említett rendelkezése. Miért? Mert ez a 
névflelvétel is beillett abba a programba, amelyet a honismeret, 
a hagyomány gyűj tés és ébrentar tás mozgalmához kapcsolódva, 
még a mozgalomba szerveződés előtt, mint kulturális célt, fő-
iskolánk maga elé tűzött. Tiszabercel alig 25 kilométer távol-
ságban van Nyíregyházától, és közismert, hogy ez a berceli 
Bessenyei család három testőrt is adott az udvarnak: egyet 
pedig Bereg megye küldött Mária Terézia testőrei közé. Nem 
tudom jár tak-e már ennél a szülőháznál, amelyik ma — bár 
kissé átalakított formában — kedves hangulatú kis emlékmú-
zeumot is magában foglal. Ma is földúton kell megközelíteni 
ezt a házat, a távolabbi kövesút is meglehetősen gyenge. Tessék 
csak képzeletben visszaugrani 230 esztendőt, hogy akkor váj jon 
milyen útviszonyok uralkodtak, milyen sártenger vette körül 
ezt a szerény kis udvarházat , milyen gazdasági és milyen kul-
turális környzetben nőhetett fel György, hogy a bécsi udvar 
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kontraszt jától meg nem szédülve elsősorban sajá t maga mű-
velésére gondolt — a családi hagyománytól és fivéreitől is erő-
sen elütve —, hogy ma jd egész népét taníthassa és kul turáló-
dásra lázíthassa, megannyi anyagi és szellemi akadály ellen har -
colva. Bessenyei felvilágosult f i lozófusként, a descartes-i kétel-
kedés, a természet tudományos gondolkodás és világnézet h i r -
detőjeként s ugyanennek a pedagógiának hitval lójaként példa-
képe főiskolásainknak, intézetünk oktatóinak. Abból a szem-
pontból is, hogy sajá tmaga példájával fennen hirdet i : a kul tu-
rális sárbaragadás, elszürkülés és provincializmus nem kizáró-
lag gazdasági kérdés, nem lakás és útviszonyok függvénye csu-
pán, hanem akarat és egyéniség kérdése. Akiben alkotásvágy, 
népe szolgálatának tüze ég, az a legkisebb házikóban is tanul-
hat és készülhet a taní tásra: viszont aki csak haszonélvezője 
akar lenni társadalmának és környezetének, az csak terhe és 
nyűge tantestületének, közösségének — bárhol is legyen: vá-
rosban és kőházban, kövesút mellett és ragyogó iskolai körül-
mények között egyaránt . 

Elnézést kérek azért, hogy ennyire helyi témához kapcsolód-
va formálódtak ki ennek a megnyitónak szavai, de azt hiszem, 
úgy van értelme még a megnyitónak is, ha az is mind já r t ma-
gához a konferencia témájához kapcsolódik. És hadd említsem 
meg azt is, hogy a munkánkkal való elégedetlenség is előre len-
díthet u tunkon. Van főiskolánk i f júságának egy diáklapja, ta-
lán fognak vele találkozni it t létük alatt. Tanítani a címe. Ennek 
egyik legutóbbi számában azt írták a fiatalok, hogy tűrhetet len 
az az állapot, amelyben Bessenyei sír ja található a nyíregyházi 
temetőben. Ők maguk írták, nem a tanárok sugallták. Lehet, 
hogy kri t ikának szánták, lehet, hogy önkri t ikának: mindeneset-
re most várunk egy kicsit, a tanév megkezdéséig. Akkor majd 
kitűnik, hogy csak felelőtlen fecsegés, újságírói fogás volt-e a 
feddő szózat, vagy pedig sa já tmaguknak leckét adó eszmélke-
dés, mer t érzik, hogy nekik is mindent meg kell tenniük, hogy 
re most várunk egy kicsit, a tanév megkezdéséig. Akkor majd 
birtokba vegyék. 

Amikor a honismeretről van szó, örömmel gondolhatok arra, 
hogy az a korosztály, amelyhez magam is tartozom, megannyi 
sok szép példát kapott a hagyománygyűjtéshez, a honismeret 
elmélyítéséhez. Tanúi lehet tünk Kodály és Bartók népzenei 
hagyománygyűj tő munká jának és ezzel kapcsolatban művészi 
és pedagógiai s ikerüknek; lá that tuk a Magyarságtudományi In-
tézet megalakulását, ennek utódait, és a megjelent, ma is alap-
vetőnek tar tot t tanulmányokat , köteteket elsőként olvashattuk; 
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a népi kul túra megmentésére szerveződő Magyarország felfe-
dezése sorozat és a népi írók indulása egyetemista éveink pár -
huzamos élménye; egyetemi indexünkben szerepel Györffy Ist-
ván aláírása, de igazabb és tar talmasabb élményem Horváth 
János megannyi előadása, ahová nemcsak az index tanúsága 
szerint jártam, hanem személyesen is. 

Hadd idézzek hát tőle, őszintén szólva legnagyobb tanítómes-
teremtől. Horváth Jánosnak A magyar irodalmi népesség Falu-
ditól Petőfiig c. könyvében ezeket olvashat juk a hagyomány-
ról : 

Hagyományon ér tünk 
„minden olyan nemzeti specifikumot, mely 

messzi, söt talán a legmesszibb múltból, akár a nemzett lét Íratlan 
oskorából származva, — ha máshol nem, a nép alsóbb rétegeiben, 

ha itthon nem, hát az őshazában, 
ha láthatólag már pem, de a közszemléletben 

megmaradt és él vagy csak tengődik, 
mert írtja a közöny, 

haladó idő, 
keverő történet, 

ellenséges szándék; 
amit tehát illő megismernünk és megbecsülnünk, 
amit óvnunk, mentenünk kell, 

söt újból köztulajdonná általánosítanunk, 
ha évezredes nemzeti karakterünkből kiforgattatni, 

nemzetül meghalni 
nem akarunk". 

Azt hiszem ez a konferencia hasonló célokkal ült össze. Nem 
a hagyományokat akar ja visszaállítani, nem a történelem kere-
kének reakciós visszaforgatására vállalkozik vagy tesz kísérle-
tet, hanem megvizsgálva és birtokba véve történelmünk, iro-
dalmunk, nemzeti életünk múltbeli eredményeit , könyebben 
eligazodik abban is, hogy most hogyan és hol állunk fej lődé-
sünkben, hogy még biztosabban jelölhessük ki az utat — fe j -
lődésünk minden vonalán — a szocializmus út ján, a még szebb, 
még eredményesebb jövő felé. 

Ezekkel a gondolatokkal, a kapott felhatalmazás birtokában, 
ismételten üdvözölve a konferencia tagjait és vendégeit, a ta-
nácskozás sorozatát megnyitom s kívánok valamennyiüknek 
eredményes és jó munkát . 

Margócsy József 
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Kiállítás honismereti szakköri gyűjteményekből 

Az alábbiak a Nyíregyháza-Sóstón lezajlott országos honis-
mereti konferencia alkalmával rendezett kiállítás megnyi-
tójaként hangzottak el, 1973. július 10-én, a Nyíregyházi 
Városi Művelődési Központ épületében. A benne foglaltak 
— egyebek mellett — tényszerű képet adnak a vendéglátó 
megye honismereti szakköri tevékenységének egyik jelentős 
ágazatáról, s tükrözik azt a mindenütt kívánatos, kétoldalú 
jó viszonyt, amely a Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumi 
Szervezetet és a megye honismereti szakköreit jellemzi, s 
amely másutt is záloga lehet a kis helyi muzeális gyűjte-
ményekkel kapcsolatban felvetődő kérdések megoldásának. 

(Szerk.) 
Az alkalom, amely itt bennünke t egybegyűjtöt t , sokkal több 

és jelentősebb, mint egy szokványos kiállí tás-megnyitó. A csön-
desnek és e lmaradot tnak mondott Szabolcsban mostanában ör-
vendetes pezsgésnek indult a szellemi élet: az Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia márciusi ülései után nemrégiben 
az Olvasó Népért Mozgalom tanácskozását, most pedig a Hon-
ismereti Szakkörvezetők III. Országos Tanácskozása résztvevőit 
köszönthet jük városunkban. 

Ez a kiállítás, melynek megnyitását , e mozgalom nemes cél-
jait támogatva oly szívesen vállaltam, nem is adhat méltó ké-
pet arról a lelkes, áldozatos munkáról , amely megyénkben a 
honismereti mozgalom keretében folyik. E mozgalom szerves 
része közművelődési munkánknak , a megyénkben működő 5P> 
szakkör mintegy 1200 tagja és a további egyéni gyűj tők számá-
ra igazi önművelési forma, amely tevékenységük eredményei 
által egy széles réteg érzelem- és akaratvi lágára hat, a szocia-
lista hazafiság kibontakoztatásának, a hazához való kötődésnek 
ki tűnő eszköze. Külön örömünkre szolgál, hogy az idén me-
gyénkben kerül megrendezésre a VII. Országos I f júsági Hon-
ismereti Tábor, és ennek résztvevői a t á j és népe megismeré-
sén túl meg fogják tanulni, hogy szűkebb pátr iánk milyen fia-
talokat adott a nemzetnek, ki élt és alkotott e tá jon. Jó érzés 
hallani, hogy ismét zeng a népdal a „Röpülj páva"-körökben, 
látni azt, hogy a f iatal művészek a népművészet hagyományai-
ból merítenek, nem mintha romant ikusan a múltba merülnének, 
hanem tudván azt, hogy egy nemzetiet len kul túra mindig gyön-
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ge, és a múltnak van üzenete szocializmust építő népünk szá-
mára is. 

A múzeum a honismereti klubok, a néprajz i gyűj tők szak-
értelmét aligha nélkülözheti, tudós gyű j tőmunká já t nem egy 
esetben csak önkéntes segítők széles hálózatával t ud ja megol-
dani. A Megyei Múzeumi Szervezet serkenti, segíti e nemes 
vállalkozást, igyekszik szakmai támogatást, módszertani ú tmu-
tatást adni. Különösen szakköreink nagyobb részének felelős-
ségérzetére vagyunk büszkék, amelyek megértet ték azt, hogy 
gyűjtéseik gondosan őrzendő, muzeális ér tékű anyagot képvi-
selnek, amint e kiállítás is bizonyítja, és bizonyít ják a tények, 
amelyek elősorolásától nem tekinthetünk itt el. 

Megyénknek ma egyik legszebb és leggazdagabb néprajzi 
anyagot őrző múzeuma, a vásárosnaményi Beregi Múzeum a 
Babus Jolán vezette szakkör gyűjtéséből jött létre, s ugyancsak 
egy lelkes honismereti szakkör gyűj tö t te össze azt a jelentős 
néprajzi anyagot, Márton Árpád ma jd Farkas József vezetésé-
vel, amelyből a mátészalkai múzeum hamarosan megszületik. 
Ezen kívül jelentős értékkel gazdagították a néprajzi és hely-
történeti gyűj tés t végző szakkörök a nyírbátori , a vajai és a kis-
várdai múzeum anyagát is, Szalontai Barnabás, Molnár Mátyás 
és Makay László szakértő irányítása mellett, s a központi Jósa 
András Múzeum állománya ugyancsak értékes tárgyakkal gya-
rapodott a Tóth Endre vezette mándoki, a Fábián Dániel féle 
nyír turai és az Erdész Sándorné által irányított kállósemjéni 
szakkör gyűj tése révén. Gyűj tőtevékenységük anyagi, történeti, 
néprajzi értékét hadd érzékeltessük csak egyetlen tárgy említé-
sével, amely itt a kiállításon is lá tható: a mándoki szakkör 
mentette meg az enyészettől II. Rákóczi Ferenc kancsóját, ame-
lyet a nagyfejedelem Mándokon, egy jobbágylakodalomban, 
megfordulván, adománylevél kíséretében egy ifjú párnak aján-
dékozott. 

E kiállítás már csak azért sem törekedhetet t teljességre a 
szabolcs-szatmári szakkörök gyű j tőmunká jának bemutatásánál , 
mivel több kitűnő szakkör gyűj teményét a konferencia részt-
vevői a helyszínen fogják tanulmányozni. Felkeresik majd Pa-
szabon néhai Turi Sándor gyűj teményét , megtekintik Csertő 
Kálmánnak a t irpák népéletre vonatkozó emlékeit Felsősimán, 
amely már olyan jelentős együttessé növekedett, hogy múze-
umunk segédkezet kíván nyúj tan i kiállítássá rendezéséhez. Az 
itt látható tárlókban épp csak érzékeltetni tudta a Városi Műve-
lődési Központ gondos rendezőgárdája ezt a lelkes, sokoldalú 
gyűj tőmunkát : Zombori István szabolcsi, Kovács Miklósné tu -
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Rákóczi-kancsó. A mándoki Gimnázium honismereti szakkörének gyűjte-
ményéből került a nyíregyházi Jósa Múzeumba. A hagyomány szerint 
Rákóczi egy jobbágy kuruc vitéznek ajándékozta annak lakodalma ide-
jén. Egy ajándékozó levél is tartozott hozzá. Ez talán még lappang vala-

hol. (A Jósa Múzeum felvétele.) 

nyogmatolcsi, Bodnár Barnáné mátészalkai, Salamon Miklós bö-
könyi, Szűcs Antal nyírbogdányi és a már korábban említettek 
szakköreinek gyűj tőtevékenysége bemutatásával . 

Módszertani szempontból példamutató a Fábián Dániel veze-
tése alat t működő, tematikus gyűjtést végző nyírturai szakkör, 
amely rendszeresen menti a régi nyíri vízi-élet emlékeit. 

Természetesen az elmondottakból kissé egyoldalúan rajzoló-
dik elénk a honismereti mozgalom, amelynek csak egyik célki-
tűzése a néprajzi tárgyi anyag mentése. Talán azér t kap ez nap-
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jainkban nagyobb súlyt a többinél, mivel egyre inkább érzékel-
hető veszély a divatot szolgáló felvásárlók-viszonteladók lelki-
ismeretlen harácsolása, amely már a mi falvainkat is megfoszt-
ja népünk művészi alkotásainak értékeitől. 

Nem kisebb azonban a feladat, amely a honismereti szakkö-
rökre vár az előbukkanó régészeti leletek bejelentőhálózatának 
kiépítésében, a műemlékké még nem nyilvánítot t népi építé-
szeti alkotások megőrzésében, a népdalok, a népszokások, nép-
hagyományok, a néphit elemeinek kutatásában és gyűjtésében, 
az egy tájegységre annyira jellemző névanyag feljegyzésében, 
feldolgozásában, beleértve a földrajzi és személyneveket, szak-
szókincseket egyaránt, olyan széles érdeklődéssel, ahogyan azt 
a rohodi Balogh László vagy a tarpai Óbis Gyula teszi. 

Itt a kiállításon lá tha t juk azokat, a honismereti feldolgozó 
munkák számára példamutató műveket, amelyek szűkebb ha-
zánk, megyénk és városunk történetének egy szakaszát, hely-
névanyagát, irodalmi és művészeti hagyományai t teszik köz-
kinccsé: Balogh István, Csallány Dezső, Cservenyák László, 
Csiszár Árpád, Erdész Sándor, Hársfalvi Péter, Katona Béla, 
Koroknay Gyula, Kuknyó János, Makay László, Margócsy Jó-
zsef, Mező András, Molnár Mátyás, Németh Péter, Nyárády Mi-
hály, Szalontai Barnabás, Vikár Sándor és mások munkáit , 
hogy csak a helyi értelmiség közelmúltbeli termését említsük. 

Ezeket a műveket — számolva még a Szabolcs-Szatmári 
Szemle, Jósa András Múzeum Évkönyveinek és a Megyei 
Könyvtár kiadványainak sorozatával — föltétlenül ismernie 
kell annak, aki megyénkben helytörténeti feldolgozó munkára 
vállalkozik. 

A honismereti szakkörök, a falu-, üzemi-, TSZ-krónakaírók 
— mint a tornyospálcai Balogh István — őrizhetik meg legin-
kább a közelmúlt és jelenkori tör ténelmünk sorsformáló esemé-
nyeit, a szocialista átalakulásnak, a munkás és paraszt forra-
dalmi mozgalmaknak, a jövő társadalma felépítésének apró moz-
zanatait. Je lenkorunk adatainak pontos feljegyzése néhány év-
tized multán nélkülözhetetlen forrása lesz társadalmunk átala-
kulása e legfontosabb korszakának, se nekünk, aki e korszak cse-
lekvő részesei vagyunk, szent kötelességünk, hogy az utókorra 
hagyjuk nemcsak a létrehozott alkotásokat, hanem azok hiteles 
történetét is, amely a jövő történészei számára ma jd szélesebb 
körű általánosítást tesz lehetővé. 

Szabolcs-Szatmár földjén állunk, s úgy hiszem nem én va-
gyok az egyetlen, akiben felötlenek szűkebb hazánk lánglelkű 
költőjének sorai, amelyekkel mintha számunkra, XII. századi 

39 



követői számára kívánt volna programot adni. Hadd idézzem 
itt most őt, Kölcsey Ferencet, aki 23 esztendejét töltötte Szat-
márcsekén, s akinek sírjához alig egy hónap múlva megyünk, 
halála 135 éves fordulójáról megemlékezni: 

„őseitek parányi fészkeket ráktanak? Szedjétek össze a ro-
mokat, s tegyetek belőle mély alapot jövendő nagyságnak. Apró 
harcokat vívtanak? Csináljátok a békesség müveit temérdekek-
ké... Minden kő, régi tettek helyén emelve; minden bokor. 
régi jámbor felett plántálva; minden dal, régi hősről énekelve; 
minden történelemvizsgálat, régi századoknak szentelve: meg-
annyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni.. 

Dienes István 

A Petőfi Emléktúra jelvénye (Cikkünk a 84. lapon) 
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A műemlékvédelem társadalmi 
bizottságainak országos tanácskozása 
1973. augusztus 22—24. között, a centenáriumát ünneplő Ka-

posvár városában ment végbe a Műemléki Albizottságok VII. 
Országos Értekezlete. A tanácskozást a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa, a Somogy megyei Tanács és Kaposvár Város 
Tanácsa rendezte az Országos Műemléki Felügyelőséggel közö-
sen. 

A csaknem 250 műemlékvédelmi társadalmi munkás és ta-
nácsi, múzeumi, idegenforgalmi szakember részvételével meg-
tartott országos tanácskozás a műemlékvédelem időszerű kér-
déseiről adott tájékoztatást. 

A tanácskozás során elhangzott előadásokra, felszólalásokra 
és a vitára a Honismereti Híradó következő számában még 
visszatérünk, de két lényeges hozzászólásról már most tájékoz-
tatást kívánunk adni. 

Dr. Entz Géza, az Országos Műemléki Felügyelőség osztály-
vezetője „A temetők, temetőkben lévő művészeti emlékek vé-
delme" címen tartott előadást, s ezt követően Szentistványi 
Gyuláné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára rea-
gált nagyhatású hozzászólásában az országos értekezleten el-
hangzott témákra. 

(Szerk.) 

41 



Л temetők és a bennük található művészeti emlékek 
védelme 

A síremlékek gondja nem újkeletű, évtizedek óta foglalkoz-
ta t ja a szakembereket . De mint aféle szélterületről, a figyelem 
mindunta lan elterelődött róla. A temetőknek a műemlékvéde-
lemben nem véletlenül jutot t ez a peremszerep. Az egyes sír-
emlékek történeti és művészeti ér téke általában csekély, egy-
egy temető hatalmas számú anyagából aránylag kevés akad vé-
delemre valóban méltó. Ez utóbbiak között is számos esetben 
csak egyes részletek (pl. felirat fo rmája vagy tartalma, a s írem-
lék elkészítésének módja stb.) érdekesek. A síremlékek sokkal 
inkább kötődnek élő személyekhez, családokhoz, mint általában 
a műemlékek, ezért sorsuk alakulásban sok a szubjektív ténye-
ző. A temetők értéke főként a síremlékek együttesében rejlik 
s ebbe lényegesen belejátszik a fekvés, a környezet kialakítása, 
a növényzet. Mindezek a körülmények a tényleges védelmet te-
temesen megnehezítik, amihez súlyosan hozzájárul, hogy nin-
csen egységes szempontú át tekintésünk országunk temetőiről, 
még kevésbé síremlékeiről. A hatalmas mennyiség viszont ki-
választást kíván, de ez az egész anyag bizonyos szintű ismerete 
nélkül lehetetlen. 

A síremlékek erősen egyéni jellege nagy veszedelmet jelent 
abban a pillanatban, amikor az egyéni gondoskodás megszűnik. 
A társadalmi tudat magas szint je szükséges ugyanis ahhoz, 
hogy a társadalom belássa a síremlék és a temető közösségi ér-
tékeit, s így az eredetileg egyéni gondoskodás közösségivé vál-
hatik. Mivel most éppen erről van szó, vagyis a társadalom ez 
i rányú tudatos tevékenysége megszervezéséről, nem lesz talán 
fölösleges néhány utalás a temetők egészének és a bennük lévő 
emlékeknek történeti fejlődésére. 

A régi ember számára elsősorban a sír maga volt fontos, nem 
annak megjelölése. A középkorban az uralkodók és az előkelők-
készítettek maguk számára szarkofágot vagy sírlapot, hol gaz-
dag díszítéssel, hol szerény kivitelben. Minthogy többnyire 
templomokban temetkeztek, ezek az emlékek is a templomok 
fényét emelték. Emlékeztetek a székesfehérvári bazilikára vagy 
püspöki székesegyházainkra, ahol még a ránk maradt , rendkívül 
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töredékes síremlékek is fogalmat adhatnak azok egykori jelen-
tős szerepéről. Gyakran az egész templom megtelik sírokkal és 
a padlót teljesen elborítják a különböző kőanyagból készített 
sírlapok. így történik ez pl. a budai domonkos templom szen-
télyében vagy a sárospataki egyház egész belsejében. A kevésbé 
előkelők és az egyszerű emberek a templom köré temetkeztek 
az ún. címterembe, sírjaik állandó jellegű anyagból történt meg-
jelölése nélkül. Főként a XVI—XVII. században a sír fölé vagy 
annak közelében az egyház falára felirattal ellátott, díszes em-
léktáblát, ún. epitáfiumot helyeztek el, akkor már tehetős pol-
gárok számára. Egyszerű reneszánsz feliratos táblák olykor a 
városfalba kerültek. Városon és falun még ma is általánosnak 
mondható a temetők templom körüli elhelyezkedése, de a tem-
plom épületében való temetkezés, a kriptáktól eltekintve, a XIII. 
század második felétől fokozatosan megszűnt. Míg a királyok 
és az előkelőek a középkorban a templomhoz sírkápolnákat épí-
tettek a maguk számára, a XVII. századtól a családi kripták és 
kápolnák a cínteremben épülnek fel. A templomtól független 
köztemető első példája a Házsongárdi temető Kolozsvárt, amely 
a XVI. század második felétől kezd működni és a városfalom 
kívül helyezkedik el. Ez a megoldás a XVIII. századtól kezdve 
elterjedt a városokban, sőt a falvakban is elkezdődik és rende-
sen a település szélén kap helyet. A síremlékek anyaga általá-
ban kő, a falusi temetőkben viszont, főként az erdőkben gaz-
dag vidékeken igen kedvelt a fa. Nagyon érdekes a történeti 
stílusok elvidékiesedésének folyamata a falu temetőjében, ahol 
a reneszánsz és barokk stílus hagyományai nem egyszer még a 
XX. században is fellelhetők. Ugyanakkor, elsősorban a fából 
készült emlékek különleges népi műfajokat és díszítő formákat 
hoznak létre, hogy csupán a kopjafákra és a csónak alakú fej-
fákra utaljak. 

E rövid történeti áttekintésből is kitűnik, hogy a síremlékek 
az egyes kiemelkedő vagy érdektelen személyiségek megörökí-
tésén túl évszázados fejlődésük során minő fontos kulturális 
értéket képviselnek. Egy-egy temető a maga több százéves meg-
léte által az illető település, a temetők összessége pedig az egész 
magyar nép életére vethet fényt, adhat szubjektív és objektív 
jellegű tájékoztatást. Nem kell különösebben magyarázni, mit 
jelent a Kerepesi temetőben Kossuth Lajos vagy Ady Endre, 
a debreceni temetőben Csokonai Vitéz Mihály, a sümegi teme-
tőben Kisfaludy Sándor, a tapolcai temetőben Batsányi János 
síremléke, és e sort bőven lehetne folytatni. Mit nem adnánk 
azért, ha ismernénk Petőfi Sándor sírjának pontos helyét! De 
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a nevesek mellett a névtelenek ezrei is mennyire hozzátartoz-
nak egy város vagy község, egy tájegység vagy akár az egész 
ország történetben megtett útjához. Vérségi őseivel nem törő-
dik az, aki elhanyagolja családi sírhelyeit, múltját tagadja meg 
az a kisebb vagy nagyobb közösség, amely veszni hagyja vagy 
talán el is pusztítja saját temetőit! 

De nemcsak a történelemről, a művészetről is szót kell ejte-
nünk. A síremlékek és a temetők nem kis hányada ugyanis 
esztétikai becsű. A románkortól kezdve napjainkig számos sír-
lap, epitáfium, városi és falusi síremlék vagy fejfa, a hajdani 
gazdagság sokszoros megtizedeltsége ellenére is híven őrzi né-
pünk művészetének évszázados alakulását, sok művészünk ih-
letett kfeze nyomát. És ne feledkezzünk meg arról a művészi 
élményről sem, amelyet egy-egy temetőegyüttes kelt a benne 
járókban pl. a miskolci Avason, a soproni Szent Mihály- és az 
egri ráctemplom cintermében vagy Balatonudvari és Szatmár-
cseke falusi temetőiben. Azt hiszem, az elmondottak ismereté-
ben nem szükséges különösebben indokolni, miért került sor a 
szóban forgó téma felvetésére a Műemléki Albizottságok kapos-
vári összejövetelén, és azt sem, hogy sürgető kötelességünk az 
átgondolt és országosan szervezett cselekvés. 

Kérdezni lehetne, hogy eddig e téren semmi nem történt? 
Mindent most kell elkezdenünk? Szerencsére nem. Kezdemé-
nyezés, de eredmény is akad bőven. Műemlékvédelmi szakem-
berektől kezdve néprajzi kutatók, helytörténészek, társadalmi 
szervezetek és lelkes érdeklődők már régen foglalkoznak e ne-
héz kérdéssel. Tanulmányok, kiadványok, dokumentációk, fel-
mérések készültek, melyek felhívják a figyelmet a magyar mű-
velődés e kévésbé ismert területére. A hatósági vonal sem ma-
radt tétlen. Műemlékjegyzékünkben nem egy síremlék talál-
ható. Javaslat készült a budapesti Kerepesi temető építmény 
jellegű emlékeinek jegyzékbe való vételéről, s e tekintetben 
országos viszonylatban is történnek lépések. Etnográfusaink már 
régen tudományos igénnyel foglalkoznak a falu temetőjének 
értékeivel. Mindez jó és hasznos, de nem elég. Elérkezett az 
ideje annak, hogy tisztán lássuk, mink van, és ennek megvédé-
sére milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Mivel nem kizá-
rólag műemléki problémáról van szó, tehát közös összefogásra 
kell törekednünk, hogy az összes érdekeltek egységes elgondo-
lás szerint, egységes cél elérésére összpontosítják erejüket. 

Az első lépés — hasonlóan a népi műemlékekhez — az anyag 
lehető teljes felmérése. E tevékenységnek ki kell terjednie az 
egyes síremlékektől kezdve a temetőegyüttesekig mindenre. Аг 
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osztályozás fővonalai már ma is ki tapinthatók. Az egyes sírem-
lékek ér tékét megszabhat ja az el temetet t személy bárminő 
szempontból való jelentősége, az alkotás művészi, történeti, 
néprajzi vagy különleges helyi fontossága. Azonos jegyek lehet-
nek irányadók sírcsoportok esetében is. A temetők lehetnek 
templom körüliek, ezek az urt. cintermek, vagy a templomtól 
függetlenek. Külön csoportnak tar tható a legrégibb, de az orto-
dox. egyházaknál a XX. századig élő megoldás, amely a sír-
emlékeket, emléktáblákat a templom belsejében vagy külső fa -
lába beeresztve alkalmazza. Végül önállóan kell kezelni a te-
mető épületeit (kápolnák, családi sírboltok, kriptaépületek), 
amelyek védelme elhagyatottságuk és gyakori rongáltságuk 
miatt ugyancsak súlyos gondot jelent. 

A vázolt, még sokat f inomítható csoportosítás nemcsak az 
összeírás át tekinthetőségét, hanem magát a védelmet is szol-
gálja. Ehhez mindenekelőtt szükséges, hogy az egyes emlékek 
és temetők helyét a lehető legpontosabban határozzuk meg, és 
készítsünk minden egyszerű vagy összetett egységről leírást, 
fényképet , ha szükséges, rajzot . A leírás ne csak a formára és 
szerkezetre, hanem az állapotra és a gondozottság kérdésére is 
t e r j ed jen ki. Végül adjon javaslatot az illető objektum kate-
gorizálására, a vele kapcsolatos további teendőkre. Ezt az or-
szágos felmérést egy intézmény sem vállalhatja, erre valóban 
a Hazafias Népfront segítségét kell biztosítani. Az eddigi meg-
beszélések arra vallanak, hogy e soron lévő komoly munká t a 
honismereti szakkörök által lehet elvégeztetni. Megfelelő szer-
vezés esetén belátható időn belül így lehetne e feladatot meg-
oldani. Természetes, hogy a helyes lebonyolításhoz a szakmai és 
szervezeti i rányítás állandó megléte elengedhetetlen. Ezért ja-
vaslom, hogy a Hazafias Népfront keretében megfelelő szakem-
berekből aránylag kis létszámú, de nagyon aktív bizottság ala-
kuljon, amely kidolgozza a már eddig meglévő tapasztalatok 
alapján a kérdőívet és a megfelelő kitöltéshez szükséges, 
jól megfogalmazott és megindokolt szakmai utasítást, kiemelve 
a munka szempontjai t és célját. Az így kidolgozott szövegeket 
a Honismereti Híradó is közölje, amely a továbbiakban állan-
dóan foglalkozzék a munka menetével, s ismertesse azokat a 
tapasztalatokat, amelyek a feladat megoldásához hozzásegíte-
nek. A bizottság dolgozzon ki egy reális ü temtervet is a lebo-
nyolítás és ellenőrzés megkönnyítésére. A munka egész folya-
mán tartsa kézben az irányítást , a beküldött adatanyagokat 
rendszerezze, tegyen javaslatot a védendő objektumokra és a 
védelem módjára . A bizottság végül gondoskodjék arról, Ьоцу 
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ez az országos jelentőségű munka a saj tóban és a hírközlő szer-
vek programjában szerepeljen, annak érdekében, hogy a társa-
dalom minél szélesebb rétegei, csakúgy mint a megfelelő ható-
ságok tájékoztatást kapjanak és e fontos akciót hathatósan tá-
mogassák. 

A temető és a temetőben lévő értékes emlékek védelme nem-
csak szükséges, hanem sürgős is. Amiről eddig beszéltünk, csak 
az első lépés, a védelem módszeres előkészítése. A másik döntő 
lépés, a védelem megvalósítása ettől függ. Közben azonban ál-
landó veszély fenyegeti azokat az objektumokat és együtteseket, 
amelyeket védeni, megőrizni kívánunk. Ezért nem késlekedhe-
tünk, hanem minél hamarabb meg kell indí tanunk a tényleges 
munkát , amely kultúrpoli t ikánk egyik fő cél jának: a szakintéz-
mények és a társadalom tudatos összefogásának próbaköve le-
het. 

Dr. Entz Géza 

Szentistványi Gyuláné felszólalása 

Engedjék meg, hogy a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 
annak Elnöksége nevében tisztelettel köszöntsem a Konferencia 
résztvevőit, köszöntsem kedves vendéglátóinkat és a jubileu-
mát ünneplő Kaposvár városát. Köszöntsem azokat a társadal-
mi munkásokat, akiknek műemlékvédelmi tevékenységéről itt 
a mai rendkívül érdekfeszítő előadások során már több szót 
hallottunk. 

A Hazafias Népfront és a műemlékvédelem kapcsolata nem 
újkeletű. A spontánul kialakult műemléki albizottságokat a 
Hazafias Népfront kezdettől fogva olyan társadalmi szervezetek-
nek tekintette, melyek mozgalmunk célkitűzéseinek megvaló-
sítását szolgálják. 

1959. márciusában ült össze Budapesten a Hazafias Népfront 
székházában első ízben a műemléki albizottságok országos érte-
kezlete. Azóta is valamennyi országos értekezlet egyetértő tá-
mogatásunkkal végezte nemes hivatását és adott eligazítást a 
műemlékvédelem társadalmi munkásainak. 

A műemlékek, mint hazánk múl t j ának jellegzetes és pótol-
hatat lan emlékei alkalmasak a haza iránti szeretet, ragaszkodás 
és megbecsülés felkeltésére és fejlesztésére, s ezért a műeríilék-
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védelem nem hiányozhat a Hazafias Népfront mozgalom tevé-
kenységi területéről. 

A Honismereti Bizottság, mint a Hazafias Népfront Orszá-
gos Elnökségének koordinációs társadalmi bizottsága tágabb ke-
retben ugyanazt végzi, mint a műemléki albizottságok, amikor 
a szocialista nemzeti tudat, a szocialista hazafiság és a proletár 
nemzetköziség fejlesztését és elmélyítését, a szülőföldhöz, a la-
kóhelyhez, a nemzethez-hazához kötődés további erősítését és 
a honismereti mozgalom országos összefogását vállalta magára. 

Vagyis a honismereti mozgalmon belül a műemlékvédelmi 
és a társadalmi tevékenységet olyan fontos területnek tekint-
jük, melynek kialakulása és kifejlődése a honismereti mozgal-
mon belül időbelileg is legkorábban és példamutató módon 
ment végbe. 

A szülőhely, lakóhely szeretete, a jó értelemeben vett lokál-
patriotizmus természetes része az emberek érzésvilágának, s 
ennek alakításában a történelmi múlt emlékei és a jelen ered-
ményei jelentős helyet foglalnak el. A történelmi múlt emlé-
keinek fontos alkotóeleme, mellyel erősíteni lehet a szocialista 
hazához való kötődést. 

Amikor a Hazafias Népfront mozgalom a szocialista nemzeti 
egység erősítésének ápolását vállalta magára, akkor lényegében 
azoknak az elveknek megfelelően cselekszik, melyek kimond-
ják, hogy a hazafiság magába foglal minden igaz értéket, 
amelyet évszázadok során a magyar nép teremtett, de nyil-
vánvaló, az is, hogy nem táplálkozhat kizárólag a múlt forrá-
saiból. 

A műemlékvédelem a történelmi múlt emlékeinek megmen-
tésével, hasznosításával, megismertetésével és bemutatásával 
elősegíti a szocialista hazafiság tudatának formálását. Ennek a 
szép és nemes feladatnak teljesítésében jelentős szerepük van 
a műemlékvédelem társadalmi szerveinek. 

Az értelezleten elhangzott előadásokból kitűnt, hogy az el-
következendő időknek is megvannak a lényeges műemlékvédel-
mi-társadalmi feladatai. A Hazafias Népfront Honismereti Bi-
zottsága részt vállalt e feladatok megoldásában. A keretében 
folyó helytörténeti kutató- és gyűjtő tevékenység: nemzeti és 
forradalmi emlékhelyek, szocialista alkotások megbecsülésének, 
továbbá nemzeti nagyjaink emlékezete méltó ápolásának ösz-
tönzése és az ezzel kapcsolatos kulturális megmozdulások támo-
gatása; a természeti, történeti, művészeti értékek, műemlékek, 
néprajzi és egyéb nevezetességek népszerűsítése, védelmének 
segítése, valamint ezekhez kapcsolódóan a honismereti ország-
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járás továbbfejlesztésének támogatása a Honismereti Bizottság 
munkatervének lényeges célkitűzései és ezek a tar talmi munka 
szempontjából meghatározóak. — Ezen belül külön is kiemelem 
a Magyar Nemzeti Sírkert (a Kerepesi temető) kialakításának, 
a Pusztaszeri Nemzeti Emlékpark létesítésének csak közös erő-
feszítéssel megoldható témáját . 

A Honismereti Bizottság munkate rve részeként elkészítette 
a műemlékvédelmi fe ladat tervét is. Ebben is megtalálhatók a 
temetők és a temetőkben lévő művészeti emlékek megmentése, 
melyben a múzeumi és műemléki szakigazgatási és tudományos 
szervek közvetlen irányítása mellett a helyi honismereti és hely-
történeti körök és a műemléki albizottságok alkotó kezdemé-
nyezése, aktív részvétele a célkitűzésük teljesítésének elenged-
hetetlen feltétele. 

A népi építészet értékes alkotásai megmentésének társadal-
mi támogatása szerepel műemlékvédelmi fe ladat tervünkben. 
Követendőnek t a r t juk az olyan kezdeményezéseket, ahol mint 
pl. a Veszprém megyei Sáskán, a honismereti szakkör céljaira 
a helyi tanács, a termelőszövetkezet és az OMF támogatásával 
és jelentős társadalmi munkával kerül megmentésre és haszno-
sításra egy értékes lakóház. De más példákat is felsorolhatnék. 

Véleményünk szerint a továbbfej lődést elősegíthetné, ha a 
Honismereti Mozgalom helyi szerveit és vezetőit az eddiginél 
fokozottabban bevonnánk a műemlékvédelmi társadalmi m u n -
kába, lehetővé téve azt is, hogy a szakkörök vezetői a bizott-
ságokban is képviseletet nyer jenek. It t elhangzottak hasznos 
javaslatok olyan vonatkozásban, hogy a hoismereti munkakö-
zösségen belül a műemlékvéledmi munká t hogy lehet még tel-
jesebbé tenni, ezek a javaslatok nyilván megfontolás tárgyát 
kell hogy képezzék országos testületi üléseken, ugyanakkor ja-
vaslatot is előterjesztenék, hogy a honismereti körök kapcsolód-
janak bele a tanácsi bizottságok munkájába . 

Ahol erre igény és lehetőség kínálkozik, helyes, ha a helyi 
honismereti szakköröket igénybe veszik a műemléki figyelő és 
jelentő szolgálat megszervezésénél, a műemlékek helyszíni t á r -
sadalmi felügyeleténél is. Ügy gondolom arra is szükség lenne, 
hogy a honismereti mozgalom legaktívabb tagjainak a műem-
léki albizottságok országos értekezleteien szervezett formában 
történő részvételét közös erővel biztosítsuk. 

Támogatni kell minden olyan kezdeményezést, mely lehető-
séget n y ú j t a műemlékek megismertetésére, megszerettetésére, 
ezek között is elsősorban a műemléki kirándulások, séták, szer-
vezett vetélkedők megszervezését. 
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Az ifjúság bevonása a műemlékvédelmi, honismereti társa-
dalmi munkába a továbbfejlődés rendkívül fontos követelménye 
és úgy gondolom, hogy ehhez számos lehetőség mutatkozik a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség útján. 

Az Egerben évente megrendezésre kerülő Műemlékvédelmi 
Egyetemet tervszerűbben kell felhasználni a műemlék és hon-
ismereti aktívák legjobbjainak képzésére és továbbképzésére, és 
támogatni kell azokat a helyi kezdeményezéseket, melyekkel 
ösztöndíj létesítése útján a tanácsi és egyéb szervek ennek elő-
feltételeit megteremtik. 

Kívánatos, hogy a Honismereti Híradóban és a helyi szervek 
által kiadott ilyen jellegű egyéb kiadványokban teret biztosít-
sunk a műemléki gondolat ápolásának. 
Tisztelt Konferencia! 

Az 1960-ban megindult és azóta kiterebélyesedett Honisme-
reti Mozgalom — valamennyien ismerjük a különböző kiadvá-
nyokból, publikációkból, az életnek tényeiből — sajátos módon 
képes összekötni a haladó múltat a jelennel és így lényegében 
forrását képzei a helyes történelemszemlélet elterjesztésének, s 
képes arra, hogy a műemlékvédelem társadalmi bázisát az eddi-
giekhez képest tovább szélesítse. 

A magyar műemlékvédelemben komoly hogyományai vannak 
a társadalmi bázis megbecsülésének és tudatos felhasználásának. 
Ennek az eredményes módszernek a kibontakozásához, a mű-
emlékvédelem közüggyé tételéhez, a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsa és a Honismereti Bizottság a jövőben még fokozot-
tabban kíván hozzájárulni. S bizonyos vagyok abban, hogy ez 
a konferencia is hozzásegít ahhoz, hogy valóban közügy legyen 
a műemlékvédelem az eddigieknél még nagyobb mértékben. 
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Ez történt Abonyban . . . 
— Az Abonyi Krónika krónikája — 

Abony, Nagy-Abony, Szolnok-Abony — így ismerik szerte e hazában. 
Hogyne ismernék, hiszen „Nagy-Abonyban csak két torony látszik . . . " . 
így él hírünk az országban, no meg azoké, akik Abonyból, mint kubi-
kusok járták az országot, és szolgalmukkal, munkájukkal szereztek be-
csületet, tisztességet maguknak is, fa lujuknak is. 

Az utóbbi 20 évben sokat változott településünk. Három nagy, erős ter-
melőszövetkezetünk van, s egyre fejlődő ipari üzemeink újabb és újabb 
munkaalkalmat nyújtanak. Kevesebb az eljáró dolgozó, s ma már több 
az iparban foglalkozók száma, mint a mezőgazdaságban. Nagy telepü-
lésű község: 16 000 lakos gondjával, örömével, megoldatlan problémájával 
találkozik a közért dolgozó ember. 

Ennek a nagyközségnek mai napját mindenki ismeri itt, de tegnapját 
könnyen elfeledjük. 

Az abonyi krónikaírásnak hagyománya van. A Varga-Retkes-Tóth csa-
ládok 1740-től írták a család — s egyben a település — krónikáját. Ha 
voltak is megszakítások a történések feljegyzésében, arra ügyeltek az 
utódok, hogy felvegyék elődeik kezéből a kihullott tollat, és folytassák a 
krónikaírást. Még ma is van folytatója, 230 év távlatából, az akkor meg-
kezdett í r á s n a k . . . 

Abonyi Lajos (családi nevén Márton Ferenc) író, aki hálából vette fel 
településének nevét, 1896-tal zárta le Abony mezőváros krónikáját. Mun-
kája ma is a legbecsesebb kultúrforrásaink közé tartozik. Készítettünk 
öt kötetes fotókrónikát felszabadulásunk 25. évfordulójára, de elkészült 
a felszabadulást követő időszak krónikája is két kötetben, s 1972-ben 
befejeztük „Ez történt Abonyban — 1972" címet viselő krónikánkat is. 
A krónikások „megszállott" emberek. így azután nem is csoda, ha ma-
guk és az általuk „ösztönzött"-ek 1965-től kezdődően 2500! lap terjede-
lemben Abony múltjávái, életével foglalkoztak. Ezek a tanulmányok, 
dolgozatok megbecsült darabjai, kötetei tanácsnak, könyvtárnak, múze-
umnak egyaránt. 

Ezért a jelentős helytörténeti munkáért megbecsülés s, tisztelet jár, s 
ezt becsülni, ezt elismerni nem késlekedik egyetlen helyi fórum sem 
Abony 1792. esztendejében minden rezzenését, szenzációt és szürke, dol-
gos hétköznapjait egyforma szorgalommal jegyezték fel krónikásai, hogy 
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a feledés vastag pora bármikor elsöpörhető legyen a régi események, 
megfakult emlékezések gazdag táráról. 

Az abonyi krónika 1972-ben született. Súlya 3300 gr. Terjedelme 401 
gépelt lap, a gépi leütések száma 1 400 000 körül van. Havonta készítjük 
30 példányban és küdjük szét — a tanács út ján — azoknak a szervek-
nek-intézményeknek, munkahelyeknek, ahonnan — ugyancsak lelkes 
adatgyűjtők révén — eseményeket, adatokat kapunk. 
A krónika a HNF nagyközségi bizottságának szerkesztésében készül, a 
nagyközség évkönyvének részeként. (Év végén ugyanis a havi „részeket" 
beköttettük, és mint a nagyközség évkönyvét, tanácsülésen adtuk át a 
nagyközség lakossága számára.) 

A „születés" körül mintegy 30 fő bábáskodik. Ez a népes gyűjtő-
gárda a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, a közművelődés, az ok-
tatás, a pénzügyi, a gazdasági, a kommunális, az egészségügyi, az épít-
kezési (műszaki), az ifjúsági, a sport, az állategészségügyi, népesség sta-
tisztikai, meteorológiai és agrármeterológiai stb. területeken fejti ki ku-
tató, gyűjtő, adatszolgáltató tevékenységét. A tanács megrendelte a 
Sajtó-Figyelő Szolgálat-ot, amelynek adatai kellő kiegészítést adnak 
(forrásjegyzék) a krónikához. 

A havonta beérkező anyagot (a 30 főtől) 5 személy veszi át. Ha nem 
érkezik kellő időben az anyag, az öt fő közül az, akinek csoportjából 
valaki hiányosan teljesített, megteszi a szükséges „intézkedést", hogy a 
„mulasztótól" is bekerüljön az anyag. (Ez a felépítés azt jelenti, hogy 
minden egyes „csoportvezetőhöz" 5—6 fő tartozik, aki ténylegesen az 
„első vonalban", az élet minden területével kapcsolatot tartva gyűjti az 
adatokat.) A csoportvezetők azután az összegyűjtött anyagot átadják a 
szerkesztőbizottságnak. A HNF megbízottja, a múzeum, a könyvtár és a 
művelődési felügyelő elvégzik a „szűrési" munkát (miből, milyen ter je-
delem kerüljön a krónikába stb.), majd az egy hónap történetét gyors 
írásba diktálják. Ezt követően (egyeztetés, „lektorálás" után) kerül sav 
sokszorosításra, majd megfelelő külsőt is kapva (nyomdai úton készítet-
tünk egyszerű, de mégis mutatós, ízléses borítót) terjesztésre kerül. (A 
már említetteken felül „terjesztőkön" ér t jük azokat az intézményeket, 
munkáltató szerveket, ahol pl. várakozók vannak; fürdőben, fodrászűz-
letekben stb.) 

Krónikánkat színesíteni igyekszünk a községben évek óta „divatozó" 
ún. üzemi újságok cikkeivel, valamint a 100 évvel ezelőtt ugyanezen a 
napon történt események leírásával, valamint fényképekkel. 

Krónikánk ezek szerint három részből áll: 1. az események leírásából; 
2. a forrásjegyzékből (amely, mondanom sem kell, hogy micsoda nagy 
érték); 3. fotódokumentációkból. 

A forrásjegyzék egyébként a krónika bibliográfiája, mert benne fel-
sorolást nyer pontos meghatározással minden olyan cikk stb., amely a 
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hazai sajtóban Abonyról, vagy vele valamilyen vonatkozásban meg-
jelent. 

Egyszer már említettem, hogy a tanács és annak vezetői becsülik ezt 
a munkát. Biztosítják a papír-anyagot (amely nem is olyan kevés), a 
sokszorosítást, a gyors- és gépírási munkát, néhány példány bekötését és 
az időt is ezekre a munkákra. Nagy dolog! Ezt viszonozni csak a króniká-
val lehet, s szégyen lenne, ha ilyen segítőkész megnyilvánulás mellett 
sem „menne" a krónikaírás. 

Amikor elindítottuk ezt a munkát, úgy terveztük, hogy az év végén 
falugyűlés elé terjesztjük. Mondja ki a falugyűlés rá az igent! „Menet-
közben" jöttünk rá, hogy nagyobb az „ereje" a havi kiadásnak, amelyet 
forgatnak az emberek, havonta, naponta gyűrik lapjait ; igazolja, hogy 
„érdekfeszítő" témák után keresnek, kutatnak a sorok között. 

A haszon? Többirányú. Határozottan elősegíti az üzemtörténeti króni-
kák írását, talán határozottabb vonalú lesz a szocialista brigádok nap-
lója is ezeket olvasván, a tanács munkájának éwég i összegezése is 
könnyebb talán, s reméljük, elérkezik az ideje annak is, hogy ennek, 
vagy ilyennek nyomán a település valamennyi foglalkoztató szerve, válla-
lata, intézménye, maga is szükségesnek tar t ja saját munkájának, munká-
sainak, eredményeinek és gondjainak leírását, krónikába foglalását. Hogy 
ez álom? Nem hiszem. Sokkal közelebb állunk ennek megvalósításához, 
mintsem gondolnánk. Talán csak egy arra alkalmas tollforgatóra lenne 
szükség. Ennek „előteremtésében" pedig mi is segíthetünk. 

A jövő kutatója számára krónikánk még nem teljes. Utólag jöttünk 
rá, hogy ha valaki pl. a település közbiztonságát kívánja kutatni, akkor 
az egész krónikát át kell böngésznie, hogy megtalálja a keresett té-
mákat. 

Ezért feltétlenül szükséges egy olyan tartalomjegyzék, mutató, ahol a 
témához kapcsoltan felsorakoztatjuk azokat a lapszámokat a króniká-
ból, ahol pl. a közbiztonságról írunk. Ez egyébként azért is kell, mert 
forrásjegyzékünket nem krónikánk legvégén, az év zárásakor közöljük, 
hanerp részenként, havonként, amikor egy-egy hónap krónikájával vé-
geztünk. 

Célszerű lenne magnófelvételt is készíteni egy-egy eseményről, amely 
ugyancsak a krónikához kerülne mellékletként, és azt is fontosnak tar-
tom, hogy a krónika „egyéb" mellékletei is a tanács hivatalos levéltá-
rába kerüljenek. 

Milyen jó lenne, ha a krónikák is úgy sorakoznának a tanács irattárá-
ban, mint az anyakönyvek, évenként sorra-rendre mutatván az idő mú-
landóságát, rögzítve dolgos népünk szorgalmas munkáját . 

Sok gond van a krónika írásával. így igaz. Mi ezt a „módszerét" vá-
lasztottuk az írásnak. Lehet, sőt biztos, hogy van ennél jobb megoldás 
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is. Nem esküszünk rá, hogy ez a legjobb. Ez az év, ilyen formájában 
kísérletnek számított. S a kísérletezés mellett az ad újabb indítékot, hogy 
vannak most is „aranytartalékaink", akik róják életük krónikáját, a 
régi idők, ma még elő tanúi, a „summások" nehéz út já t járó Szandi Sán-
dorok, a természetet járó, erdőkerülő Cseh István-ok, az ú j idők harcaira 
visszaemlékező Kossuth-díjas Dogosi Ferenc-eк és mások. Ök is leteszik 
egyszer asztalunkra a maguk szolgálta, maguk formálta idők krónikáját. 

Györe Pál 

A Fővárosi Helytörténeti Klub egy éve 

1971. őszén, a Budapesti Konferencia állásfoglalásában született meg 
a javaslat „a helytörténeti mozgalom amatőr- és szakember munkásai-
nak állandó kapcsolatát szervezetten lehetővé tevő" Fővárosi Helytörté-
neti Klub megalakítására. 

A klub, programjának összállítása s a Hazafias Népfront Budapesti 
Bizottságával történt egyeztetés után végre, 1972. májusában megkezdte 
munkáját . 

Alapvető célnak tekintettük egy olyan rendszeresen ismétlődő fórum 
létrehozását, ahol a különböző kerületekben, üzemekben tevékenykedő 
helytörténeti kutatók elmondhatják problémáikat, megismerhetik egymás 
munkáját , módszertani tanácsadásban részesülhetnek. 

Minden hónap utolsó hétfőjén gyűlnek össze a Fővárosi Művelődési 
Házban a klub tagjai, és sokszor késő estébe nyúltak a foglalkozások. 
Az átlagos látogatottság a 10 összejövetelen átlagosan 39 fő volt. 

Legnépesebbek és legnépszerűbbek azok a foglalkozások voltak, me-
lyek egy-egy kerület munkájáról adtak számot (Kőbánya, Óbuda, XX. 
kerület). 

Ezeket az összejöveteleket az adott kerület helytörténeti bizottságai a 
tanácsi, párt és népfront vezetők segítségével készítették elő. Közüggyé 
tudták tenni ezeket a bemutatkozásokat, sok érdeklődőt vonzottak az 
adott kerületből. Emelte e klubfoglalkozások rangját és a helytörténeti 
munka tekintélyét, hogy a bemutatkozó kerület tanácselnöke, párttitkára, 
Hazafias Népfront elnöke is résztvett raj tuk. 

A kerületekről szóló előadásokat diaképekkel, filmekkel illusztrálták. 
Steer János Kőbányáról, dr. Szilágyi János Óbudáról, dr. Szaller Ernőnc 
a XX. kerületről tartott színes ismertetést. 

A kőbányaiak a „100 éves az Északi Járműjaví tó" c. kiállítást, a XX. 
kerületiek Nolipa István Pál festőművész Pesterzsébetről készített grafi-
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káit, és a XX. kerületről megjelent kiadványokat, dokumentumokat mu-
tatták be. 

Amatőrfilmek vetítésére is sor került; a bemutatkozó kerületről szóló 
irodalmi szemelvények, versek, novellarészletek tolmácsolását vállalták a 
Frankel Leó Művelődési Ház, a Pataky István Művelődési Központ és a 
Csili Vasas Művelődési Központ irodalmi színpadának tagjai. 

Szinte minden klubfoglalkozáson vetítettünk Budapestről készült hely-
történeti kisfilmeket. Sajnos a MOKÉP Ismeretterjesztő Filmtára csak 
12 ilyen témájú filmmel rendelkezik, s így ősztől ú jabb filmeket nem 
tudunk bemutatni, hacsak addig nem készül el fővárosunkról ú j ismeret-
terjesztő kisfilm. 

Jól sikerült ankétot tartottunk a Budapest c. folyóirat szerkesztőségé-
vel. Katona Éva szerkesztő vezette a tanácskozást. A főváros centenáriu-
mával foglalkozó kiadványokról is külön előadást hallgattak a klub 
tagjai, melyet dr. Tömöry Márta történész tartott. 

Idei záróösszejövetelünkön a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 
Gyűjteményét ismertette Gáti lstvánné, tudományos munkatárs, majd a 
gyűjtemény meglátogatására is sor került. 

Az ősz folyamán folytatjuk a kerületek bemutatkozását, így a József-
város,1 Csepel és a Belváros helytörténészei adnak számot munkájukról. 
Az elsőn egy kerületi helytörténeti gyűjtemény, a másodikon egy üzemi 
múzeum meglátogatásával kapcsoljuk össze a foglalkozásokat. 

Hívjuk és vár juk a Fővárosi Helytörténeti Klub összejöveteleire a nép-
művelők, a helytörténeti szakkörök vezetőinek és tagjainak képviselőit 
Bízunk abban, hogy az igen eredményes első esztendőt még sok hasonló 
követi majd. 

Sági Pál 

1 Lezajlott, tar talmas beszámolókkal, sikeres tapasztalatcserével. (Szerk.) 
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Honismereti diáktáborok 

A VI. Országos Honismereti Diáktábor mérlege 

A KISZ Központi Bizottsága megbízásából, 1972. augusztus 8-tól 19-ig, 
Debrecenben, a nagyerdei KISZ-táborban a KISZ Hajdú-Bihar megyei 
Bizottsága, a Megyei Tanács, a Hazafias Népfront megyei Elnöksége, a 
Megyei Művelődési Központ, valamint az illetékes Debrecen városi szer-
vek, A Hazafias Népfront Országos Honismereti Bizottsága, valamint a 
Munkaügyi és a Művelődésügyi Minisztérium támogatásával — megren-
dezték a kéthetes VI. Országos Honismereti Diáktábort, amelyre az or-
szág minden részéből 72 középiskolás és 34 szakmunkástanuló fiatal se-
reglett össze. 

A KISZ megyei bizottsága által készített és az országos szervek által 
jóváhagyott tervnek megfelelően a tábor munkája a következőképpen 
alakult : 

Tájékoztató előadásokat tartottunk a honismereti mozgalom, a KISZ 
nevelési programja, valamint az iskola oktató-nevelő munkájának kap-
csolatairól (Hevér László a KISZ K.B. osztályvezetője és Gálos Tibor a 
Művelődésügyi Minisztérium főelőadója), továbbá megyénk, városunk éle-
téről, művelődési viszonyairól (Szöllősi Gyula, a Megyei Tanács osztály-
vezetője). 

Szerveztünk szakelőadásokat Észak-Amerika indiántörzsei között vég-
zett gyűjtőútról (dr. Gunda Béla, egyetemi tanár), Buda és Pest egyesíté-
séről (dr. Veliky János, egyetemi tanársegéd), a honismereti és az önte-
vékeny művészeti munka kapcsolatáról (dr. Béres András tudományos 
kutató); kerekasztalbeszélgetést az Alföld c. folyóirat munkatársaival, 
íróival (dr. Kovács Kálmán, Tóth Endre, Gábor Zoltán, Aczél Géza); 
megyejárást Hajdúba, majd Biharba; városnézést a 600 éves Debrecenbe. 

Szakmai vonatkozású (városismereti és általános honismereti) vetél-
kedőket (Francz Vilmos, Tóth Katalin) rendeztünk; pályamunkákat Írat-
tunk a szerzett ismeretek gyakoroltatására, ellenőrzésére. 

Nagyon konkrét szakmai gyakorlati munkát végeztünk 11 szakcsoport-
ban, dokumentációs tevékenységet 1 kiegészítő szakcsoportban. 

„Lazító" szórakozást tánc-, játék- és ismerkedési esteken, tábortűzi 
pi'ogramban, szűkebb körű sportvetélkedőkön kívántunk nyújtani. 
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Szakcsoport foglalkozások 
Munkánk gerincét a szakcsoport-munka adta. 
A szakcsoportok, vezetőjük szakmai irányításával, előre elkészített 

munkaterv alapján, önállóan végezték munkájukat . Általános alapel-
vünk volt, hogy a szakcsoportok elsősorban a tárgykörükön belüli él-
ménynyújtásra törekedjenek, s eközben alkalmazzák a szükséges iroda-
lom- és forrás-feltárást, a gyakorlati munka különböző fázisainak életre-
keltését. 

A kitűzött cél sikeres megvalósítását biztosította, hogy a szakcsoportok 
vezetői nemcsak ismerői voltak szakterületüknek, hanem jó pedagógus-
ként, mozgalmi módszerekkel foglalkoztak a diákokkal. 

Az üzemtörténeti szakcsoport a Debreceni Dohánygyárban 
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1. Munkásmozgalomtörténeti szakcsoport: Vezetője: dr. Veliky János 
egyetemi tanársegéd. A csoport létszáma 9 fő, közülük 2 ipari tanuló, 
1 szakközépiskolás, 6 gimnazista. Foglalkoztak a kutatás problematikájá-
val, megismerték a fontosabb forrásokat, ezek jellegét, forráskritikai 
értékelésüket, felhasználási módszereiket, majd bizonyos bibliográfiai tá-
jékozódás után a csoport adatgyűjtéseket végzett a Hajdú-Bihar megyei 
Levéltárban, az MSZMP megyei archívumában, a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Könyvtárában, valamint a Bajmazújvárosban élő veterá-
noknál. A gyűjtött anyagból a diákok három összefüggő pályamunkát 
készítettek: A munkásmozgalom kezdetei Hajdú-Biharban. — Paraszt-
és földmunkásmozgalom Balmazújvárosban a XIX. század végétől a fel-
szabadulásig. — A munkásőrség története Hajdú-Biharban, 1970—1972. 

2. Üzemtörténeti szakcsoport: Vezetője: Hegedűs Jenő középiskolai 
tanár. A csoport létszáma 12 fő, de egy vendég berlini középiskolás is 
rendszeresen résztvett a csoport foglalkozásain. Feladatuk a Debreceni 
Dohánygyár, és az ú j házgyár történetének megismerése volt. A csopor-
tok megismerkedtek az üzemek vezetőivel, majd az általános tájékozódás 
után néhány részletkérdésben irattári, levéltári kutatásokat végeztek, s 
a dolgozóktól szóbeli adatokat próbáltak gyűjteni. 

Eredményként három önálló pályamunkát készítettek: A nők helyze-
tének alakulása a Dohánygyárban (1930—1972.) — A Dohánygyár KISZ-
szervezetének története. — A Debreceni Házgyár története. A három fel-
dolgozás közül az első sikerült jobban. A csoport tagjai gazdag élménye-
ket, sok tapasztalatot szereztek. A gyűjtés és feldolgozás módszereit 
azonban még jobban ki kell munkálni. 

3. TSZ. történeti szakcsoport: Vezetője: Oros Károly szaktanár. A cso-
csoport létszáma 7 fő. A csoport csaknem fele nem önkéntes jelentkező 
volt. Feladatul a földesi Lenin tsz történetének kutatását tűzték ki. Eb-
ből a célból tanulmányozták a tsz irattárát, a megyei irattárba bekerült 
iratokat, a község múlt jával foglalkozó szakkönyveket, s nagyon sok élő 
adatközlést is meghallgattak. A vezető főként a történeti statisztikai 
módszerek megismertetésére törekedett. Az eredmény csaknem publiká-
lásra érett, tanulmány. Ez annál inkább tanulságos, mert a munkából az 
öt gimnazista mellett két ipari tanuló is derekasan kivette a részét. Az 
élményekben gazdag munka során magnó-felvételeket, fényképeket is 
készítettek. (Pályamunkájuk kiemelt jutalomban részesült). 

4. Helytörténeti szakcsoport: Vezetője: dr. Orosz István, egyetemi ad-
junktus. A csoport létszáma 9 fő. Legfőbb feladatuknak a helytörténeti 
kutatás forrásaiba való bevezetést tekintették. Elsősorban helytörténeti 
bibliográfiák készítésére, s a nyomtatásban megjelent források feldol-
gozására fordították figyelmüket. Közben megismerkedtek az Egyetemi 
Könyvtár, a Történeti Intézet, a Déri Múzeum könyvtárával, s egyénen-
ként kisebb terjedelmű dolgozatokat írtak. A legújabbkori történettel 
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kapcsolatosan élő adatközlést is meghallgattak. Témáik a következők vol-
tak: A hajdúság kialakulása; Hajdúsági népszokások; Diákélet a Reí. 
Kollégiumban; Debrecen gazdasága és társadalma a XV—XVI. század-
ban; Debrecen, a szabadságharc fővárosa; Debrecen szabad királyi városi 
rangra emelése; Civis társadalom; Hajdúdorog története; Az élet meg-
indulása Debrecenben a felszabadulás után. Míg a módszereket közösen 
beszélték meg, a témákat a hallgatók egyénenként dolgozták fel. A? 
egész csoport rendkívüli szorgalommal, lelkesedéssel, valóságos kutatói 
szenvedéllyel dolgozott. Legtöbbjük most döbbent rá igazán a kutató 
munka szépségére, de egyben nehézségeire, buktatóira is. 

5. Krónikaíró szakcsoport: Vezetője: Francz Vilmos, a Megyei Műve-
lődési Központ főmunkatársa. A csoport létszáma 12 fő. Feladatul né-
hány üzemei, falusi krónika tanulmányozását, illetve ezek újra-szerkesz-
tését tűzték ki. Mindenek fölött pedig vállalták a táborkrónika elké-
szítését. Elkészítették a MÁV Járműjavító Vállalatának, az MGM üzemi 
klubjának, valamint a Mikepércs községnek égy-egy terjedelmes krónika -
részletét, mely tartalmában, formájában példamutató munka A tábor 
végére szép kötetté formálódott a táborkrónika is. Közben a diákok 
megszerették a krónikaírást, megismertek különböző krónika-típusokat 
(üzem-, falu-, klub-, tábor krónika). 

A szellemi hagyományokat gyűjtő szakcsoport a balmazújvárosi legelőn 
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6. Szellemi néphagyományokat gyűjtő szakcsoport: Vezetője: dr. Béres 
András néprajzkutató. Létszám 9 fő. Gyűjtöttek Balmazújvárosban, a 
Hortobágy-széli legelőkön, Hajdúdorogon. Élményeiket magnetofonszala-
gon rögzítették, s ezekből két tartalmas, önálló feldolgozást készítettek: 
Adatok a Hortobágy-széli pásztorkodáshoz; Szemelvények Hajdúdorog 
néprajzából. 

7. Tárgyi hagyományokat gyűjtő szakcsoport: Vezetője: dr. Bencsik 
János, múzeumvezető. A csoport létszáma 13 fő. Egyeken értékes anyagot 
gyűjtettek össze, a Hortobágyon és Vámospércsen kiegészítő adatgyűjté-
seket végezhettek, összesen 35 darab néprajzi tárgy is összegyűlt, amely-
ből a tábor végén rögtönzött kiállítást rendeztek. A tárgyak a Déri 
Múzeumba és a Hajdúböszörményi Múzeumba kerültek. Pályamunkák: 
A lakóház és berendezése Egyeken; A gazdasági udvar Egyeken; A ba-
romfitartás néprajza; A lakóházak külső díszítése Egyeken; 35 néprajzi 
tárgy múzeológiai leírása. 

8. Népzenegyűjtő szakcsoport: Vezető: dr. Papp János, főiskolai tanár. 
A csoport létszáma 6 fő. A csoport munkatervében elsősorban a népdal-
gyűjtés módszereinek megismerése szerepelt, elméleti és gyakorlati mun-
kával alátámasztva. Terepmunkájukat Nyíradonyban végezték. Gyűjté-

Készülnek a földrajzi- és ragadványnév gyűjtő szakcsoport pályamunkái 
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seik legszebb darabjait magnetofonszalagon rögzítették és szakszerűen 'e 
is kottázták. A csoport minden egyes tagja megszerette a népzenét, к 
megtanulta a népdalok gyűjtésének szakszerű követelményeit. Közösen 
írt pályamunkájuk igen szép teljesítmény. 

9. Földrajzi és személynév gyűjtő szakcsoport: Vezető: Tóth Katalin, 
tanárnő. Tervük, a szükséges módszertani ismeretek elsajátításán tűi 
Létavértes nagyközség hely- és ragadványneveinek az összegyűjtése volt. 
A hatalmas feladatot a csoport példátlan szorgalommal, lelkesedéssel és 
szakértelemmel elvégezte. A közös gyűjtések eredményeit minden részt-
vevő külön-külön dolgozta fel. A benyújtott feldolgozások közül 4 olyan 
színvonalú, hogy alkalmas lenne diáknapi pályázatra. Elnyerték a tábor 
legjobb szakcsoportja kitüntetést. 

10. Irodalmi hagyományokat gyűjtő szakcsoport: Vezető: dr. Barla 
Gyula gyakorló gimnáziumi tanár. Létszám 7 fő. Közülük többen már 
korábban is működtek irodalmi szakkörökben, s pályázatokon is nyer-
tek díjakat. A téma közös volt: Csokonai és Petőfi emlékek Debrecen-
ben, melyhez felhasználhatták a Ref. Kollégiumban, a Déri Múzeumban, 
az Egyetemi Könyvtárban megtalálható dokumentumokat, de legérdeke-
sebbnek az egyik öregek napközi otthonában való szájhagyomány gyűj-
tés mutatkozott. Búvárkodásukból 7 önálló feldolgozás született. Közülük 
négyet a szakcsoportvezető kiemelkedőnek itélt. 

11. Természetvédelmi szakcsoport: Vezető: Tóth Ferenc tanár, a Haza-
fias Népfront munkatársa. Létszám 10 fő. Fő céljuk, a megye termé-
szeti értékeinek a megismerése, a tá j és a ra j ta élő emberek kötődésének 
vizsgálata volt. Élménytadó kirándulásokon vettek részt, növénygyűjtést 
végeztek az álmosdi parkerdőben, a debreceni Nagyerdőben, a Hortobá-
gyon, s a felmérésekből szép feldolgozásokat készítettek. 

Amint láttuk, az egyes csoportvezetők különböző módon szervezték 
meg csoportjuk munkáját . Volt, aki sokrétű feladatot tűzött ki, s ezzel 
főként az élmények gazdagítására törekedett. Ilyen esetben rendszerint 
le kellett mondani az élmények mély, elemző feldolgozásáról. Mások 
inkább egy témát tűztek ki célul, s igyekeztek azt minél sokoldalúbban, 
mélyrehatóbban kidolgozni. Egyelőre nehéz lenne lemérni, melyik volt 
hasznosabb. Mindenesetre az utóbbiak szebb, alaposabb pályamunkákat 
produkáltak (TSz-történet, helynévgyűjtés), s figyelmeztetnek arra, hogy 
a komoly honismereti, helytörténeti munkához nem elég a puszta lelke-
sedés, az érdekes felületek megragadása, hanem szükség van a kevésbé 
kellemes, olykor aszketikus elemző, feldolgozó munkára is, hogy tudo-
mányosan felhasználható eredmények szülessenek. De az is lehetséges, 
hogy a 15—18 éves fiatalok esetében éppen az érdeklődés felkeltése, a 
témák érdekességének a feltárása a fontosabb, s az élmények majd ké-
sőbb érlelődnek konkrét feldolgozássá. Az mindenesetre tanulság, hogy 
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A természetvédelmi szakcsoport az ohati „Kékvércsék erdejé"-ben 

óvakodni kell a feszített tervektől; a kevesebb, de alaposabb munka na-
gyobb tanulságokat ad, mint a félig befejezett, folytonos fáradtság je-
gyében végzett tevékenység. 

Tábori pályázat 

A tábor pályázati rendszere első kezdeményezés a diáktáborok törté-
netében. 

Az előre beküldött pályamunkák közül kiemelkedő értékű Győri Sán-
dor „Petőfi nyomában Tolna megyében" c. munkája . Bebizonyosodott 
azonban, hogy — tekintettel a különböző megyei és országos pályáza-
tokra — a honismereti diáktáborok előzetes pályázatára nincs szükség. 

A táboron belüli pályázati forma azonban bevált. Célja elsősorban az 
volt, hogy a tanulók gyakorlatra tegyenek szert a feldolgozó munkában. 
Ez a módszer az ismeretátadás mértékét is segítette számbavenni. A 
terepmunka eredménye úgy mérhető le, ha azt a gyűjtő végülis össze-
gezi. Feldolgozás nélkül a helyszníi adatgyűjtések rendszerint el is kal-
lódnak, haszontalanná válnak. Az a lehetőség, hogy a jól végzett terep-
munka eredményeivel pályázni lehet, a diákokat koncentráltabb, figyel-
mesebb, precízebb terepmunkára ösztönözte. Jellemző, hogy bár a pályá-
zat önkéntes volt, mégis majdnem minden táborozó résztvett e munká-
ban, s összesen 48 pályamunka készült el. Köztük 15—20 igen alapos ki-
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dolgozású, nem egy eléri az országos diákpályázatokon díjazott munkák 
színvonalát. A pályaműkészítés nagy lendületet, szinte versenyszellemet 
alakított ki, s e szellem nagy pozitívuma volt táborunknak. S emellett 
a szakcsoportvezetők éppen a pályamunkák készítése alkalmával tudtak 
olyan tanácsokat adni, amelyeket a diákok a későbbi pályamunka-készí-
tés során is felhasználhatnak. A tábor munkája így vált komplex egy-
séggé. amikor a diákok a téma felismerésétől, az adatgyűjtésen, anyag-
rendezésen át eljutottak az igényes megformálás megtanulásáig. E pa-
lyázati rendszer továbbfejlesztéséhez azonban feltétlenül szükséges a 
megfelelő munkaszobák és szakkönyvek biztosítása. 

Tanulmányi kirándulások 

Augusztus 10-én a tábor városnézésen vett részt Debrecenben, szakve-
zetéssel. Közben koszorút helyezett el az i f jú kommunista mártír 
Tóthfalusi Sándor ez alkalommal leleplezett emléktáblájánál. 

Augusztus 13-án, a hortobágyi túra részeként, koszorút helyezett el 
táborunk a Balmazújvároson felállított Veres Péter-szobor talapzatán. 
Megnézte a tiszacsegei Zsellérházban létrehozott népi lakberendezési, 
gazdasági-eszköz kiállítást, a hortobágyi Pásztormúzeumot. Kilátoga-
tott a mátai versenyistállóhoz, a méneshez és a szürkegulyához. 

Augusztus 17-én a tábor bakonszegi Bessenyei György Emlékházat, 
emlékkiállítást nézte meg, koszorút helyezett el a felvilágosodás nagy 
magyar írójának síremlékénél. Ellátogatott Nagykerekibe, az egykori 
Bocskai-várkastélyba, Álmosdon tisztelgett Kölcsey Ferenc volt lakóhá-
zában, megtekintette az emlékkiállítást, az ú j könyvtárat, és koszorút 
helyezett el a költő emléktáblájára. 

A kiránduláson mindenütt helyi vezetők fogadták diákjainkat, s rövid 
ismertető után rendszerint emléktárgyakat adtak át nekik: Tiszacsegéri 
Papp József „Tiszacsege" c. könyvét, Nagykerekiben Bocskai-emléklapot., 
Álmosdon Kölcsey arcképével ékesített selyemszőttes könyvjelzőt. 

Bár a kirándulások csak két és fél napot töltöttek ki, mégis hatéko-
nyan felhívták a figyelmet a tá j kevésbé mutatós, de nagyjelentőségű 
történelmi értékeire. 

Vetélkedők 

Szintén újításszámba ment a tábor két vetélkedője: „Debreceni kalei-
doszkóp" (tervezte s a játékot vezette Francz Vilmos) és a „Honismereti 
turmix" (tervezte s a játékot vezette Tóth Katalin). Hármas céljából: a 
szerzett ismeretek gyakorlása, mértékének ellenőrzése, szórakoztatás, 
fontosabbnak az első kettőt tartottuk. A honismereti táborok sikerrel 
alkalmazhatják mindhárom céllal. Fontos azonban olyan vetélkedési 
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rendszer alkalmazása, amelyben a résztvevők mindvégig versenyben ma-
radhatnak. A pontszerzéses (tehát nem kieséses) módszer előnye volt, hogy 
a résztvevő csaknem ötven versenyzőt és a kb. ugyanannyi szurkolót 
végig feszült és hangulatos figyelemre késztette. 

Dokumentációs csoport 

Táborunk harmadik jelentős újítása volt a Dobos György táborvezető-
helyettes által irányított, táborunkhoz négy önként csatlakozó diákból és 
egy felnőtt fotósból álló dokumentációs csoport létrehozása. Napról napra 
számtalan fotón örökítették meg táborunk életét. Jó lenne, ha minden 
későbbi honismereti tábor mellett fotó-laboratórium működnék. Erre a 
szakcsoportok gyűjtőmunkájának segítése céljából nagy szükség van. 

A csoport filmfelvételeken is rögzítette a szakcsoportok tevékenységét, 
a tábor életét, s ebből végülis hangulatos film kerekedett, amely hasz-
nos szolgálatot tehet a honismereti munka jövőbeli népszerűsítésében is. 

Egyéb rendezvények 

A tábor szakmai tevékenysége szempontjából kevesebb, de aktivizáló, 
hangulatkeltő szerepe miatt fontos szerepe lett volna a különböző sport-
és szórakoztató rendezvényeknek: sportversenyeknek, ismerkedési est-
nek, táncos alkalomnak, tábortűznek. Ezek sajnos a tábor berendezése, 
s más táborlakókkal való „túlnépesítése" miatt nem bontakozhattak ki 
kellően. 

Emellett a diákok az egész napi megfeszített munka után inkább a 
csendesebb esti foglalkozást, a napi tapasztalatok összegezését, a vetél-
kedőkre való felkészülést, a pályamunkák készítését tartották fő fela-
datuknak. A rövidre szabott idő alatt célszerűbb arra törekednünk, hogy 
mélyebb szakmai élményeket nyújtsunk, hiszen az ifjúsági táborokra 
jellemző egyéb, oldottabb tevékenységre bárhol más helyen adódik lehe-
tőség, de a szakismeretek elmélyítésére nem lehet mindig ilyen kiváló 
szakvezetői segítséget biztosítani. 

Néhány tanulság 

A későbbi táborok érdekében jó, ha negatív tapasztalataink közül ki-
emeljük, hogy teljes vezetőségünk tapasztalata: kevés a 12 nap. Ebből 
két nap utazással, 1 nap táboron belüli „aklimatizálódással" telik el. 
További 2 nap a különböző általános tájékoztatókra, a terepismeret biz-
tosítására kell. Üjabb két napot kell minimálisan számítani a közös ki-
rándulásokra. A tényleges szakmai munkára mindössze 5 nap marad, s 
ez kevés. Táborunk végén ezt a 11 szakcsoportvezetővel egyetértően vall-
ja vezetőségünk. 
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Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a táborba érkező fiatalok — középisko-
lás diákok, ipari tanulók! — igen csekély értékes dal-, játék- és mozgás-
kinccsel rendelkeznek; alig ismernek értékes népdalokat, forradalmi da-
lokat, néptáncelemeket, népi játékokat. A következő diáktáborokban na-
gyobb gondot kellene fordítani a kollektív daltanulásra, a népi játékok 
és néptáncelemek tanítására. 

A pihenni is hasznosan szerető diákok hiába keresték táborunkban a 
szépirodalmi könyvtárat. Alkalmi, szakmai lerakatunkból kölcsönözhet-
tek. 

Ezeket is beszámítva: úgy érezzük, hogy a tábor összhatásában igen 
eredményes volt. A diákok őszinte lelkesedéssel, örömmel és nem remélt 
mukabírással teljesítették a terveket, s a vártnál is jobb eredményeket 
produkáltak. Ez legjobban a benyújtott értékes pályamunkákon mérhető 
le, de nem kisebb a jelentősége a fiatalok és az adatközlők — vezetők, 
parasztok, munkások, nyugdíjasok, hivatalt viselők és egyszerű emberek — 
s a diákok kialakult meleg kapcsolatának. (Lelkesebbnél lelkesebb be-
számolókat hallottunk erről.) Úgy tűnik, a tá j mellett sokan most fe-
dezték fel a dolgozó nép igazi értékét is. 

Dr. Varga Gyula 
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Beszámoló a VII. Országos Honismereti Diáktábor 
munkájáról 

A VII. Országos Honismereti Diáktábort 1973. július 30.—augusztus 11. 
között a vásárosnaményi Esze Tamás KISZ táborban rendezte meg a 
KISZ Szabolcs-Szatmár Megyei és vásárosnaményi Járási Bizottsága, a 
Hazafias Népfront Megyei Bizottsága, a Megyei Tanács és a vásáros-
naményi Járási Hivatal Művelődésügyi Osztálya, valamint a nyíregy-
házi Jósa András Múzeum. A tábor megszervezésére a KISZ KB meg-
bízásából a Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága és a Népművelési 
Intézet közreműködésével került sor. 

A tábor célját eképp fogalmaztuk meg: a honismeret különböző szak-
ágaiban gyakorlat szerzése a gyűjtéstől a feldolgozásig; a megye törté-
nelmi, néprajzi és irodalmi emlékeinek megismertetésével szocialista 
hazafiságra nevelés; végül Szabolcs-Szatmár megye bemutatása. 

A táborba az előre megadott keretszámok alapján 75 közép-, illetve 
szakközépiskolást, valamint 25 szakmunkástanulót vártunk. Az ország 
valamennyi megyéjéből és Budapestről 87 diák érkezett meg, a hiányzó 
létszámot a városnaményi gimnázium honismereti szakköre pótolta. A 
táborban a helyi adottságok s a korábbi táborok tapasztalatai alapján 
nyolc szakcsoportot szerveztünk, amelyekben a diákok az alábbi téma-
körökben végeztek gyűjtő, illetve feldolgozó munkát. 

1. Munkásmozgalmi csoport (csoportvezető: Makay László gimn. tanár, 
a kisvárdai Vármúzeum vezetője; diáktitkár Buják Attila). Mivel a te-
rületen jelentősebb ipar, s így ipari munkásság sem volt a közelmúltig, 
a csoport Bajcsy-Zsilinszky Endre beregi kapcsolataival foglalkozott, kü-
lönös tekintettel az 1935-ös választásra. Tákos, Márokpapi, Tarpa és 
Gulács községekben az egykori választóitól szerzett adatok alapján a 
diákok képet kaptak Bajcsy-Zsilinszky és pár t ja működéséről, megismer-
hették azt az utat, amelyet megtett a szélsőjobbtól a fasizmus tagadásá-
ig. Pozitívuma a helyszíni munkának, hogy a fiatalok élményszerűen 
ismerkedhettek meg a Horthy-korszak választási visszaéléseivel. Doku-
mentumok alapján felvázolhatták Bajcsy-Zsilinszky jelölésének előzmé-
nyeit is. A gyűjtött anyag feldolgozását heten végezték el (Herpai Fe-
renc—Molnár Tamás: Nagy Ernő élete és munkássága; Lúgost József 
Bajcsy-Zsilinszky választási küzdelmei; Nagy Erika: Bajcsy-Zsilinszky 
utolsó évei és halála; Buják Attila: Bajcsy-Zsilinszky mondák Tarpán és 
környékén; Kovács József: a mai Tarpa). 
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A tábor résztvevői a gyülekező helyen 

2. TSZ-történeti csoport (csoportvezető: Dr. Gyarmathy Zsigmond 
gimn. tanár; diáktitkár: Herczeg György) A vásárosnaményi gimnázium 
helytörténeti szakkörével kibővített csoport a beregdaróci „Barátság" 
TSZ történetét dolgozta fel. A diákok három részre osztva Beregdarócon, 
Beregsurányban és Márokpapiban, a TSz üzemegységeiben végeztek igen 
alapos gyűjtőmunkát. 

A diákok, a TSz vezetőivel és tagságával folytatott nyílt és őszinte be-
szélgetések, a TSz irattári dokumentumai és a látottak alapján meg-
ismerkedtek a TSz megalakulásával, működésével, a nagyüzemi gazdál-
kodás előnyeivel, egy munkahely légkörével. A csoport politikailag is jó 
megközelítésű sikeres kollektív pályaművében (A Beregdaróc—Bereg-
surány—Márokpapi „Barátság" TSz megalakulásának története) jól tük-
röződik eredményes munkájuk. Ezenkívül elkészült ottlétük krónikája, 
valamint egy remek különmunka (Szretykó György—Jászai István: a 
Barátság TSz szarvasmarhatenyésztésének alakulása 1960—1972.) 

3. Helytörténeti csoport (csoportvezető: Takács Péter fóisk. adjunktus; 
diáktitkár: Némeh Beáta). A csoport Vásárosnamény eddig még feldol-
gozatlan történetét kívánta összállítani a szakirodalom, a múzeum és a 
helybeli egyházi levéltár anyaga, valamint visszaemlékezések alapján. A 
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csoport tagjai érdeklődésüknek megfelelően egy-egy részfeladatot kap-
tak, így a helytörténetírás módszertanával is megismerkedhettek. Egyéni 
képességektől és az anyag gazdagságától függően alakult egy-egy rész-
munka értéke. Egészében mégis meghaladja a szakdolgozati szint köve-
telményeit. Az egybeállított, de össze nem szerkesztett pályamű (Adalé-
kok Vásárosnamény történetéhez) szerzői közül a hat legjobb részmunka 
készítője nyert díjat. 

4. Szellemi, néprajzi csoport (csoportvezető: Dr. Farkas József nép-
rajzi kutató, gimn. tanár ; diákti tkár: Győri Sándor) A csoport két beregi 
községben, Hetén és Fejércsén végzett szellemi néphagyomány gyűjtést. 
Az így nyert értékes adatokat rendszerezve, szép illusztrációkkal ellátva 
készítették el kollektív pályamunkájukat , amely méltán kapta az első 
helyezést (Adatok a gazdálkodás, táplálkozás, gyógyítás, párválasztás, 
temetkezés néprajzához Hete és Fejércse községekben). A csoport tag-
jainak nagy élmény volt megismerni beregi emberek életét, vendég-
szeretetét. 

5. Tárgyi, néprajzi csoport (csoportvezető: Zentai Tünde múzeulógus, 
Néprajzi Múzeum; diákti tkár: Debreczeni Károly). A csoport Sztamár 
keleti csücskének hét falujában végzett adatgyűjtést és a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múezum részére népi berendezési tárgyak felkuta-
tását. A régi parasztporták hiteles felmérésével és rövid jellemzésével 
jól sikerült, gazdagon illusztrált pályamunkát készítettek (A Felső-Tisza-
vidéki parasztporta építményei és berendezése), amely II. helyezést ért. 
el. A csoport tagjai gyakorlati tapasztalatokat szereztek a népi építmé-
nyek felmérésében és a tárgygyűjtésben. 

6. Népzenei csoport (csoportvezető: Danes Lajos fóisk. adjunktus; diák-
ti tkár: Selényi Eszter). A csoport Vásárosnaményban és Jándon végzett 
népzenei gyűjtést. A magnetofonra felvett 250 népdal hűen tükrözi a két 
település dalkultúráját , amelyből kb. 30 ismeretlen variánst is képvisel 
A jegyzett és értékelt 150 népdal-népballada (Bartók Béla nyomán. 150 
népdal Nyugat-Beregből) a tábor megosztott különdíját nyerte. A diákok 
gyakorlatban ismerkedtek meg a népzenei gyűjtés módszerével és a 
megye dalkultúrájának keresztmetszetével. 

7. Földrajzi név gyűjtő csoport (csoportvezető: Balogh László ált. isk 
tanár ; diákti tkár: Pozsgay Judit). A diákok Jánd község földrajzi nevei-
nek teljes feldolgozását végezték el, ezzel segítve a nyíregyházi Főiskola 
és a debreceni Egyetem ezerirányú munkáját . A hiteles, fonetikusan is 
feljegyzett anyag (Jánd község földrajzi nevei) a pályamunkák között a 
III. helyezést kapta. 

8. Irodalmi hagyományokat gyűjtő csoport (csoportvezető: Molnár Má-
tyás ált. isk. tanár, a Vay Ádám Múzeum vezetője; diáktitkár: Budai 
Katalin). A két részre osztott csoport egyik fele Tiszacsécsén, Milotán és 
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A tájékozódási verseny egyik állomásán: kérdés-felelet megyei smeretbcl 

Turistvándiban Móricz Zsigmondra, a másik Tiszabecsen Szabó Lőrincre 
vonatkozó hagyományokat gyűjtött. A fiatalok közelebb kerültek a két 
alkotó életművének megértéséhez, és újabb adatokkal gazdagították a 
Móricz, illetve a Szabó Lőrinc filológiát. (Pályamunkájuk: Móricz Zsig-
mond a szatmári nép emlékezetében; Szabó Lőrinc a szatmári nép em-
lékezetében). 

Kiemelkedő munkájukért , a csoportok kollektív szellemének kialakí-
tásáért külön jutalomban részesültek Buják Attila, Debreczeni Károly, 
Kisunyomi Sarolta, Lugosi József, Károly István, Budai Katalin és 
Bereczka Balázs. 

A diáktábor programjában a célkitűzéseknek megfelelően együttesen 
valósítottuk meg a politikai, mozgalmi és szakmai feladatokat. E mun-
kát nagyban elősegítette a tábor vezetősége (Magyar Katalin tábor-
vezető és Harsányi László táborvezető-helyettes) valamint a szakcsopor-
tok vezetői, akik a lelkes szakmai munkán túl egészséges lokálpatriotiz-
mussal, jó érzékű politikai megnyilatkozásokkal alakították, formálták 
a fiatalok megítélését. A terepmunka során diákjaink bepillantást nyer-
hettek a szamtár-beregi parasztemberek gondolatvilágába, életmódjába, 
észlelhették az életmód változását követő szemléletváltozást is. Tapasz-
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talhatták az elmúlt évek gyors fejlődését, a haladó hagyományokhoz, a 
szülőföldhöz, a hazához való ragaszkodást. A két napos megyei kirán-
dulás nemcsak a megye műemlékeinek, hagyományainak bemutatását 
szolgálta, de szélesítette és reálisabbá tette a megyéről kialakított képet. 
Ugyanakkor a Köicse-y-emléktábla avatása a Himnusz születésének 150 
évfordulóján, Zalka Máté és Móricz Zsigmond szülőházánál, Rákóczi 
tiszabecsi emlékművénél, valamint Bajcsy-Zsilinszky tarjai sírjánál vég-
bement koszorúzások jól sikerült politikai demonstrációk is voltak. 

összegezve: A VII. Országos Honismereti Diáktábor gazdag, eredmé-
nyes, pályaművekben is lemérhető munkát végzett. E pályamunkák szín-
vonala, az összegyűjtött adatok gazdagsága alapján javasoljuk, hogy a 
tábort meghirdető szervek biztosítsák az arra érdemes gyűjtések kiadá-
sát, ezzel állítva maradandó emléket a VII. Országos Honismereti Diák-
tábornak és lelkes, fegyelmezett, nagy munkabírású diákjainak. 

Németh Péter 
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Egy kezdeményezésről elfogultan 
— Fiatal népművészek stúdió jellegű foglalkozásai — 

„Idegen földre ne siess! 
Míg hazádban te megélhetsz. 
Ne menj szívem messze lakni, 
Míg hazádban meg tudsz élni." 

Ezzel a Kallós Zoltán által gyűjtött dallal köszöntötte 1972. október 
29-én, vasárnap délelőtt Buday Ilona azt a kb. száz főnyi hallgatóságot, 
akik a Népművelési Intézet klubtermében összegyűltek. A sűrűn egymás 
mögé rakott székeken fiatal népművészek (faragók, himzők, szövők, 
énekesek, táncosok stb.), iparművészek, néprajzkutatók és más, a népi 
kultúra iránt érdeklődők ültek, és ülnek, azóta is egyre többen a havonta 
egyszer megtartott foglalkozásokon. 

Kik ezek a fiatalok és mit akarnak? 
1970 óta a KISZ КВ., a Művelődésügyi Minisztérium, a Népművelési 

Intézet és a NIT évről-évre pályazatot hirdet népművészettel foglalkozó 
fiatalok részére. A legtehetségesebb pályázók elnyerik a „Népművészeti 
i f jú mestere" címet, és meghívást kapnak a Tolna megyei országos i f jú -
sági népművészeti táborba, Fadd-Domboriba. A tábor lakói között min-
den évben felmerült a gondolat, hogy a népművészet elméletével és 
gyakorlatával foglalkozó fiatalok számára fórumot kellene teremteni. Ezt 
az elképzelést 1972-ben a Népművelési Intézet is felkarolta. Első lépés-
ként létrehozta a fiatalok számára ezeket a régóta igényelt, vitatkozásra 
és továbbképzésre egyaránt alkalmas, stúdió jellegű foglalkozásokat. 

Ezek a vasárnap délelőttönkénti (10—14 óráig tartó) összejövetelek 
többfajta igényt próbálnak kielégíteni. Minden alkalommal két előadásra 
kerül sor, ezek közül az első átlalános emberi, kulturális, művészeti 
problémákat, a második pedig konkrétabb, iparművészeti, néprajzi és 
művészettörténeti kérdéseket boncolgat. A foglalkozások kötetlenül, vi-
tákkal átszőve folynak, s a keretet Buday Ilona népdaléneklése és 
Faragó Laura népdaltanítása adja. 

Az előadás lényegét néhány önkényesen, elhangzásuk sorrendjében ki-
ragadott idézettel lehet érzékeltetni: 
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Csoóri Sándor költő a népművészet és az un. magasművészet viszo-
nyáról beszélt. Mint mondotta: „a népi kultúra természetére éppen az a 
jellemző, hogy benne minden egységben van. Egy zárt kultúrán belül 
egyaránt szerepe van a dalnak, a siratónak, a f a r a g á s n a k . . . De ha 
külön vizsgálja az ember őket, akkor csak az egyik oldalukat lá that ja; 
azt a teljességet, a teljességgel együtt azt az örömet, amit az egész 
ismerete jelent, jelenthet, senki sem képes felfogni." De minden kultúra 
közösségi kultúra is volt egyben, ehhez a gondolathoz kapcsolódva Ki-
jelentette, hogy „nem a népi kultúrák iránti vonzódásnak az ideje jött 
el, hanem a közösségi kultúrák iránti vonzalom i d e j e . . . A közösségi 
kultúra bizonyos értelemben, mint védekezési forma, mint önvédelmi 
rendszer, mint védőpajzs, mint burok jelenik meg az emberiség életé-
ben." 

„Hogyan lehet a nép kultúrájából fakadó, de a korunkkal, a száza-
dunkkal és egyáltalán az egyetemes emberi kultúrával lépést tartó mű-
vészetet létrehozni?" tette fel a kérdést előadásában Kósa Ferenc film-
rendező, és azt javasolta, hogy a különféle vonulatok (művészeti, tudo-
mányos stb.) ne csak tisztelegjenek a népművészetnek esetleg egy avul-
tabb és kevésbé értékesebb stílusa előtt, hanem a maguk területén való-
ban úja t teremtsenek." 

László Gyula professzor az ősi magyar hitvilágról és mitológiáról „a 
két vadásztestvérről", „az égigérő fáról", „a kozmikus párviadalról", 
„az ősi anyaistennőről", „a nap fiairól" beszélt, szokása szerint élveze-
tesen és gondolatébresztőn. 

„A magyar létezés — nagyon sok oldalról megvizsgálhatjuk ezt — tár-
sadalmi, emberi, politikai, ipari, vagy bármilyen létezés szempontjából 
tekintve, igenis közel került másfaj ta közösségek vagy földrészek létezési 
módjához, és ennek megfelelően lehetővé vált, hogy erre a létezésre 
adott művészi válaszunk is sokkal korszerűbb legyen" Tornai József 
költő hívta fel az egybegyűltek figyelmét erre a megfigyelésre, továbbá 
arra, hogy a közösségteremtés a legfontosabb, mert csak az egészséges 
közösség válhat kultúrateremtő erővé. 

Csete György építész ezt a címet adta előadásának: „1896—2000". Két 
évszám, az egyik a Milléniumot és annak magyaros építészeti törekvéseit 
jelöli, a másik pedig azt a kétezredik évet, amely a mi munkánk ered-
ményességét vagy eredménytelenségét fogja hirdetni. Arról beszélt, hogy 
a népi és az általános emberi építészet funkcionalitásából és szigorú 
formatisztaságából akar egy modern, de emberreszabott magyar építé-
szetet. Célja: „funkció és emberközelség". 

Vitányi Iván szociológus a képzőművészet szociológiájáról mondta el 
gondolatait: „Az a művészet szociológiai problémája, hogy a tárgyi világ, 
amely bennünket körülvesz, mennyire alkalmas arra, hogy az ember 
emberi, tárgyi világát alkossa . . . Egy egészséges társadalmi fejlődésnek 
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Karosszék juharfából. Nagy Kristóf munkája (Etyek) 

azzal kell járnia, hogy a művészet maga, annak legmagasabbrendű for-
máival szervesen épüljön bele az ember mindennapi kultúrájába. Ami 
persze nem jelenti azt, hogy . . . akkor táblaképet többé már nem lehet 
csinálni. Ez nem jelent semmi nemet ez csak nagyon sok igent jelent." 

Bánszky Pál művészettörténész előadásának a naiv művészet volt a 
témája. Hangsúlyozta: „Létkérdés, hogy ne maradjon meg a tárgyi nép-
művészet a csecsebecse, a vitrintárgyak gyártásánál." Térjünk vissza a 
tiszta formájú, funkcionális, komoly esztétikai élményt adó alkotások 
készítéséhez, mert : „Egy nemzet értékét jellegadóan önmagából kiter-
melt kultúrájának az értéke határozza meg." 

Ügy gondolom, hogy ezekkel, az előadásokból kiragadott részletekkel 
sikerült felvázolni a foglalkozások lényegesebb problémáit. Nem lenne 
teljes azonban a foglalkozások bemutatása, ha nem idéznék fel az elő-
adásokat kísérő heves és őszinte viták érdekes, szép hozzászólásai közül 
is néhányat: 

„Tőlünk, szocialista országoktól várják a továbblépést — Európában 
— gondolkodásban, kultúrában, művészetben, mert a nép államá-
ban élünk." 
„Tartalmi és formai megújulásról beszélünk. Ennek a kornak a 
funkcióit szeretnénk újjáfogalmazni." 
„Senki éllen nem vagyunk. Mi újat szeretnénk. Minőségi ugrást.'" 
„Hogy az ifjúság különböző szigetei találkozzanak (népművészek. 
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iparművészek, képzőművészek, néprajzkutatók stb.) itt lenne rá egy 
ragyogó alkalom." 
„Nem csak a furulyázó bácsi, hanem mi is a nép vagyunk. Amit mi 
produkálunk, az népművészet, ha értéket produkálunk az népi kul-
túra." 
„Egy szocialista rendszerben egy olyan szociális együttműködést te-
remthetünk, amit semmilyen kapitalista rendszerben nem teremthet-
nénk meg. Közösségi művészetet teremthetnénk." 

Ezekhez a lelkes mondatokhoz helyeslésként idézem Lenint: 
„Álmodni kell! 
Objektivitással opportunistává válunk." 

A fiatalok ú j fa j ta , szocialista haza-, táj- , nép-, és művészetszereteté-
nek példája ez a kezdeményezés, amelyről elfogultan szóltam. 

Az 1972—73-as első munkaév utolsó stúdió-foglalkozása, úgy érezzük, 
lezárta a most bemutatott kezdeményezés első szakaszát, s egyúttal meg-
teremtette a további fejlődés feltételeit. Akkor, 1973. május 20-án, a 
Népművelési Intézet védőszárnyai alatt alapszabályszerűen is megalakult 
a Fiatalok Népművészeti Stúdiója, a népi hagyományokra épülő műve-

Faragott bölcső díszítménye (Nagy Kristóf alkotása) ,Családfa' 
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szeti és kulturális tevékenységgel foglalkozó fiatalok összefogó, szak-
mai-ideológiai továbbképző és érdekvédő szerve. 

A Stúdió feladatai: 
— tagjai művészeti, eszmei és politikai fejlődésének elősegítése 
— olyan alkotó tevékenység ösztönzése, amely a népművészet eszközei-

vel igyekszik szintézist teremteni szépség és hasznosság között 
— tanulmányutak szervezése az élő népművészeti hagyományok tudatos 

megismertetésére 
— kísérleti műhelyek létesítése 
— kiállítások, bemutatók és fellépések kezdeményezése, előkészítése és 

megszervezése 
— pályázatok kiírása 
— kapcsolat-teremtés mindazokkal az állami és társadalmi szervekkel, 

szakmai és tudományos egyesületekkel, valamint szakemberekkel, 
akik a Stúdió céljainak és feladatainak megvalósítását elősegíthetik. 

A Stúdió tagja lehet minden fiatal (35. életévéig) — iskolai végzett-
ségére és foglalkozására való tekintet nélkül —, aki amatőrként vagy 
esetleg hivatásszerűen a népművészet valamely ágával gyakorlatban és 
elméletben foglalkozik. 

Zelnik József 
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Csokonai- és Lilla-

hagyományok ápolása 

Dunaalmáson 

Nagy költőnk, Csokonai Vitéz Mihály születésének 200. évfordulójára 
emlékezünk 1973. november 17-én. A Komárom megyei Hazafias Nép-
front mellett működő Honismereti Bizottság Dunaalmáson tartotta meg 
a Csokonai-emlékünnepségekkel kapcsolatos értekezletét, s ezen megtár-
gyalta a megyei jubileumi programot. 

Az ünnepségeket Dunaalmáson és Komáromban rendezik, országos 
előadók mellett e sorok írója is előadást tart Csokonai Komárom megyei 
kapcsolatairól. Ezen kívül Csokonai-szavalóversenyek, Csokonai-színdarab 
előadása tarkí t ják még az irodalmi programot. 

A Csokonai-hagyományok ápolása terén Komárom megyében jelentős 
helyet foglal el Dunaalmás, ahol a költő múzsája csaknem negyvenöt 
évig élt. A községben Csokonai—Lilla emlékszobát létesítettünk, mely-
ben a helytörténeti tárgyak mellett a költővel és nagy szerelmével kap-
csolatos írásokat, fotókópiákat, korabeli könyveket állítottunk ki. Az 
emlékszoba az egykori Lilla-házból alakított művelődési házban kapott 
helyet. 

A Képzőművészeti Alap ízléses levelezőlapokat jelentetett meg ez al-
kalomra. Említésre méltó ezen kívül e sorok írójának 1 000 példányban 
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kiadott és azóta már elfogyott „Csokonai Lillája" című könyve (Tata-
bánya, 1968., a Hazafias Népfront Megyei Bizottsága és a Komárom 
megyei Tanács Művelődési Osztálya kiadásában). 

A Bábolnai Állami Gazdaság vezetőinek megértő támogatása lehetővé 
tette azt is, hogy a Csokonai-évfordulóra a „Csokonai és Lilla-emlékek 
Komárom megyében" című kiadvány megjelenjék a HNF Megyei Bizott-
ságának kiadásában. 

Dr. Ferenczy Miklós 
körzeti orvos 

a HNF községi elnöke 

Lilla. W. Egger festménye, 1825 
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Kazinczy-ünnepség Abonyban 
Abony sok, értékes történelmi, 

irodalmi, munkásmozgalmi ha-
gyománnyal rendelkezik. Lakói 
ismerik ezeket a hagyományokat, 
ápolják és továbbadják a fiata-
labb nemzedéknek. 

Legújabban, Kazinczy Ferenc 

önéletrajza megjelenésének 145. 
évfordulója alkalmából szobrot 
állítottak a mai Járási Szociális 
Otthon parkjában a nagy iroda-
lomszervező író-költőnek, a felvi-
lágosodás, a nyelvújítás, ízlés- és 
stílus-reform vezéralakjának. 

Kazinczy Ferenc által készített „árnyékrajzolat" 
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Az ú j szobor 



A szociális otthon kontyolt te-
tőzetű, copf stílusú épülete 1786-
ban készült, és Kazinczy Miklós 
kúr iá ja volt. Miklós, Kazinczy 
Ferenc legi f jabb testvéröccse mü-
veit, i rodalommal is foglalkozó, 
haladó gondolkozású középbirto-
kos volt, aki a Martinovits-féle 
összeesküvésben való részvétele 
miatt , bá tyjához hasonlóan, bör-
tönbüntetésben szenvedett. 9 hó-
napig kellett raboskodnia. Kas-
télyszerű pompás kis kúr iá j án kí-
vül egy másik épület is őrzi em-
lékét Abonyban: az Országos 
Műemléki Felügyelőség által 
helyreállított, barokk stílusú egy-
kori magtárában kapott helyet a 
fa lumúzeum. (Kazinczy Miklós 
egyébként a Honismereti Híradó 
szerkesztőjének anyai szépapja). 
Kazinczy Ferenc, aki — min t 
tud juk — radikális, a material iz-
mushoz közelálló és a Mart ino-
vitsi-féle összeesküvésben való 
részvétele miat t 7 évet (pontosan 
2387 napot) töltött börtönben, 
szabadulása után többször ellá-
togatott öccséhez Abonyba. La-
kott a kastélyban, sétált a park 
fái alatt . Abony is adott neki né-
hányszor erőt m u n k á j a folytatá-
sához. I t t keletkezett érzései és 
gondolatai benne vannak művei-
ben. 

A Hazafias Népfront Járás i és 
Nagyközségi Bizottsága, Abony 
Nagyközség Tanácsa és az Abo-
nyi Lajos Falumúzeum a Ka-
zinczy-szobor leleplezésének nap-
ját egésznapos ünnepséggé tette. 

Szeptemben 15-én délelőtt 11 
órakor a járás magyar szakos ta-

nárai, iskolavezetők, könyvtáro-
sok gyülekeztek a Petőfi Művelő-
dési Házban. A 80 fős vendégse-
reg a déli órákban az Abonyi 
Lajos Falumúzeumot és Darvas 
József Szakadék c. f i lmjét tekin-
tet te meg, ma jd a Zeneiskolában 
megrendezett író-olvasó találkozó 
következett. Darvas József két-
szeres Kossuth-dí jas író, a Ma-
gyar írók Szövetségének alelnöke 
és a járás pedagógusai között ko-
moly, társadalmi mondanivalót 
megfogalmazó beszélgetés alakult 
ki, főként a pedagógusok hivatá-
sával, közéleti tevékenységével, 
társadalmi helyzetével kapcsolat-
ban. Felvetődött a pedagógus és 
a vidéki értelmiség, a magánélet 
és a közösségért vállalt munka 
sok mindennapi problémája . 

Délután 5 órakor Kazinczy Fe-
renc szobrának leleplezésére 
gyűlt össze a közönség a volt 
Kazinczy-kuria pa rk jában . A szé-
pen felúj í tot t épülethez vezető 
széles u ta t zászlósor díszítette. A 
szobor mögött a Kinizsi Pál Gim-
názium, a Szelei úti és a Gyulai 
Gaál Miklós Általános Iskola 
tanulóinak díszszakaszai helyez-
kedtek el. Az elnökségben helyet 
foglalt Martsa István Munkácsy-
dí jas szobrászművész, a Magyar 
Népköztársaság Érdemes Művé-
sze, Darvas József, Balla János, 
a Járás i Hivatal elnöke, Kányi 
Andrásné, a Járás i Könyvtár ve-
zetője, Szűcs László nagyközségi 
tanácselnök, Jakab Béla, a Járás i 
Művelődési Osztály vezetője, 
Györe Pál vb. t i tkár országgyű-
lési képviselő, Polyák János a 
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Nagyközségi Pártbizottság képvi-
seletében, Horváth Lehel, a nagy-
kőrösi Hazafias Népfront elnöke, 
Szabó Sándor zeneiskolai igazga-
tó, a Hazafias Népfront elnöke, 
ifj. Drávay József műve lődés i 
fe lügyelő , dr . Horinka László a 
Hazafias Népfront t i tkára az ün-
nepséget előkészítő emlékbizott-
ság vezető je , Zsemlye János, a 
Járási Hazafias Népfront t i tkára, 
dr. Medve István és Görcsös Mi-
hály a kassai Batsányi Kör veze-
tői, Vörös Géza, a Megyei Műve-
lődési Osztály csoportvezetője. 

A szoboravató ünnepségen 
Zsemlye János megnyitója után 
Darvas József mondott ünnepi 
beszédet, ma jd leleplezte és át-
adta Kazinczy mellszobrát a? 
abonyi lakosságot képviselő Szűcs 
László tanácselnöknek. 

Méltatta Kazinczy nyelvújí tó 
és irodalomszervező munkássá-
gának egész újabbkori művelő-
désünkre kiható párat lan jelen-
tőségét, s példamutatónak mon-
dotta az abonyiak ügyszeretetét, 
akik dolgos hétköznapjaik között 
sem feledkeztek meg a község-
gel kapcsolatban álló nemzeti 
nagyjaink emlékének méltó ápo-
lásáról. 

A szobor, amely Martsa István 
ihletett alkotása, egyszerűségében 
is kifejező. 

A költő merészen ívelő homlo-
ka töprengést, gondolkodást su-
gároz. Szenvedő, nyugtalan, éle-
sen határozott arcvonásait har -
mónia szépíti. Messzire figyelő 
tekintete mögött mélység és meg-
értés sejlik. Nem korhoz kötött 

alkotás, a mindig élő Kazinczyt 
ábrázolja. 

A szobor átadása után Györe 
Pál vb. t i tkár, országgyűlési kép-
viselő leleplezte az épület falán 
elhelyezett emléktáblát , mely hir-
deti, hogy Abony Nagyközség szí-
vesen emlékezik vissza a Kazin-
czy testvérekre, és emléküket ha -
ladó hagyományai között ápolja 
tovább. Az emléktáblán a követ-
kező szöveg olvasható: 

Az ünnepség után a nagyszámú 
érdeklődő értékes Kazinczy-em-
lékiállítást tekinthetet t meg а г 
épület hal l jában, amelyet a ceg-
lédi Kossuth Lajos Múzeum, a 
ceglédi Városi Könyvtár és a 
Szolnok megyei Verseghy Könyv-
tár anyagából Györe Pál állított 
össze. 
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A nap méltó befejezése volt, a 
Fegyveres Erők Egyesített Hely-
őrségi Zenekarának színvonalas 
szabadtéri hangversenye. A ze-
nekart Róth Béla százados kar-
nagy vezényelte. 

Az ünnepségsorozat élményét, 
hangulatát, tartalmas mondani-
valóját emlékezetükben őrzik az 
abonyiak. 

Fehér Jánosné 
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Honismereti tanácskozás Sukorón 

A Fejér megyei Tanács VB 
Művelődési Osztálya és a Megyei 
Művelődési Központ a „Velencei 
Nyár' 73" rendezvénysorozat ke-
retében, augusztus 27-én honis-
mereti tanácskozást rendezett a 
megkapóan szép, otthonos suko-
rói klubkönyvtárban. 

A mintaszerűen megtervezett 
programban szerepelt elvi-elmé-
leti előadás („A honismeret és a 
hazafiság kapcsolata" — dr. Nó-
vák József), a megyei Honisme-
reti Bizottság munkáját ismerte-
tő, az új feladatokra mozgósító 
és ehhez segítséget adó tájékoz-
tató („A honismereti mozgalom 
időszerű kérdései megyénkben" 
— dr. Farkas Gábor megyei le-
véltárigazgató, a megyei Honis-
mereti Bizottság elnöke), a mű-
emlékjellegű templom és a nép-
rajzi ház megtekintése, látogatás 
a Sukorói TSZ-ben, a „Honisme-
ret és művészet" címmel műso-
ros est, olyan kiváló vendégek 
közreműködésével, mint dr. Barsi 
Ernő győri tanítóképző intézeti 
zenetanár és felesége. Maga ez a 
program jelezte és szuggerálta a 

honismereti mozgalom tartalom-
ban és időben való komplexitásra 
való törekvését, és elvi kérdések 
tisztázásával, főleg Farkas Gábor 
előadása által, a gyakorlati mun-
kában való eligazítással, segítség-
gel feltétlenül eredményes, 
hasznos volt, és sok élményt 
adott a résztvevőknek. Ezt je-
lezték a felvetett kérdések, ame-
lyek megmutatták, hogy céltuda-
tos honismereti tevékenység fo-
lyik a megyében, s hogy az elő-
adás már ekkor elindított egy 
egész sor további munkát. Így 
szó esett a felszabadulás 30. év-
fordulójának megünneplésével 
kapcsolatos tervekről, az üzem-
történeti pályázaton való részvé-
telről, a falumonográfia készítés 
módszertani kérdéseitől, valamint 
a már több helyen elkezdett, ille-
tőleg meginduló krónikaírásról. 

Sajnos, a tanácskozás összeesett 
az iskolák tanévnyitó értekezle-
teivel, s így több érdekelt peda-
gógus, (köztük a megyei honis-
mereti szakreferens, Szkladányi 
Károly) nem lehetett jelen. 

N. J. 
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Forradalmi hagyományaink nyomában 
A szabadságharcos események egy részének, s ezzel együtt 

Petőfi halálának (1849. július 30.) 125. évfordulója még csak 
1974-ben lesz, s emellett — különösen a Petőfi- és a szabad-
ságharcos emlékhelyeken — továbbra is sikerrel biztató ku-
tatási és tudósító feladatok, lehetőségek várják a honisme-
reti munkásokat. Tanúsítják ezt azok a legújabban előkerült 
dokumentumok is, amelyekből Honismereti Olvasókönyv ro-
vatunkban most is közlünk. E közlések remélhetőleg nem-
csak az emlékhelyek búvárait, hanem azokat is mozgósítani 
fogják, akik — mint a szabadságharc résztvevőinek leszár-
mazottai — eddig még nem publikált közérdekű szájhagyo-
mányt, írásos vagy tárgyi emléket őriznek otthonukban vagy 
emlékezetükben. (Szerk.) 

1. Petőfi Emléktúra 
A Spartacus Turisták Országos 

Bizottságának kezdeményezése 
nyomán kibontakozott „Petőfi 
Emléktura-mozgalom" résztvevői-
nek száma az idei szeptember 
végéig már meghaladta a 40 000 
főt. 

Természetjáró egyesületek, üze-
mek, vállalatok dolgozói, iskolák, 
intézmények egymásután szerve-
zik a túrákat azokra a helyekre, 
amelyeken hazánk nagy költője 
valaha megfordult, vagy verset 
írt. 

Az emléktúra-akció résztvevői 
nemcsak a költő életére és mun-
kásságára vonatkozó ismeretek-
kel, élményekkel gazdagodhatnak, 
hanem eljutnak olyan helyekre 
is, ahol eddig még nem jártak. 

A nagy érdeklődésre való te-
kintettel — hogy az emlékhelyek 
közül minél többet, minél többen 
fe lkereshessenek — a Bizottság 
a túrák te l jesí tésének eddigi, 1973. 
december 31-i határidejét 1974. 
július 31-ig meghosszabította. E t -
től függetlenül megtörténik az 
idei teljesítmények emlékérem-
mel való jutalmazása. (Legalább 
8 hely fe lkereséséér t aluminium 
emlékérem, legalább 15 hely fel-
k e r e s é s é é r t számozott bronz e m -
lékérem jár.) 

A részvételi feltételekről a kia-
dott turafüzet tájékoztat, amelyet 
a természetbarát szervezeteknél, 
szövetkezeti, üzemi, iskolai stb. 
sportfelelősöknél lehet igényelni. 
Az Országos Bizottságnál (Bp. 
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VIII. Szentkirályi u. 26.) és a 
Budapesti Természetbarát Szövet-
ség Tájékoztató Irodájában (Bp. 
V. Váci utca 62—64.) — 5 Ft 
éremhozzájárulási díj lefizetésé-

vel közvetlenül is meg lehet sze-
rezni a füzetet. A turafüzet is-
merteti a felkereshető emlékhe-
lyeket.1 

Kertész Miklós 

2. „ P e t ő f i és a szabadságharc" 

— Autó-motoros emléktúra — 
Petőfi Sándor s z ü l e t é s é n e k 150., 

az 1848/49-es polgári forradalom 
és szabadságharc 125. évforduló-
jának alkalmából a Hazafias Nép-
front Honismereti Bizottsága és 
a Hungária Túramotoros Club 
együttesen emléktúrát hirdetett 
„Petőfi és a szabadságharc" cím-
mel. Az autós, motoros, buszos 
túrakiírás célja az volt, hogy be-
kapcsoljon magánosokat, családo-
kat, üzemi kollektívákat, honis-
mereti köröket, iskolákat, KISZ-
szervezeteket, a sportköri túra-
szakosztályokat, szocialista brigá-
dokat a két nagy évforduló meg-
ünneplésébe, s közben vonzó, él-
ménydús ismeretgyarapító lehe-
tőséget nyújtson. 

Az emléktúra kiírása ugyan 
pár gondolatban ismerteti az em-

lékhelyeknek a fenti események-
kel kapcsolatos látnivalóit, azon-
ban feltétlenül szükséges az adotí 
helység felkeresése előtt úti ka-
lauzokból az egyéb látnivalókról 
is tájékozódni. 

A túra egyénileg és csoporto-
san, kötött útvonal és sorrend 
nélkül, részletekben is teljesíthe-
tő, 1974. október 6-ig. Igazoltatá 
sa kizárólag egyénenként történ-
het, az e célra kibocsátott emlék-
túra-kiíráson található igazolóla-
pon, illetőleg a részvevők által a 
turakiírás teljesítésének igazolta-
tása céljából saját maguk által 
készített igazolólapon vagy lapo-
kon. E célra megfelel egy egysze-
rű füzet is, melybe előre beírják 
az egyes emlékhelyeket, s meg-
jelölik a bélyegzés helyét (kör 
vagy négyzet alakkal). A meglá-
togatott emlékhelyek felkeresésé-
nek tényét a megfelelő rovatban 

1 Az egyes emlékhelyekhez fűzött magyarázatokban, sajnos, több kisebb-nagyobb 
hiba található. Pl. Petőfi 1845-ben nem Sárospatakot látogatta meg, hanem Sáros 
várát, Eperjes közelében; Tompa nem lelkész, hanem házitanító volt Eperjesen, 
(Petőfi Kerényl vendége volt, s egy kirándulásukon mindhárman megénekelték 
az erdei lakot, ez volt a híres költői verseny); Jókai 1843-ban már Kecskeméten 
tanult, nem Pápán, az akkor írt Barátaimhoz c. vers viszont Pápán született, 
nem pedig Pakson. Az elmélyültebb Ismeretekre vágyódó tur is ták figyelmébe 
a jánl juk ezért a megjelent népszerű ismeretterjesztő könyveket : Bodolay Géza, 
Fekete Sándor, Martinkó András, Pándi Pál — Pálmai Kálmán köteteit. 

(Szerk.) 
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a helység valamelyik intézmé-
nyének (vasút, posta, iskola, hi-
vatal, é t terem stb.) bélyegzőjével 
kell igazoltatni. 

A túra lapokat az alábbi címre 
kell leadni: Hungária Túramoto-
ros Klub, 1363 Budapest, Pf. 10 
1974. november 31-ig. Az értéke-
lés mód ja : A résztvevők 50 %-os 
teljesítésért (15 emlékhely felke-
resése) oklevelet, 90 %-os telje-
sítésért (27 emlékhely) sorszámo-
zott emlékjelvényt kapnak. A tú-
ra lap beküldése után az Emlék-
túra Bizottság a tel jesí tményt el-
lenőrzi, s intézkedik a nyi lvántar-
tásba vételről, az igazolólap visz-
szaküldéséről, valamint az emlék-
jelvény, illetőleg oklevél kiadásá-
ról. 

Külföldi részvevők tel jesí tmé-
nyének értékelésénél a magyar-
országi és a sa já t hazá jukban 
meglátogatott emlékhelyek együt-
tes száma a mérvadó. 

Felkereshető emlékhelyek: 
1. K i skő rös : Petőfi Sándor szü-

lőháza, 2. N a g y c e n k : Széchenyi 
István mauzóleum, 3. M o n o k : 
Kossuth Lajos szülőháza, 4. Sza t -
m á r c s e k e : Kölcsey Ferenc sírem-
léke, emlékszobája, Petőfi Sándor 
itt írta többek között az „Eresz-
kedi le a felhő" című versét, 5. 
Tarnow (Lengyelország): Bem. 
József tábornok síremléke, 6. 
Bereck (Bretcu, Románia) : Gábor 
Áron szülőhelye, Petőfi és Bem 
itt találkozik 1849. július 25-én. 
a költő innen indul Marosvásár-
helyre, Segesvárra. 7. Csesztve: 
Madách Imre emlékmúzeum és 
emlékfa, 8. Sumen (Bulgária): 

Kossuth Lajos emlékháza, 9 
Szalkszentmárton-Dunavecse: Pe-
tőfi Sándor emlékmúzeum, i t t ír ta 
többek között a „A jó öreg kocs-
máros" és a „Fa leszek ha . . . ", 
illetőleg a „Füstbement terv" és 
„Egy estém otthon" c. verseit, 10. 
Pozsony — Bratislava (Csehszlo-
vákia) : A reform országgyűlések 
színhelye, Petőfi többször megfor-
dult Pozsonyban, s itt ír ta többek 
között a „Távolból" című versét, 
11. Budapest : A polgári forrada-
lom és szabadságharc, valamint 
Petőfi életének fontos állomása 
A Mező Imre úti temetőben Kos-
suth-, Bat thyány-mauzóleuma, a 
Petőfi család síremléke, 12. Pá-
kozd: Emlékmű, a Magyar for ra-
dalmi sereg tűzkeresztségének 
színhelye, 13. Komárom — Ko-
márno (a régi Révkomárom, 
Csehszlovákia): Emlékmű, Vár, 
Jókai szobor, Klapka múzeum. 
14. Nagysalló (Tehovské-Luzany, 
Csehszlovákia): Az 1849. ápri-
lis 19-i győztes ütközet szín-
helye, 15. Branyiszkó (Csehszlo-
vákia): Az 1899. február 5-i üt-
közet színhelye, 16. Selmecbánya 
(Banska Stiavnica, (Csehszlová-
kia ) : Petőfi Sándor i sko laéve inek 
egyik színhelye. Az 1849. április 
18-i ütközet színhelye. 17. Vác: 
Petőfi Sándor é le tú t jának egyik 
állomása. Az 1849. április 10-i, 
illetve július 15-i ütközet színhe-
lye. 18. Kápolna : Emlékmű, Hon-
véd-halom, hősi temető, Dem-
binszky-emlékfák, az 1849. feb-
ruár 26—27-i ütközet színhelye. 
19. Isaszeg: Emlékmű, az 1849. 
április 6-i nagyjelentőségű győz-
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tes ütközet színhelye. 20. Szolnok: 
1848. szeptember 27-e: Kossuth 
Lajos beszéde, emléktábla a vá-
rosi tanácsháza falán. Emlékosz-
lop: 1849. március 5-i ütközet. 21 
Debrecen: Petőfi Sándor életút-
jának egyik fontos állomása. A 
kormány székhelye. Református 
Kollégium, Nagytemplom, törté-
nelmi színhelyek. 22. Szeged: 
1848. o k t ó b e r 4: Kossuth Lajos 
beszéde, az 1849. júliusi ország-
gyűlés, Szeged-járási tanács épü-
lete. Aradi vértanúk tere, emlék-
művek. 23. Kolozsvár (Cluj, Ro-
mánia): Biazini fogadó: Petőfi 
Sándor emléktábla. Az 1848. de-
cember 25-i ütközet színhelye. 24. 
Marosvásárhely (Tirgu-Mures, 
Románia): Petőfi emléktábla a 
Petőfi téren. Bem főhadiszállása 
a Bernády tér 3. szám alatt. Az 
1848. november 5-i és az 1849. 
január 13-i ütközet színhelye. 25. 

Nagyszeben (Sibiu, Románia): Az 
1849. január 21-i és az 1849. már-
cius 11-i ütközet színhelye. 2fí. 
Vízakna: (Ocna-Sibiului, Ro-
mánia) : Az 1849. február 4-i üt-
közet . Petőfi Sándor, Bem József 
adjutánsaként harcolt („Négy nap 
dörgött az ágyú" című vers). 27. 
Déva — Piski-híd (Simeria, Ro-
mánia) : A február 8-i Piski csata 
(a téli hadjárat fordulója), 1849. 
május 27: Déva vár bevétele. 28. 
Segesvár — Fehéregyháza (Al-
be§ti, Románia): Az 1849. július 
31-i ütközet színhelye. Itt esett el 
Petőfi. Emlékmúzeum, emlékmű, 
Petőfi Sándor szobra. 29. Világos 
(Siria, Románia): Az 1949. 
augusztus 13-i fegyverletétel szín-
helye. 30. Arad (Románia): Az 
1849. október 6-i vértanú-emlék-
mű, vár, 48-as múzeum. 

Kántor Sámuel 

PETŐFI EMLÉKKIÁLLÍTÁS KASSÁN. Petőfi születésének 
150. évfordulójáról Szlovákiában is megemlékeztek. A legjelen-
tősebb ünnepségeket Kassán tartották. Ünnepi estet rendeztek 
Görcsös Mihály, a Batsányi Kör elnöke, Baróti Dezső, Jancsó 
Adrienne és Gáti István közreműködésével, amelyen megjelen-
tek a magyar és a szlovák írószövetség képviselői is. Megvitat-
ták a mai Petőfi-kutatás és a fordítások kérdéseit. Kassa város 
tanácsa, a városi népművelési központ és a Batsányi Kör Petőfi-
emlékkiállítást rendezett a Kerületi Könyvtár nagytermében, 
amelyet két hónap alatt több, mint tízezren tekintettek meg. 
Tizenhét nagyalakú tablón mutatta be a kiállítás Petőfi életét 
és munkásságát, műveit, fordításait és hatását. A kiállítást Gör-
csös Mihály tervei szerint rendezték, kiemelve Petőfi felvidéki 
útjait s költészetének visszhangját a szlovák és cseh lírában. 
Kassáról országos körútra viszik a kiállítást: Rimaszombatra, 
Dunaszerdahelyre és Nyitrára. 
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MEGYEI TÜKÖR 

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében folyó honismereti szakköri és 

szakreferensi munkáról 

— 1972. szeptember — 1973. július — 
1973. január 1-től kaptam megbízást arra, hogy tiszteletdíjasként ve-

zessem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rónai Sándor Művelődési Köz-
pont Honismereti Szakbizottságát. Továbbá a TIT megyei elnöksége 
felkérésére ellátom a néprajzi szakosztály titkári teendőit, és résztve-
szek a HNF megyei Bizottsága mellett működő Honismereti Társadalmi 
Bizottság munkájában — főleg szervezési területen. Közben továbbra is 
szakkörvezető és iskolagyűjteményi bizottság-vezető vagyok, tanári mun-
kámon felül, a-miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. 

Dr. Bodgál Ferenc muzeológus, a korábbi szakreferens tragikus halála 
tette szükségessé a személyi változást. Példamutóan ereményes, szinte 
emberfeletti erővel végzett irányító-szervező munkássága után nem köny-
nyű úgy működnöm, hogy visszaesés ne legyen. Semmiféle szakköri ki-
mutatást nem „örököltünk" (sem a szakbizottság, sem a múzeum ezért 
látogatások során, kérdőíves módszerrel, szóbeli-levélbeli érdeklődéssel 
kell felmérnem a megyében folyó szakköri tevékenységet. Először a szű-
kebben vett honimereti szakköröket, majd a HNF bizottságával együtt-
működve a krónikaíró csoportokat, díszítőművészeti és egyéb „rokona-
köröket. Ugyanakkor, feladatom kapcsolatot teremteni a régebben mű-
ködő szakkörökkel, ezek és különösen az újabban alakulók munkáját ta-
nácsokkal segíteni, tapasztalatcsere, kiadványcsere, módszertani értekez-
letek lebonyolításával is. Közben mindig feladat: kapcsolat az országos 
irányító-szervező központokkal, együttműködés a megyeiekkel, s a nép-
művelői-tudatformáló tevékenység érdekében a megyei sajtóval, Rádió-
val is. (Már nagyrészt kialakult a munkamegosztás a két honismereti bi-
zottság és a Hermann Ottó Múzeum között, és a néprajzi szakosztály is 
megtalálja helyét a közös munkában.) 

A látogatásokat az iskolától kapott szabadnapokon végzem. (Termé-
szetesen úgy, hogy valamennyi órámat (teljes óraszám) és egyéb iskolai 
feladatomat a többi munkanapon sűrítve látom el.) — Ez a beszámoló 
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lényegében az 1973-as évről szól, az előző hónapokét csak 1—2 kiadvány 
említése jelzi. 

Az eddig szerzett (nem véglegesen pontos) értesülések alapján 40, szű-
kebb értelemben vett honismereti szakkör működik megyénkben. Ha 
óvatosabban és így reálisabban számítjuk: 35—40). Ha valamennyit meg-
látogattam, illetve minden kérdőív visszaérkezik, csak akkor írhatok 
pontos számot. Többségük elsősorban néprajzi, kisebb részük történelmi-
helytörténeti. Ugyanakkor, a néprajzi szakkörök is végeznek több-keve-
sebb helytörténeti gyűjtőmunkát. A legtöbb helyen van szakköri napló, 
krónika működésükről. Ilyen intézményekben működnek szakköreink: 
általános iskolákban, szakközépiskolákban,gimnáziumokban, szakmunkás-
képző intézetekben, művelődési házakban, múzeumokban múzeumbaráti 
körök), ifjúsági házban (Miskolc), községi népfrontbizottság szervezésé-
ben (Hernádkak), középiskolai kollégiumokban. A zömük iskolai és mű-
velődési intézmények (művelődési fcözponíok-otthonok-házak) k e r e t é n be-
lül működik. 

Kiemelkedő eredményeket elérő szakkörök: 
Borsodnádasd (Ált. i skola) , vez . : Nemesik Pál (20. éve működik) 
Karcsa (Ált i skola) , vez . : Nagy Géza (15. éve!) 
Mezőcsát (gyűjtőcsoport, Járási Műv. Központ), vez.: Pataki Sándor 
Miskolc 
a) Történelmi szakkör (helytört .+iskolatört .+magyar tört. elmélyítése), 

vez. Ádám Katalin: Zrínyi Ilona Gimnázium 
b) a megszűnt I. Szakközépiskolai szakkör utódja a 1972. szept.-ben 

alakult szakkör az ifjúsági házban, vez. Bertha László (néprajzi) 
c) Ady Műv. Ház (honism. kirándulások, előadások: néprajz- megye-

és várostört., műemlékek, földrajzi-biológiai környezet, — gyűjtő-
munkát nem végez), vez. H. Szabó Béla (tagjai: felnőttek) 

d) Földes F. Gimnázium (nem kiemelkedő, de sokrétű) 
Mezőkövesd, vez. Zupkó Béla (középisk. ko l lég iumi) 
Ózd 
a) vez. Dobossy László (Ózdi Népművelési Intézmények Honismereti 
Putnok G i m n á z i u m , vez. Egerszegi Sándorné 
b) József A. G i m n á z i u m , vez. Soltész József—Soltész Józsefné 

Köre: néprajz, hely- és üzemtörténet, régészet) 
Sárospatak, Rákóczi Gimnázium 
Sátoraljaújhely, Kossuth Gimnázium (Kazinczy Kör), vez. Kováts Dá-

niel 
Szerencs (Űt törőház) , vez. Angyal Béla 
Tokaj (helytört, múzeum), vez. Papp Miklós (helytört., néprajz) 
Űj szakkörök: 
Miskolc ((Ifjúsági- és Űttörőház), néprajzi, 1972. szeptembertől 
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Miskolc (Bartók В. Vasas Műv. Központ), hagyományápoló kör, 
1973. III— 

Miskolc (II. sz. Ipari Sazkközépiskola), néprajzi, 1973. VI— 
Miskolc (I. sz. Nagyváthy J. Ált. Iskola), népr.-helytört., 1972. X— 
Abaújszántó Mezőgazd. Szakmunkásképző Kollégiuma), néprajzi, 

1973. II— 
Harsány (Alt. iskola), néprajzi, 1973. II— 
Hernádkak (Községi Népfront Biz.), népr., helytört., 1972. XII— 
Mezőkövesd (Úttörőház), 1973. II— (?) 
Tokaj (Műv. Ház), helytört., 1972. IX— 
Tervezett új szakkörök (1973. őszére): 
Miskolc 

(Bartók B. Vasas Műv. Központ: munkáshagyományokat gyűjtő hon-
ismereti szakkör szakmunkástanulók részére) 
(Gárdonyi Géza Műv. Ház: a korábbi, irodalmi hagyományokat gyűj-
tő, ált. iskolásokból álló szakkör újraindítása) 
(Vörösmarty Műv. Ház: honismereti szakkör vasutasok részére) 
(Mindhárom intézmény igazgatója megígérte a szakkörök megindí-
tását.) 
Továbbá: legalább 2 iskolai (jobbára helytörténeti) szakkört terve-
zünk a meglévők mellé. 

Edelény (Járási Műv. Központ: járási honism. bázisszakkör — már 
csupán anyagiakon múlik.) 

Szerencs (Műv. Ház és Cukor- Csokoládégyár együttesen helyüzemtört., 
munkáshagyományokat gyűjtő szakköre) 

Sátoraljaújhelyi járás (4—5 községi szakkört — néprajzit — tervez 
Nagy Géza járási szakreferens) 

Mezőcsát (Járási Műv. Központ, népr. szakkör, Pataki Sándor ig. terv.) 
Megszűnt szakkörök: 
Monok (Zsuffa Tibor nyugdíjba ment, utódot még nem talált) 
Miskolc 

(III. sz. Ipari Szakközépiskola: alkalomszerűen működő gyűjtőcso-
porttá vált) 
(I. sz. Ipari Szakközépiskola: a szakkörvezető más munkahelyre ke-
rült) 

A szakkörvezetők között akad muzeológus, helytört, gyűjteményve-
zető, könyvtárkezelő, de már középiskolás diák is, túlnyomó többségük 
azonban általános és középiskolai tanár. (Javul a fiatalok aránya, mert 
pl. az ú j szakkörök vezetői között 6 egészen fiatal van.) A szakkörve-
zetői díjazás nem azonos: az iskolai szakkörvezetők 1 hónapra csupán 
4 túlóra díját kapják (szept.—május) — ez kevesebb, mint a műv. há-
zakhoztartozó szakkörvezetőket — de akadnak olyanok is, akik minden 
tiszteletdíj nélkül, önként vállalt társadalmi munkában végzik mun-
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kájukat. (Harsány, ált. isk., Encs, gimn. kollégium). A legtöbb szakkör-
vezető a gyűjtőmunka szervezése melett népművelői-hagyományápoló-
terjesztő tevékenységet is végez csoportjával iskolájában, lakóhelyén. 
Többen maguk is gyűjtenek, továbbképzik magukat, s vannak, akik elis-
mert kulturális- és szűkebben vett tudományos tevékenységet is folytat-
n a k . (Pl. Kováts Dániel, Nagy Géza, Nemesik Pál, Papp Miklós). U g y a n -
akkor: a legtöbben másféle társadalmi munkát is végeznek, nem is 
beszélve főhivatásúk ellátásáról. (El kellene érnünk, hogy a szakkör-
vezetői munkát mindenütt nagy lekötöttséget jelentő és társadalmilag 
nagyon fontos közösségi-társadalmi-politikai plusz-munkának fogják fel 
a munkaadók, mert még eléggé érezhető a nagyarányú megterhelés.) 

Szakköri gyűjtemények (népr.+helytört.) is vannak pl. Szerencsen, az 
ózdi gimnáziumban, Göncön, Encsen) 

A községi helytört, gyűjtemények között említést érdemel elsősorban a 
1972. decembertől létező berzéki. (Bőcs-Berzék: Perczel-emlékszoba, népr 
anyag, helytört, szoba.) 

Üj kiadványok: 
Karosai Népélet (Helytörténeti Publikációk III.) A karcsai általános 

iskola Erdélyi János honismereti szakkörének anyagából. Szerkesztette: 
Nagy Géza — kézirat gyanánt — Karcsa, 1971.) Megjelentette a megyei 
tanács járási hivatala és a községi tanács és TSZ. Kiadó: Majoros 
László) A Megyei Könyvtár soksz. üz.-ben készült 500 példányban. 201 
lap, szakköri tagok népr. gyűjtései. 

Dobi Sándor: Ózd 700 éves S z e r k e s z t e t t e : Dobi Sándor és id. Pálmai 
Zoltán. Kiadja: Ózd városi Tanács V.B. művelődésügyi osztálya. (Felelős 
kiadó: Patkó Imre) 1972, 62 lap. (Borsodi Nyomda) Várostört. üzem tört. 
— mai kép. 

Mezőcsáti Helytörténeti Füzetek 4. — Táboros Sándor: A mezőcsá t i 
vasút megépítésének története (1890—1906). Mezócsát 1972. Szerkeszti: 
Kiss László—Pataki Sándor. Kiadta a Járási Könyvtár és a Járási Műv. 
Központ. (Lektorálta: dr. Deák Gábor) 114 lap. rota (A belső címoldalon: 
Mezőcsát 1971)! 

Borsodi Könyvtáros Miskolc 1973/1/B—A—Z megye könyvtárainak fo-
lyóirata 1973. 12. évf., 1. szám 56. p. Felelős szerkesztő: Szabó Gyula. 
(Szívesen közöl könyvtárral összefüggő honismereti témájú írásokat is a 
jövőben!) 

Lakóhelyünk özd 4. 1973 Az Ózdi Népművelési Intézmények Honis-
mereti Körének évkönyve 4. — Kézirat gyanánt — ózd, 1973. Szerkeszti: 
Czakó Gyula (Rota, Ózdi Koh. Üz. 400 példány.) 191 lap. Felosztása: 
Szervezeti élet — Településtörténet — Gyártörténet — Irodalomtörténet 
— Sporttörténet — Néprajz — A Sajóbalparti dombvidék néprajzából 
III. — Egyéb (évfordulók—események). 
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(Korántsem teljes felsorolás, csupán a szakbizottsághoz beérkező néhány 
kiadvány.) 

Továbbképzési alkalmak — tanácskozások: 
1973. március 7. Budapest HNF Klubjában az 1848-as néphagyomány-

gyűjtés megbeszélése. Felkért hozzászóló voltam, s ami újat hallottam, 
felhasználjuk itthoni munkánk közben. 

1973. április 30. Miskolc, Megyei R. S. Műv. Központ: a honismereti 
szakbizottság rendezésében megyei honismereti szakkörvezetők módszer-
tani tanácskozása. Résztvevők száma: 20. Előadók: Bodó Sándor muzeo-
lógus: „Kerámiakultúra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében" Mádai 
Gyula: „A honismereti szakköri munka időszerű kérdései Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében" (Az előadásokat eredményes megbeszélés követte. 
Elfogadott határozatok: jobb kiadványcsere, ú j kiadványok terve, bázis-
szakkörök erősítése, kölcsönös látogatások, megyei honism. kirándulások, 
48-as gyűjtés (amit lehet még), a hazafiság erősebb ápolása, kapcsolatok 
rokon-bizottságokkal—szervekkel, módszertani kiadványok beszerzése, 
pályázatok. 

Május 20. Ózd: a HNF Honism. Társad. Bizottsága tájkonferenciája az 
Ó.N.I. Honismereti körének 10 éves évfordulója alkalmából. Jó előadást 
hallhattunk az üzemtörténetírásról, megismertük az ózdiak remekül ösz-
szefogott, kézzelfogható eredményeket elérő honismereti munkáját , el-
mélyítettük a két honism. bizottság együttműködését. Az ózdi „Gyártör-
téneti Bemutató" megtekintésére érdemes felhívni a megyénkbe ellá-
togató szakkörök, iskolák figyelmét! 

Május 28. Miskolc: a HNF megyei Bizottsága vitát rendezett a szoc. 
hazafiság ápolásának időszerű kérdéseiről. (Györfjy Sándor volt a vita-
vezető. Jól hasznosítható rendezvény volt.) 

Július 10—14. Nyíregyháza: A szakkörvezetői konferencián háromtagú 
„küldöttség" vett részt megyénkből. Hasznos, jelentős továbbképzés volt 
Lesz mit továbbadni a megyei értekezleteken! 

Tervezett tanácskozások: 
1973. szpt. 12. TIT-néprajzi előadói értekezlet Miskolcon, melyre a 

tagokon kívül vendégeket és szakkörvezetőket is hívunk. (Központi 
témái: 1 A magyar néprajztudomány ú j eredményei, melyek módosít-
hat ják népünk korai történetéről a múltban kialakult képet. 2 A nép-
művészet és az ismeretterjesztés. 3 A néprajzi ismeretterjesztés feladatai 
megyénkben — együttműködés a honism. mozgalommal. 

1973. okt. A Honismereti Társadalmi Bizottság 3 napos megyei ren-
dezvénye Aggteleken (krónikaírás-helytörténet, üzemtörténet, s röviden: 
néprajz.) 

Szakreferensi munkámhoz (az országos szervek — a HNF Honismereti 
Bizottsága, a Népművelési Intézet és a Néprajzi Múzeum — készséges 
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támogatásán kívül) sok segítséget kaptam a miskolci és megyei szervek-
től, személy szerint különösen Bodó Sándortól, a Herman Ottó Múzeum 
igazgatóhelyettesétől. (Sokat dolgozott a pályamunkák elbírálásában, 
gyűjtőinknek is készségesen és gyakran ad tanácsot.) A megyei múzeumi 
szervezet ú j igazgatója és munkatársai is Ígéretes patronáló tevékeny-
séget kezdtek bőséges tudományos munkájuk mellett. 

Itt kell még megemlítenem az új gondolatokat és lendületet adó or-
szágos értekezleteket, valamint a Honismereti Híradó értékes, gazdag 
tartalmú 1—2. számát is. 

Itt kell említenem egy újságcikket is, mivel nemcsak megyei, hanem 
remélhetőleg országos hatású is lehetett. (Kalmár László: „A pátria-
kutatók" Népszabadság Vasárnapi melléklete, 1973. márc. 11. sz.) Szép, 
gondolatgazdag írás a Földes Gimn. szakköri tagjairól, említve a megye 
néhány más szakköréről is, kedvet ébresztve az olvasó fiatalokban ebben 
az izgalmas tevékenységhez. 

Tervek — javaslatok: 

1. December 15-ig be kell fejeznünk a szakköri felmérést. 

2. Közös megyei néprajzi gyűjtési téma meghatározása (Kiemelt téma). 

3. Emelnünk kell a pályamunkák színvonalát (de kezdő, szorgalmas 
gyűjtő is kap elismerést. — Oklevélnek is örülnek a diákok!) 

4. Több gyűjtési útmutatót kérünk a szakkörök részére Budapestről. 

5. Kérjük, hogy a diáknapi pályázatok terén ne ismétlődjék meg a 
legutóbbi szervezési hiba (Nyíregyházán az országos honismereti kon-
ferencián kifejtettem). 

6. Továbbra is rendezzék meg az Országos Honismereti Diáktáborokat. 

7. A szakreferensek legalább két hónappal korábban értesüljenek az 
országos tanácskozások programjáról, s arról, hány embert küldhet-
nek a megyéből. 

8. A megyei tanács ózdi Járási Hivatala 1975-re város-község-üzem-
történeti pályázatot írt ki. (Szervező: Nemesik Pál, Borsodnádasd.) 

9. A megyei honismereti bizottságok, a TIT, a tanácsok 1975-re peda-
gógiai szempontú honismereti kiadványt terveznek. Cél: a népha-
gyományok tudatosabb felhasználása az oktató-nevelő munkában, 
népművelésben, ismeretterjesztésben. 
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10. Tényleges együttműködés a hasonló jellegű szakkörök között, itt ko-
molyabb szerepet kapnak a bázis-szakkörök (az újakat segítik). 

11. Kapcsolat-együttműködés a honismereti mozgalom szervezői között. 
(Intézmények — bizottságok — tömegszervezetek — tudományos in-
tézmények.) 

12. Fokozzuk a szakkörök ismeretterjesztő-népművelő, tehát hazafiságra 
nevelő szerepét is. 

13. A város vagy falu jellegéhez simuló ú j szakköröket is szervezünk 
(munkáshagyomány-gyűjtés, helytörténet, tsz-történet — ahol lehet: 
krónikaírással együtt). 

14. Arra kell törekednünk, hogy minden járásunkban legyen járási szak-
referens is, és a megyeinek legyen több ideje erre a feladatára is. 

Miskolc, 1973. aug. 12. 
Dr. Mádai Gyula 

a megyei honismereti szakbizottság 
vezetője 
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Páva-körök Komárom megyében 
Komárom megyében 15 Páva-kör működik, ebből négy az elmúlt év-

ben alakult. Hat szlovák és négy német nemzetiségű Páva-körünk van. 
A szlovák Páva-körök több mint két éve jöttek létre. A körök tagjaj 
közt vannak fiatalok is, akik — hangsúlyozni kívánom —, nagyon sze-
retnének énekelni, és ez is haszna ennek a mozgalomnak. Engem a 
Megyei Művelődési Központ 1971-ben bízott meg a Páva-körök szakre-
ferensi teendőinek ellátásával. Az a tapasztalatom, hogy szívesen jönnek 
össze a már működő Páva-körök tagjai, és két órás éneklés után nem 
szívesen hagyják azt abba. Ilyenkor az idősebb „nótafák" régi dalokat 
kezdenek énekelni, a hangulat fokozódása eszükbe jut ta t ja azokat a da-
lokat is, amelyeket már Csaknem elfelejtettek. 

Legnagyobb problémánk a népdalgyűtjés: sajnos, Páva-kör vezetőink 
ezzel eddig nem foglalkoztak eléggé. így többen megelégednek azzal, 
hogy a községükben az eléggé ismert dalokat énekeltetik a körökkel. 
Kiváló munkát végez megyénkben Sperl Vilmosné, neszmélyi igazgatónő, 
aki a gyermekdalok különböző variánsait gyűjtötte össze Neszmélyben 
és Dunaszentmkilóson. A népszokásokat iskolás gyermekkel eleveníti fel, 
s az úttörők nagy kedvvel végzik ezt a munkát, mivel a gyermekek 
szeretnek játszani. 

A Páva-körök szervezésével megyénkben emelkedik a népdalgyűjtők 
száma is, Ez az egyik legnagyobb haszna ennek a mozgalomnak, mert 
így megmentjük a feledéstől népdalainkat. A népdalgyűjtésre a vetél-
kedőket is fel lehetne használni. Ajánlatos volna megszervezni a megyei 
népdalgyűjtők csoportját. 

Kívánatos volna a megyei Röpülj páva-körök egy-egy évi műsorát 
összegyűjtve lekottázni, és — megfelelő szűrés után — hozzáférhetővé 
tenni a körök vezetői számára.1 

1972 júliusában Tatán hat napos tanfolyamot tartottunk a Páva-körök 
vezetőinek. Mivel látogatásaim során azt tapasztaltam, hogy hiányosak 
a szakismereteik, naponta egy óra zeneelméleti foglalkozást tartottunk. 
Karvezetéssel is foglalkoztunk. A népzenei tárgyú foglalkozásokon meg-
ismertettük a hallgatókkal a népdalstílusokat, kerestünk a népdalfüzetek-
ben régi és ú j stílusú népdalokat, megismerkedtek a zenei dialektikus-
területekkel. 

A tanfolyam hangulata szinte naponta emelkedett; az utolsó nap 
utolsó óráján egy kérvényt tettek az asztalomra, amiben a tanfolyam 
hallgatósága aláírásával megerősítve kérte a tanfolyam folytatását a jövő 
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nyáron. Ezt a tanfolyamot 1973-ban Tatabányán 14 fős hallgatósággal 
meg is tartottuk, ö t ú j pávakör-vezető is részt vett raj ta. 

A mostani tanfolyamon a dalok lejegyzését is gyakoroltuk. Ügy érzem, 
itt kell további segítséget adnunk az önkéntes gyűjtőknek. 

Szlovák Páva-köreink a hagyományok ápolására nagy gondot fordíta-
nak. Ezt a munkát segíti a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szö-
vetsége is, mind erkölcsileg, mind anyagilag. 

A Megyei Tanács a szakreferensek út ján nyúj t erkölcsi segítséget a 
csoportoknak. E mellett utazási költségeiket is megtéríti. A Megyei Ta-
nács a német nemzetiségi csoportoknak is ad anyagi támogatást. 

Népdalhagyományokban gazdag a dorogi szénmedence számos községe, 
pl. Kesztölc, Piliscsév, Sárisáp, Csolnok, Máriahalom stb. Ezeken a he-
lyeken, Máriahalmot kivéve, működnek Páva-körök. Az említett közsé-
gekben dr. Kálmánfi Béla tanár foglalkozott népdalgyűjtéssel. A Páva-
körök a társadalmi szervek segítsége nélkül alakultak, a népdal szeretete 
hozta össze a tagságot. A kesztölci Páva-kör saját községének dalait 
tűzte műsorra, s a megyei nemzetiségi találkozón az első között szere-
pelt. A piliscsévi Páva-kör Budapesten az élvonalbeli szereplők közé 
tartozott. A tatabányai szlovák Páva-körnek öttagú népi zenekara is 
van, a zenekar tagjai részben zeneiskolai tanárokból verbuválódtak. 
Noll Miklós irányítja a zenekart, s az ő vezénylésével többször eredmé-
nyesen szerepeltek. 

örvendetes, hogy a tardobányai szlovák Páva-kör létszáma annyira 
megnövekedett, hogy énekkarrá alakult, de a szlovák népdalok éneklésé-
ről nem mond le. Reméljük, több Páva-kör megy keresztül olyan minő-
ségi és mennyiségi változáson, hogy kórusművek előadására is alkalma-
sak lesznek.2 

Több községünkben is alakulna Páva-kör, de szakember és anyagi tá-
mogatás hiányában meg kell várniuk a kedvezőbb körülményeket. Kí-
vánatos volna, hogy a helyi községi és tsz-vezetók több támogatásban 
részesítsék induló Páva-köreiket. 

Komoly probléma — gondolom más megyékben is — a Páva-körök 
szereplésének biztosítása. Egy kezdő Páva-kör teljes műsort nem tuo 
kitölteni. Állami ünnepeink műsorába is illesszük be szereplésüket. 
Ilyenkor énekeltessünk mozgalmi dalokat is. Egy 65 éves asszonytól 
hallottam: „olyan jó ezeket a dalokat énekelni, felfrissülök tőlük". A jó 
szereplés az együttes további együttmaradását biztosítja. 

összegezve a pozitívumokat: A népdal szeretete tar t ja össze a Páva-
köröket. Az önkéntes gyűjtők száma növekszik. A Páva-körökből kórus 
fejlődhet. Az idősebbek szívesen énekelnek a fiatalokkal. A Megyei Ta-
nács anyagi támogatásával a nyári tanfolyam biztosítja a továbbképzést. 
A Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége anyagi és erkölcsi 
támogatása segíti a fejlődést. 
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Összegezve a negatívumokat: A személyi feltételek biztosítása komoly 
probléma. Az anyagi támogatás siettetné az egyes községekben a kölök 
létrehozását. A társadalmi szervek határozottabb támogatására lenne 
szükség. A tájünnepségek rendszeressé tétele is szereplési lehetőséget 
jelentene. 

Megyénkben a Páva-körök létrejötte az önkéntesség elvén alapszik. 
Elég üzenni a művelődési ház igazgatójának a fiatalokért, a kérésnek 
azonnal eleget is tesznek. Bajnán azt mondotta egy 67 éves asszony, 
hogy erre az első próbára már régóta várt, mert olyan felemelő érzés 
együtt énekelni. A Páva-körökben zeneileg művelt fiatalság jelentkezett 
akik megújították már eddig is a népdaléneklés hagyományos formáját . 
Szeretnek hangszekíséret mellett is énekelni, sőt keresik ehhez a leg-
jobb megoldásokat. A páva-köri tagság nemcsak énekelni szeret, hanem 
szakembertől szeretnének tanulni, Ezt az igényt is ki kell elégíteni. 

örvendetes jelenség, hogy a „Röpülj páva" mozgalom megyénkben a 
nemzetiségi csoportok közt nagyobb visszhangra talált. Sajnos, jelenleg 
kevesebb a magyar nemzetiségű Páva-körök száma. Reméljük, hogy a 
következő évadban megnövekszik a számuk. 

Kodályi idézettel fejezném be beszámolómat: „...nem sokat ér, ha 
magunknak dalolunk, szebb, ha ketten dalolnak. Aztán mind többen, 
százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek 
lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: ÖRVENDJEN AZ EGÉSZ 
VILÁG!" 

1973. augusztus 10. 
Gajdár László 

a Páva-körök szakreferense 

Megjegyzés: 

1. Lapunk idei 1—2. számának A népdalmozgalomért c. cikke 3. pontjá-
ban szó esett „A népdalkörök, mint művelődési közösségek" elneve-
zésű tervezett pályázatról. Az erre készített pályamunkák a népdalkörök 
repertoárját is bemutatnák. Így felmérhető lenne, hogy a Páva-körök 
milyen mértékben éneklik a vidékükre jellemző, értékes dalokat, s 
ennek alapján a kevéssé ismert szép dalokat szélesebb körben is el 
lehetne terjeszteni. Ez kell, hogy legyen az alapelve a cikkíró által 
javasolt megyei szintű felmérésnek és terjesztésnek is. 
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2. Jogos és tapasztalaton alapuló észrevétel, hogy egyes népdalkörök 
kórussá fejlődhetnek. Az ilyenek részére helyes a karvezénylés prob-
lémáival való foglalkozás. De hangsúlyozni kell, hogy nem minder, 
népdalkör alakulhat át énekkarrá, és sok helyen vezénylés nélkül éne-
kelnek. Ennek a spontán jellegű megnyilatkozásnak az irányításával, 
annak módszerével is kell foglalkozni. 
Nem szabad erőltetni, sem elhamarkodni a kórussá alakulást! Csak 
ott szabad ezzel próbálkozni, ahol mind a tagság, mind a vezető elég 
érett, képzett, gyakorlott már a többszólam éneklésben! Először erő-
södjenek meg a körök a népdalok eredeti formában való stílusos meg-
szólaltatásával ! 
Kivételnek számítanak a német és (részben) a szlovák Páva-körök, 
már amennyiben községükben él a hagyományos népi többszólamu-
ság. Ezt lehet is, szép is ebben a formában ápolni. De zeneszerzői 
feldolgozást csak akkor szabad műsorra tűzni — mind magyarnak, 
mind nemzetiséginek —, amikor a belső feltételek erre megértek! 
(„Naturalista", azaz cigányos vagy kántoros harmonizálás pedig min-
denképpen ízléstelen és tilos!) 

Az első „szakköri délután" Polgáron 
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SZAKKÖRI ŐRJÁRAT 

Tudósítás Polgárról II. 
Az első „Szakköri Délután" 

1970. december 4-én ünnepélyes szakköri foglalkozást tartottunk, mely-
re az iskola minden tanárát és osztályát meghívtuk. A hivogatás dél-
előtt az ötödik órán ment végbe. 

„Negyedikén délelőtt a vőfély, Tóth Tibor és én — ír ja a szakköri 
krónikában Répási Mária krónikás — elindultunk hívogatni úgy, ahogy 
lakodalmakba szokás. A vőfély fel volt szalagozva, még rozmaring ág is 
volt a kalapja mellett, a kezében vőfénybot, tele selyemkendőkkel. Az 
öltözetünk korhű volt, mert a vőfély fehér inget, fekete öltönyt, kemény 
szárú fekete csizmát és fekete kalapot viselt. 

Én „menyecskésen" öltöztem, világoskék bőszoknyát, fehér puffos újjú 
blúzt, fehér köténykét, piros papucsot és piros kendőt vettem fel. A 
kezemben, ahogy illik, egy butella bor, nagykalács volt, és egy tányér, 
a meghívókkal." 

Minthogy az 1969/70-es tanévben a lakodalmi szokások gyűjtését is 
megkezdtük, eredeti hívogatószöveget is feljegyeztünk. Ezt az alkalom-
nak megfelelő formába átírva — a Honismereti Délutánra való meg-
hívásra használtuk fel: 

Hogy be.mertünk lépni ily nagy bátorsággal. 
„Engedelmet kérünk alázatossággal, 
A mi Csüry Bálint Honismereti Szakkörünk 
vetélkedőt és ünnepélyes foglalkozást rendez. 
Én általam felszólíccsa a IV. b. osztályt, 
hogy december hó 4-én tegyék tiszteletüket 
a vetélkedőre, meg az azt követő táncra. 
Szívesen meghívjuk, a részvételt is elvárjuk. 
Papírt, tollat hozzanak, 
Pont nékű ne maraggyonak, 
Arra gyűjjönek, amere a zene csábít, 
A zsűri táncol." 
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Délutánra szépen berendeztük a termet. A szakkörünk által gyűjtött 
használati tárgyakból és érdekességből kiállítást is rendeztünk. 

A program 3 órakor kezdődött, amikor is a zsűri, a versenyzők és a 
vendégek elfoglalták a helyüket. 

„A zsűri asztalán sülttök, főtt kukorica, fonott kalács, görhe és bor ' 
— idézzük a szakköri krónikából. — Még egy petróleumlámpa is kellett 
asztalukra, hogy világos legyen és hogy „világosság gyujék az ő elmé-
jekben: helyes döntés!" 

A zsibongást hamarosan kolompszó szakította félbe. A folyosóról ének-
szóval bevonult hat, menyecskének öltözött lány. Polgár környékén is-
mert népdalokat énekeltek. 

A népdalcsokor után ismét lakodalmi rigmusból átírt kösznötő követ-
kezett, a vőfélynek öltözött Tóth Tibor előadásában: 

„Szerencsés jónapot kívánok e háznak, 
úgy az elejének, mint az utoljának 
Ma kora hajnalba, alighogy virradt a reggel 
Összegyülekeztem szép számos sereggel, 
És úgy indultam el tisztes hajlékukhoz végre 
A mi szakkörünk nagy tiszteletére. 
De most a zsűrihez volna egy kérésem, 
Mert itt benn várakozik szép sereg vendégem. 
Legyenek szívesek, őket meghallgatni, 
Válaszuk pontokkal bőven jutalmazni." 

A verses köszöntő után Szarvas Anna ünnepélyes köszöntője követke-
zett, majd a szakkör titkára, Répási Mária tartotta meg beszámolóját, 
s beszélt a honismereti mozgalom múltjáról, jelentőségéről és jövőbeli 
feladatairól. 

E z u t á n Pallagi Gizella és Katona Erzsébet r é s z l e t e k e t o lvaso t t f e l a 
szakköri tagok eddigi gyűjtéseiből, hogy a versenyzők megismerjék egy 
kicsit a szakkör munkáját . 

Most már a Ki mit tud? következett. Ez néprajzi és nyelvjárási for-
dulóból állt. A kérdések a következők voltak: 

Néprajz 

1. A mellékelt térképbe bejelöltünk 10 helységet. A 10 közül húzza alá 
annak a 3 helységnek a nevét, amelyben tudomása szerint szabad-
téri múzeum található. 

2. Melyek az uralkodó színek a kalocsai hímzésben? 
3. Soroljon fel néhány jellegzetes magyarországi népviseletet! 
4. í r j a le a Polgár környéki női viseletet! Milyen ruhadarabokat hasz-

náltak régen? 

102 



5. Nevezzen meg néhány néprajzi gyűjtőt és kutatót! 
6. Az idézet alapján állapítsa meg, hogy milyen népi játékról van szói 

„Hét 14—16 éves fiú a szereplője (itt-ott az Alföld szélein, pl. Mező-
kövesden lányok a szereplők). Elől jár a kengyelfutó, fehér ruhá-
ban, tarka papírcsákóval, zörgőkkel, csengőkkel megrakott, színes 
pántlikákkal díszített bottal. Messze a többiek előtt házal, s bebo-
csátást kér. Ahol szívesen lát ják a kisded csapatot, ott megáll a 
kapuban, a zörgős csengős botját földhöz ütögetve jelt ad a távolabb 
mögötte ballagó társainak. Ha a gazda bebocsátja őket, bemennek 
a házba csak egy szereplő marad kinn, József." 

í r játok fel a népi játék nevét, s nevezzetek meg néhány népi játékot! 

7. Soroljon fel legalább öt Polgár környékén általánosan ismert nép-
dalcímet! A csapatnak legjobban tetsző, és általuk legjobban ismert 
dalcímet húzzák alá! 

8. Hogyan, milyen ünnepséggel emlékeztek meg a honismereti mozga-
lom 10. évfordulójáról? 

9. Készítsenek ízlés szerint különböző anyagok és eszközök felhasználá-
sával emlékplakettet! 

10. Népitáncverseny — csárdás. 

Nyelvjárás 

1. A borítékban található térképbe jelölje be a magyar nyelvterületen 
élő nyelvjárásokat! 

2. A magnetofonról elhangzó szövegről állapítsa meg, hogy milyen nyelv-
járásterületen gyűjtötték! 

3. í r ja át a következő szöveget Szeged-környéki nyelvjárási alakba: 
„A szegedi híres vásáron édesanyámnak vettem egy szegedi piros 
papucsot." 

4. írjon 2 perc alatt Polgár környékén használatos tájszavakat! 

5. Népdaléneklés. 

6. Magyarázza meg, miről kapta nevét a polgári Lakhac falurész! Í r ja 
le az ezzel kapcsolatos mondókát is! 

7. Keresse meg az alább felsorolt szópárok közül az egymásnak meg-
felelő jelentésű szavakat! 

firhang; lajtorja; ámbitus-hambit; konyhapokla; elgór; csobolyó; 
szivonó; szivonyó; zavadzálni; tik; szotyola. 
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létra; folyosó; eldobál; cséplésnél használt ivóedény; szénvonó; tyúk. 
függöny; napraforgó; lakodalomban férfi kukta; akadályozni. 

8. A teremben található tárgyak és személyek segítségével rakja ki 
Csiiry Bálint nevét! (y és i között nem teszünk különbséget!) 

A vetélkedő második részében az izgalom és a jókedv általánossn 
vált. A zsűri (8. sz. fénykép) döntését csak énekelve tudtuk kivárni 
Igazán szívből énekelt mindenki. A hangulatot így rögzíti a krónika: 

„Sikerünk volt. A diákokban sikerült valamit megmozdítani, felszí-
tani. Ez nem kis munkába került, de sikerült az egész iskolának egy 
emlékezetes délutánt biztosítani. Az a „valami", ami diáktársainkban 
felcsillant, az érdeklődés és akarás volt. Csak látni kellett a verseny 
izgalmában égő arcokat, és akkor azt is láttuk, hogy nem hiába készül-
tünk heteken át erre a pár órára! Érdemes volt!" 

Ezt az első Honismereti Délutánt pontosan egy év múlva újabb, ha-
sonló jellegű délután követte. 

Terge Lajosné 
szakkörvezető tanár 
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SZABAD FÓRUM 

J J ROVATUNKBAN olyan közérdekű javaslatoknak, vé-
leményeknek kívánunk helyet adni, amelyek többoldalú 
megvilágítása, megvitatása a honismereti mozgalom további 
fejlődése szempontjából fontosnak látszik. 

A most felvetett két témához is szívesen látunk még hoz-
zászólásokat. 

(Szerk.) 

A reformkori diáktársaságok 
és az iskolai önképzőkörök 

Nagyon sok iskolában működik ma már ismét úgynevezett önképző-
kör is a szakkörök mellett. Általában olyan diákok csoportosulnak 
bennük, akik szépírói, költői próbálkozásaikat szeretnék valahol be-
mutatni. Az önképzőkörök ősei azonban — Petőfiék korában — ennél 
sokkal jelentősebb feladatot töltöttek be. „Ártalmatlan" versfaragó kö-
röcskévé csak a kiegyezés után váltak az egykori Fiatal Magyarország 
felnevelői, az iskolai diáktársaságok. A legrégibb társaság, a soproni, 
1840-ben már fennállása 50. évfordulóját ünnepelte, s az ünnepséget 
megnyitó diák többek közt ezt mondta: „Művelődés volt az ő jelszavuk 
(ti. az alapítóké), s elől mentek egy nemzet előtt útmutatásukkal, lelke-
sítésükkel, ők s némely más rokonérzetű honfitársaik, ők voltak alkotói 
jelen századunk jelszavának, mely mindenütt a buzgalom és a lelkese-
dés hangjával kiál t ja: Ébredjünk! Haladjunk! Művelődjünk! — Hív ma-
radt társaságunk elvükhöz, hív jelszavukhoz, . . . s hogy törekedése csüg-
getlen volt, . . . annak bizonyságát a mai nap mutatja, mely az ötven 
éves intézetet még létezni látja. Nem is létezhetne ez, hacsak a mívelő-
dés vágya, amelyből csirádzott, folyvást nem övedzené." Az Életképek 
egyik levelezője pedig ezt írta 1844-ben a pozsonyi diáktársasággal kap-
c s o l a t b a n : „Az egyesület közvetlen és egyenes célja nem az, hogy köl-
tővé képezze az ifjakat, hanem hogy alkalmat nyújtson önművelődésre 
azon eszközökkel, melyek az egyesület céljához tartozhatnak." 

Meggyőződésem szerint ezek a régi diáktársaságok lehetnek példaképei 
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korunk haladni vágyó if júságának is, nem pedig a kiegyezés utáni gom-
bamódra elszaporodó, valóban főleg versfaragással foglalkozó önképző-
körök. Ez a példaként szolgáló képző társasági mozgalom a felvilágoso-
dás korában kezdődött, és a reformkorban bontakozott ki. Virágzását 
akkor érte el (az 1840-es évek elején), amikor Petőfiék nemzedéke ké-
szülgetett ezekben a társaságokban a rá juk váró nagy történelmi felada-
tokra. Jómagam az önképzőkör elnevezésnek sem vagyok éppen ezért 
híve. A szabadságharc előtt még nem használták ezt a szót, s volt va-
lami haladó íze annak, hogy olyan nagymúltú társaságok, mint a soproni 
vagy pápai, sohasem vették fel ezt a nevet, s még az én diákkoromban 
is a hagyományos megszólítással kezdtük Pápán felszólalásainkat, hozzá-
szólásainkat vagy előadásainkat: „Tisztelt Képzőtársaság!" Elismerve, 
hogy az elnevezés nem a legfontosabb kérdés, mégis helyesnek tartanám, 
ha ma nem reménybeli poétákat, szépleikeket vonzó önképzőkörök, ha-
nem a művelődést, haladást szolgálni kívánó diáktársaságok alakulná-
nak az if júság között. (Ezek a diáktársaságok nemcsak Petőfiék egykori 
társaságait tekintenék példaképnek, hanem a mai egyetemi és főiskolai 
diákkörökhöz is jobban hasonlítanának, mint az önképzőkörökhöz.) 

Felvetődik a kérdés: mi lehet ma a KISZ és a szakkörök mellett egy 
ilyen, a Petőfiék korabeli társaságok használható hagyományait folytatni 
kívánó diáktársaság helye és szerepe? Véleményem szerint a KISZ-
nek, mint minden ifjúsági megmozdulást összefogó tömegszervezetnek a 
keretében működve, a különböző szakkörök összetartója és nyilvános 
fóruma lehe tne 'a diáktársaság. Gyűlésein minden szakkör pódiumot és 
közönséget nyerhetne, hogy ne csak a szakkör tagjai tájékozódjanak az 
ott folyó munkáról, s az általános érdeklődésre számot tartó szakmai 
kérdésekről. Egy-egy alkalommal több szakkör is összefoghatna egy 
diáktársasági gyűlés megrendezésére, máskor egy szakkör vállalkozhatna 
esetleg a teljes gyűlés programjának kitöltésére. 

Kitűnő témát szolgáltathatnának a diáktársasági gyűlések számára a 
legkülönfélébb évfordulók: történelmiek, művészetiek, irodalmiak, tudo-
mányos vagy közéleti jellegűek. Hagy csak néhányat említsek a közel-
múltból: a 125 éves magyar vasút, a 100 éves Budapest, a 150 éve szü-
letett Madách, a 100 éves Néprajzi Múzeum témája lehetett volna egy 
egy diáktársasági gyűlésnek, s a témához kapcsolódó kiselőadásokkal, 
szavalatokkal, jelenetekkel, zeneszámokkal töb szakkör, a színjátszókör. 
énekkar, zenekar fej thetett volna ki közös szép munkát. Ilyen téma 
mindig akad, a régebbi múlttal kapcsolatos éppúgy, mint a tegnapi ese-
ményekhez kapcsolódó, a zenétől kezdve az űrhajózásig, a művelődés 
bármely területéről. Az ilyen diáktársasági gyűlések, amelyek szükség-
képpen kissé „ünnepélyesebb" formájúak lennének, mint a szakköri 
összejövetelk, hozzászoktatnák a résztvevőket a nyilvánosság előtti fel-
lépéshez, fejlesztenék előadói és műsorvezetői képességüket, amire bi-
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zony nagyon nagy szükség lenne, hiszen felnőtt korukban a legkülön-
félébb pályákon is kerülhetnek ilyen feladatok elé. 

Ha alapelvnek elfogadjuk, hogy a diáktársaság nemcsak a reménybeli 
költők és írók gyülekezete, hanem a széleskörű művelődést, korunk, 
világunk megismerését szolgálni óhajtók egyesülete (akárcsak reform-
kori mintái), akkor a gyűlések rendezésén kívül még több feladatot el-
láthatna, amelyeket az akkori kezdetlegesebb és mostohább körülmények 
között is vállaltak már a szabadságharc előtti társaságok. Gazdája le-
hetne a diáktársaság az iskola nyomtatott vagy sokszorosított lapjának, 
mint régens, természetesen szerkeszthetne faliújságokat, plakátokat is. 
A régi társaságok úttörő munkát végeztek a színjátszás terén, s ma is a 
diáktársaság lehetne az ifjúsági színjátszók, szavalók, ének- és zene-
karok fellépési lehetőségeinek biztosítója, színvonalas irodalmi és zenei 
estek, színielőadások szervezésével. Összegyűjthetné, válogathatná és ki-
adhatná egy-egy diáktársaság a helybeli ifjúság legjobb tudományos, is-
meretterjesztő vagy szépirodalmi dolgozatait, verseit is, felújítva a re-
formkori társaságok kis zsebkönyveinek a hagyományát; s főleg sajtó 
alá rendezője lehetne még kiadatlan vagy nagyon régen kiadott, elfelej-
tett és hozzáférhetetlen irodalmi, történelmi vagy más tudományos doku-
mentumoknak, ritkaságoknak. Ugyancsak régi hagyományt újí tana fel 
minden diáktársaság, ha szépirodalmi és tudományos dolgozatok írására 
évenként pályázatot hirdetne. Köztudomású, hogy Petőfi is pályadíjat 
nyert 1842-ben a pápai Képzőtársaságban, s munkálkodásukról, saját 
sikereiről több levélben számolt be régebbi selmeci barát jának, azt írva 
többek között: „Édes örömmel függök serdülő „képző-társaság"-unk nö-
vekedésében: és az valóban növekszik." 

Ezt bizonyára elmondhatják majd a most alakuló diáktársaságok tag-
jai is, ha a legfontosabbat, a korszerű haladásra való törekvést eltanul-
ják Petőfi korának társaságaitól. 

A korszerű haladás egyik legfontosabb biztosítéka a kor legjobb, leg-
fontosabb könyveinek az olvasása. A régi társaságok maguk szervezték 
a könyvtárukat is, maguk fizették elő az akkor még gyér számú folyó-
iratra, újságra. Ma már a könyvtárszervezés nem lehet önkéntes ifjúsági 
feladat, hivatalból az iskola gondoskodik róla. De a diáktársaság ma is 
sokat tehetne — írásban és élőszóval egyaránt — az olvasás népszerűsí-
téséért: a könyvtárfejlesztésre vonatkozó ifjúsági igények gyűjtésével; s 
a felnőtt vezetőkhöz való eljuttatásával; lap-tári olvasó-órák szervezésé-
vel; könyvekkel, cikkekel kapcsolatos vitagyűlések tartásával. 

Ha mindezeket a feladatokat jól megoldják a ma korszerű diáktársa-
ságai, bizonyára rájuk is sok diák gondol majd úgy vissza felnőtt korá-
ban, sikerekben gazdag pályafutás után, mint Jókai gondolt a pápai 
Képzőtársaságra (szavai fel vannak vésve pápai szobrának a talapza-
tára): „Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított!" 

Bodolay Géza 
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Beszámoló egy önképzőkör útjáról 

Bodolay Géza cikkét végig gondoltam, hogy mi a miskolci Földes 
Ferenc Gimnáziumban az általa jelzett utat megjártuk, s az elmúlt tan-
években állandóan kerestükaz ú j utat is. Mindnyájunkat i-zgat a hogyan 
tovább. 

Hadd adjak egy kis történelmi áttekintést a mnukánkról. Iskolánk 
mai keretét 1953-ban formálta ki a történelem a két nagy miskolci fiú-
gimnázium egyesítésével. Jelentős önképzőköri hagyományok az össze-
olvadt iskolának csak az egyik ágában — az egykori Lévay József Gim-
náziumban éltek. Erre építve indult el az önképzőköri élet 1953 őszén, 
de 1967-ig a századfordulós hagyományok alapján, 20—30 taggal, szinte 
szakköri jelleggel. A 60-as évek derekára alig létezett az egész szervezet. 
Mindössze 5—6 Írogató diák jelent meg egy összejövetelen. Ekkor az űj 
iskolavezetés a közben koedukálttá vált iskolában — ami ú j erőtartalé-
kokat is sejtetett — feltette a kérdést: Szükséges-e egy formalista szer-
vezet? Vagy meg tudjuk tölteni a régi korsót ú j borral, vagy ha nem, 
akkor nincs is* rá többé szükség. Megpróbáltuk. Mindent újra kezdtünk 

Mit lehetett felhasznláni a régiből? A keretet, méghozzá a legértéke-
sebb, legjobb reförmkori hagyományt. Bodolay Géza soproni idézetére 
hivatkozva: „Ébredjünk! Haladjunk! Művelődjünk!" — elvet akartuk 
megvalósítani. 

A szervezet kereteit a régi önképzőköri alapszabályokból állítottuk 
össze. Felhasználtuk ehhez Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 
1785—1848 (Akadémiai kiadó, Bp. 1963) című könyvének történelmi ér-
tékű dokumentumait. Ezt az újjáalakult önképzőkör alakuló gyűlése 
1968 őszén megvitatta, elfogadta, s azóta ennek alapján működik. Lé-
nyege az önkéntesség, a tevékenykedés. Demokratikus centralizmus alap-
ján egy öttagú ifjúsági vezető testület irányítja a KISZ szervezeten be-
lül: ifjúsági elnökkel, társadalomtudományi és természettudományi szak-
titkárokkal, szervező titkárral és krónikás diákkal. A tanár elnök csak 
a kulisszák mögül ad elvi irányítást. 

Megvolt a forma. 
A tartalom p e d i g . . . Igen itt jött a súlyosabb megoldanivaló. Lehet-e 

szakítani az elsekélyesedett rímfaragó önképzőköri szemlélettel. Lehetett, 
mert akartuk. Új, korszerű tartalmat akartunk követíteni, mert csak a 
sokoldalú érdeklődés kielégítése biztosíthatta a jövőnket. 

108 



Voltak diákelőadások úti élményekről vetített képekkel; tudományos 
diákpályamúvek az irodalom, a történelem, a biológia, a kémia, sőt a 
matematika köréből; zenei, sport, művészeti délutánok (mindezekhez 
felhasználtuk a modern technikai eszközöket: dia, írásvetítő, diagramok, 
magnó, lemezjátszó, hangosfilm); voltak kollektív műsorok: néprajzi be-
mutatók egy-egy osztály gyűjtőmunkájáról, gyűjtési élményeiről. Osztá-
lyok rendeztek irodalmi, történelmi emlékműsorokat (pl. tavaly Dózsa ás 
Petőfi emlékműsort); évenként bemutatkoznak iskolánk if jú irodalmi 
alkotói, akik a Földes-diáknapok győztesei, s a Sárospataki Diáknapok 
érmesei; tartottunk vitaműsorokat (film, színház köréből, de ilyen cí-
men is: Ilyenek vagytok ti! egy fiú és egy lány szemlélete a másik nem-
ről.) 

Aztán ezen is túlléptünk. Vannak területek, amelyeket a diák a maga 
erejéből nem valósíthat meg. Működött nálunk a 60-as években a kez-
deményezésemmel egy „Tanárok az if júságért" m»zgalom, melynek ke-
retében 1—2 havonként egy-egy tanár tartott előadást saját érdeklődési 
területe, kutatása, esetleg hobbyja tárgyköréből. így sorra kerültek itt 
irodalomtörténeti, helytörténeti, néprajzi, művészeti, fotó, zenei tárgyú 
előadások. Ezek nagy diáktömegeket mozgattak meg. 1968-tól ezt a soro-
zatot megszüntettük és felhasználtuk az újjászervezett önképzőkör ja-
vára. 

Ugyanígy fordultunk iskolánk régi neves diákjaihoz, akik közül t'íbb^n 
országos hírnevet szereztek. Rendeztünk író—olvasó találkozót (Bihari 
Sándor. Kalász László, Dr. Kabdebó Lóránt, stb részvételével); tudomá-
nyos kutatókat kértünk fel előadásokra (pl. Fekete Sándor Petőfi-kuta-
tót a jubileumi évben); meghívtunk színészeket, előadóművészeket; ama-
tőr színjátszókat alkalmi műsorokra kértünk fel (pl. Manézs-színház Ady 
emlékműsora); történelmi, néprajzi emlékeket szólaltattak meg muzeoló-
gusok, néprajzosok, veteránok. 

Az évfordulók, a meghívott előadók lehetőséget adtak ünnepi ülések 
tartására. 

Az önképzőkör látogatottsága az állandó tagságra épül. Ennek évről 
évre való fejlődése tükrözi szervezetünk fejlődését. Az állandó tagok lét-
száma 1968 óta 1973-ig 100 főről 200 főre nőtt. Sajnos ez a múlt tanévi 
már nem is volt egészséges a felszólalások, a viták szempontjából. А/ 
ünnepélyes önképzőköri üléseinken igen jelentős számú érdeklődő tag is 
•^ég jelent. Volt példa arra, hogy 400 fő is tolongott az iskola kultúr-
termében. Ide már erősítő berendezésekre volt szükség, s a fülledt me-
legben kb 100 embernek már nem tudtunk ülőhelyet S£m biztosítani. 
Komoly sikernek könyvelhetjük el azt, hogy a múlt tanévben a miskolci 
testvériskolások is képviseltették magukat tanáraikkal, diákjainkkal, sőt 
alkalmilag a városi oktatási, művelődési szervek is megjelentek jelesebb 
műsorainkon. Feltűntek szülői, s egyéb érdeklődő felnőtt arcok is. 
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Havonta egy alkalommal gyűlünk össze. Előadásainkra a helyi sajtó-
ban is felhívjuk a figyelmet. Meghívót nyomtattunk emlékműsorainkra. 
Természetesen az iskola hangos híradója és hirdető táblája a legfőbb 
mozgósítónk. 

Műsorainkat két vonatkozásban is rögzítjük: 1. Hagyományosan írás-
ban a krónikában; a fényképeket, szövegeket, dokumentumokat külön 
díszalbumban is megőrizve; 2. A modern technika segítségével magnó-
szalagra is rögzítettük néhány kiemelkedő műsorunkat, előadónkat. 

Itt tartunk most. A feladat: hogyan tovább? Elindítottunk egy gépeze 
tet, de továbbra is biztosítani kell a színvonalat a kultúrára szomjas ér-
deklődő táborunk számára. Ha pedig felkötöttük a kolompot, akkor ráz-
zuk — mondja a szólás. 

Egy bizonyos: utunk eltér a hagyományos öss-zfogalmi önképzőkörtől. 
Vállalásunk szélesebb skálán mozog. Ezzel a meggondolással szerveztünk 
két szaktitkári tisztet. A korszerű természettudományos ismeretekre jó-
val nagyobb súlyt fektetünk a régi típusú önképzőköröknél. Gazdago-
dásnak tekinhetjük azt is, hogy az iskolai életben, a kulturális tevékeny-
ség igazi centrumává tudott válni szervezetünk. Tagságunk rugalmasab-
ban tudjuk mozgósítani érdeklődési körüknek megfelelően. Mindezt anél-
kül tesszük, hogy feladtuk volna az önképzőkör eredeti feladatát. Mi 
ezen az úton igyekszünk felszínre hozni a tanulók tehetségét, fejleszteni 
diákjaink ítéletét, ízlését, vitakészségét, önállóságát, nyilvánosság előtt 
való szereplését. Nem véletlen, hogy régi diákjaink gyakran visszatér-
nek a régi körbe. Akármilyen icipici kis láng vagyunk, azért mégis vilá-
gítunk. 

Pápay Sándor 
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Hozzászólás a tudományos diákkörök 
kérdéséhez 

Három évvel ezelőtt még magam is boldog gimnazista voltam a polgári 
József Attila Gimnáziumban. Sajnos iskolánkban nem volt Diákkör, ele 
a különböző szakkörök mellett elevenen működött honismereti szakkö-
rünk, amely a helyi néprajzi, irodalmi, történelmi hagyományokat ápol-
va részben pótolta az önképzőkört.1 

A néprajzi gyűjtőmunka sokrétűsége miatt szakkörünk, természete-
sen nem tudott foglalkozni a tudomány más ágaival, s így iskolánkban 
is célszerű lett volna a Diákkör megszervezése, amely a honismereti szak-
körökkel együttműködve folytatta volna munkáját . A tudományos diák-
körök munkájába ugyanis a nem humán érdeklődésű tanulók is bekap-
csolódhatnának. Azokat az előadásokat, műsorokat, amelyek a termé-
szettudomány vívmányaival, alakjaival foglalkoznak, ők szerveznék, ve-
zetnék. 

Tudományos diákkör jelleggel működő, ú j típusú önképzőkörök léte-
sítését különösen a nagyközségekben székelő középiskolákban (amilyen 
a mi polgári Gimnáziumunk is) látnám nagyjelentőségűnek. Igen fontos 
szerepet tölthetne be ezeken a helyeken az ifjúság ismereteinek, látókö-
rének, gondolatvilágának bővítésében is. Előadásaival, műsoros rendez-
vényeivel részben pótolhatná a falun hiányzó kulturális megmozduláso-
kat, irodalmi, zenei esteket tudományos előadásokat. Ügy gondolom, 
hogy az ilyen önképzőkörök a diákokon kívül a más területen dolgozó, 
arra érdemes fiatalokat is bevonhatná munkájába, pl. a lakóhely hagyo-
mányainak, jelen problémáinak tanulmányozásába, felkutatásába, műso-
ros estek rendezésébe. 

Ezzel kapcsolatban jó dolognak tar tanám egy olyan diákújság megje-
lentését is, mely az iskola tanulóinak hírt adna a diákköri rendez-
vényekről, beszámolna az előadások tartalmáról. Ezt a diákújságot a 
nem diák ifjúság helyi szervezeteihez (KISZ, ifjúsági klub stb.) is el le-
hetne juttatni. Idővel, ha a diákköri mozgalom kibontakozik, létre jöhet-
ne egy országos diákköri lap is. 

Még egy dologban szánnék fontos szerepet a tudományos diákkörnek, 
Ez pedig azoknak a tanulóknak a segítése, akik valamely tantárgyban, 

1 Lapunk megelőző és mostani számában is o lvashatunk erről. (Szerk.) 
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tudományszakban kimagasló eredményt értek el ugyan, de társadalmi 
helyzetük folytán hátrányban vannak azokkal szemben, akik értelmiségi 
szülők gyermekeként szinte észrevétlenül sajátították el a szélesebb kul-
turális érdeklődést, az általános műveltség fontos elemeit. A tudományom 
diákkörökön belül talán meg lehetne találni azt a segítő formát is, amely 
lehetővé tenné, hogy az említett tanulók kellő felkészültséggel indulhas-
sanak az egyetemi, főiskolai felvételire. 

Elek Margit 

A szakköri problémához 
Köztudomású, hogy a honismereti munkások zöme gyakorló tanárem-

ber, és a szakkörök is többnyire kapcsolatban vannak az iskolával. Az 
idei Nyíregyháza—Sóstói országos Honismereti konferencia alkalmával 
a felszólalások többsége a középiskolai honismereti szakkörök problémá-
jával foglalkozott. 

Mi itt a fundamentális kérdés? 
Talán summázva azt kellene ideírni: a középiskolákban a honismereti 

mozgalom, a szakkörök még nem nyertek polgárjogot! Persze, azonnal 
ellenvethetnénk, hát akkor az Országos Diáknapok hol vannak! A diák-
napi összefoglalóból megtudjuk, hogy „A pályázatra az 5 Országos Diák-
napi Központ területéről 139 pályamunka érkezett be a központi bíráló 
Bizottsághoz, összesen kb. 4700 lap terjedelemben, nagyszámú fénykép-
pel, rajzzal, térképpel, kottával és számos hangfelvétellel". Ezek a pálya-
munkák 55 iskolából kerültek ki és elkészítésükben 264 tanuló vett részt. 

Ezek az adatok igen vonzóak és az eredmények jók is. Ha azonban 
azt vizsgáljuk, milyen körülmények között, milyen iskolai atmoszférá-
ban születtek meg ezek a pályaművek, akkor már nem lehetünk elége-
dettek. (Aki hallotta a nyíregyházi országos konferencián és a kalocsai 
néprajzi gyűjtőtalálkozón a szakkörvezető tanárok felszólalásait tudja, 
hogy így van.) 

A főbb problémákat summázva: 

1. Ha a szakkör nem az iskolában, történetesen a művelődési házban 
tevékenykedik, vezetése nem számít iskolai tanári munkának. 

2. Ha az iskolában működnek, nem kapnak anyagi segítséget. (Magnó, 
fényképezőgép, eszközök, jármű stb.) Amit az iskola adhat a legjobb 
segítő szándék mellett is heti egy túlóra. 
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3. Tehát egy jól működő iskolai szakkörvezető kéthetenkénti két órás 
szakköri foglalkozást alapul véve, havi 100—120 Ft-ot kaphat. (A 
művelődésügyi rendeletek sem engednek meg többet!) 

Az Egységes Rendtartás 43. § 1. bekezdése viszont az alábbiakat tar-
talmazza: „A szakkör célja, hogy a tanórán kívüli önművelés előmozdí-
tásával segítse a tanuló ismereteinek és készségeinek tantervi anyagon 
felüli elmélyítését (Kiemelés tőlem!), növelje munkaszeretetét, öntevé-
kenységét, fejlessze politechnikai képzettségét, érdeklődési körét, nyúj t -
son teret alkotóképessége kibontakozásához." 

Ha történetesen a tanár nem törekszik túlóra vállalására — tartalmas 
órák tartása esetében a 22 óra is sok — szakkör vezetése címén egy 
órát tudnak be neki hetenként. (Kb. 26—30 Ft) A tanárok többsége nyil-
ván inkább tanulószobai felügyeletet, korrepetálást, helyettesítést, könyv-
tárosi feladatokat, napközis felügyeletet, félállásos kollégiumi munkát 
vállal. Akik viszont mégis csinálják, valószínűleg nem a kimutatott ösz-
szegért teszik. Ha ez így van, akkor legalább az kellene, hogy hivata-
losan is iskolai tanári munkának, a közművelődés szolgálatának tekint-
sék. Valamikor egy valamirevaló polgári iskolai évkönyvben is szerbe-
számba vették a tanárok valamennyi szellemi munkáját , amit az isko-
lai székhelyen végeztek. Cikkeik felsorolva, a köz érdekében végzett 
munkájuk sorbaszedve kinyomtatásra került. Nem hinném, hogy csak 
azért, mert az évkönyv lapjait valamivel meg kellett tölteni. Az ismert 
honismereti szakkörvezető tanárok zöme is — a képtelen hadakozás meg-
fáradásában — inkább kézirataik rendezgetésével, anyaguk publikálásá-
val foglalkozik az utóbbi időben, s nem vállal szakkörvezetést. Ha arra 
gondolok, hogy megyénk szatmári részén a felszabadulás előtt egyetlen 
középiskola sem volt, s ma Mátészalka 20—30 kilométeres körzetében 
több, mint 10 középiskolában többszáz tanár tanít sokezer tanulót, nem 
vagyok elégedett. Talán 2—3 szakkör működik az említett körzetben. 
Baj van itt a szemléletükben is. A tanár csak tanítson az iskola falain 
belül, birkózzon az iskolai anyaggal — szemlélet az uralkodó. Termé-
szetesen a tanár legfontosabb munkája az iskolai munka, a tanórai, de, 
ha nem él benne az adott település közéleti atmoszférájában, menthe-
tetlenül beszűkül. Van több olyan középiskolai tanár — gyakran felpa-
naszolják könyvtáros barátaim — aki 15 éves szolgálata alatt még soha 
nem fordult meg a közművelődési könyvtárban az adott településen; 
egyetlen városi műsorhoz sem nyújtott még soha segítséget stb. — pa-
naszkodnak népművelő és funkcionárius-körökben. 

Sokszor persze a gigantikus méretű iskolai tanári munkagondok, oly-
kor a megkeseredés, több esetben a kényelmesség béklyói marasztalják 
helyben az illetőket. Az élet nem az utcai kiskapu és az iskolabejárat 
között zajlik, hanem az adott település egészében, világában. Hogy ez 
kiteljesedhessék, ahhoz kell több egyéni akarat, de több hivatalos támo-
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gatás is. Ha ezen is munkálkodunk, akkor lesz igazi értelme — az egyéni 
sikereken túlmenően — honismereti mozgalmunknak, s így vált juk ap-
rópénzre az idei almádi és Nyíregyháza-sóstói konferencia célkitűzéseit 

Farkas József 

Miért nehéz a honismereti szakköri 
munka a szakközépiskolában? 

A honismereti szakkörök fontosságában ma már kevesen kételkednek 
(legfeljebb a tájékozatlanok). Egy-egy honismereti szakkör a nevelés-
központúvá váló iskola alkotó műhelye (természetesen más szakkörök 
is, ha képes a tanár azzá tenni), hiszen tevékenykedés közben formálja 
if júságunkat. A tanuló a honismeret minden területén (helytörténet, nép-
rajz stb.) olyan önálló munkát végez, amely a felfedezés élményével ke-
csegtet. 

A szakközépiskolai honismereti szakkörökben a szervezés és az irányí-
tás mégis rengeteg energiát követel. Azok a szülők, akik ideírják gye-
rekeiket, azzal az igénnyel teszik, hogy ott jó szakembereket neveljenek 
belőlük. Ez valóban a szakközépiskola egyik legfontosabb feladata. A t a ' 
nárnak, aki a sokoldalúvá tétel igényét akar ja kifejleszteni a gyerekben 
— az eredmény csak a diák és a tanár együttműködésének eredménye 
lehet —, ezzel az otthoni szemlélettel is meg kell birkóznia. 

A jó szakköri munka különösen alkalmas az együttműködésre. A hon-
ismereti szakkörök léte egyébként is az emberi kapcsolaton múlik, a to-
borzástól a tagok megtartásáig. 

A tagokat az önkéntesség elvét tiszteletben tartva szoktam kiválasz-
tani. (A kiválasztásra számtalan alkalom kínálkozik a tanítási órákon — 
magyar nyelv és irodalom, történelem.) önkén jelentkezők is akadnak. 
Általában magukra találnak itt azok a közepes tanulók is, akik értel-
mes, érdeklődő emberek, de nem bír ják a mai iskola terhelését, vagy 
nehezen hozzák be hátrányaikat. Ezeknek a tanulóknak a tanítási óra-
kon alkalmat adok, hogy rádöbbenjenek sajátos, otthonról hozott isme-
reteikre, alkalmat adok az ilyen jellegű megnyilatkozásra; ui. önbizalmuk 
erősödésével könnyebben vészelik át az esetleges sikertelenséget. (Pél-
dákat tudnék felsorakoztatni.) Közben megfigyelem, kik a legalkalma-
sabbak a szakköri munkára. 
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A honismereti szakköri munkának csak akkor van létjogosultsága a 
szakközépiskolában, ha a nevelés szerves része. így a feldolgozásra ke-
rülő témákat is meghatározza, hogy a cél a szakköri tagok magukkal 
hozott sajátos ismeretének felmutatása, az emberi kiteljesedése érde-
kében. 

A tanárnak nemcsak azt kell tudnia, hogy melyik témát melyik tanuló 
tudja feldolgozni, hanem segítenie kell a néprajzi gyűjtőmunka adatköz-
lőinek kiválasztásában is. Néhány közös gyűjtőút után lehet rá juk bízni 
a munkát. Legtöbbször a felnőttek is (ha nem családtag) csak a tanárt 
ismerve állnak szóba a tanulókkal. 

Ezek a munkák a tanárnak általában hetente 3—4 órai elfoglaltságot 
jelentenek. Vannak időszakok, amikor 6—8 óra is szükséges. Mire a pá-
lyamunkák összeállnak, 4—5-ször elolvassa a tanár. A szerkesztésben 
feltétlen segíteni kell a 14—18 éves fiatalnak. 

Hol térül meg ez a befektetés? (Nem abban a heti 25—30,— Ft-ban, 
amit ezért a munkáért kap a tanár.) Az, aki ezt csinálja, feltétlen meg-
sejtette, vagy felismerte ennek a munkának emberformáló erejét, s nem 
foiintokban gondolkodik. 

Foglalkozzék egy szakkör bármivel, igazi ereje először is nem az ott 
hallottakban van (tehát itt sem a néprajzban, bár abban is), hanem az 
emberi kapcsolatban, ami a diák és diák, diák és tanár között kialakul. 
Szakköröm tagjai járnak múzeumokba (nélkülem is, nem egyszer látom 
a nevüket a vendégkönyvekben), színházba, hangversenyre, kirándulni, s 
ha a moziba művészi filmeket játszanak, ott is találkozom velük. 

Talán az elmondottakkal sikerült érzékeltetnem, miért nehéz ez a na-
gyon sokrétű, de igazán nevelői munka. 

Szentes, 1973. szeptember 6. 
Zsíros Katalin 

Erősáramú Szakközépiskola, Szentes 
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KÖNYVESPOLC 

BODOLAY GÉZA: PETŐFI DIÁKTÁRSASÁGAI 

(Bp. Kozmosz Könyvek, 1973.) 
önálló recenció helyett az aláb-

biakban kiemeljük az érdekesebb 
megállapításokat, amelyek erről 
a — honismereti mozgalmunk 
szempontjából is figyelemre mél-
tó — könyvről a napi- és heti-
lapokban eddig megjelentek: 

Népszabadság (1973. máj . 4. — 
F. R.): „Bodolay Géza aprólékos 
gondú bizonyítással és lelkes át-
éléssel kíséri nyomon Petőfi di-
áktársaságai történetét — a sel-
meci sikerektől és kudarcoktól 
k e z d v e . . . a pesti március 15-ife. 
A tanulóifjúság szellemi átforró-
sodása nemcsak Petőfi életútja 
tekintetében fontos, hanem az ér-
telmiségi fiatalok akkori hivatás-
tudatának és szerepének megér-
tése miatt is." 

Magyar Hírlap (1973. j ú n 9. — 
I. J.): „Bodolay Géza írt már egy 
terjedelmes, szép könyvet a diák-
társaságokról, amelyekben a sza-
badságharc előtti ú j szellemű fi-
atalság gyülekezéseit, felnöveke-
désének színtereit bejárta, . . . ahoi 
friss szellemű fiatalok gyülekez-
tek okos, széles látókörű tanárok 
vezetése mellett, s nemcsak a 
tollforgatás lehetőségeit teremtet-
ték meg önmaguk számára, ha-
nem a demokrácia és a jellem-

nevelés iskoláit is. Bodolay most 
Petőfi pályaképéből tekint végig 
ezeken a társaságokon, mintegy 
vizsgálva, milyen körök, társasá-
gok emelték, lendítették őt, és 
hol, milyen belső energiával mű-
ködtek azok a körök, amelyeknek 
ő is átadhatta a maga kivételes, 
sugárzó szel lemiségét . . . Talán 
természetes, hogy ez a könyv a 
Kozmosz Kiadó sorozatában je-
lent meg, hiszen a fiatal Petőfit, 
s talán a fiatalok Petőfijét is si-
került megidéznie. Ily módon 
arra is alkalmat, lehetőséget te-
remt, hogy a mai történelmi kö-
rülmények megszabta igények sze-
rint a mai fiatalok is bejárhassák 
Petőfi küzdelmeinek, eszmélései-
nek, szellemi kibontakozásának 
á l lomása i t . . . Mert ez a könyv 
arra is figyelmeztet, hogy Petőfi 
léptei bejárhatóak. S az eszmény 
belátható. Éppen ezért követhető 
— sőt követendő." 

Magyar Nemzet (1973. jú l . 29. 
— g. i.): „A Petőfi születésének 
150. évfordulójára kiadott művek 
sorában érdekes színfolt Bodolay 
Géza könyve azokról a vidéki és 
pesti irodalmi, művészeti diák-
társaságokról, önképzőkörökről, 
amelyekben barangolásai közben 
a költő is megfordult. . . . munká-
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jának nagy értéke, hogy benne 
egységes keretben jelenik meg 
Petőfi kapcsolata kora if júságá-
val, és hogy a mai fiatalság — 
amelynek számára elsősorban író-
dott a könyv — érdekes, eleven 
képet kap nemcsak a költő ke-
serves vándorlásairól, hanem 
azokról a nevezetes emberekről 
is, akik a márciusi forradalom, 
majd a szabadságharc szellemi 
előkészítésében jelentékeny szere-
pet játszottak." 

Veszprém Megyei Napló (1973. 
jún. 9. — M. O.): „A Petőfi diák-
társaságai az olvasó számára a 
fölfedezés erejével hathat, hiszen 
az i f jú diák szerteágazó tevékeny-
ségének erről a szakaszáról leg-
inkább csak szakfolyóiratokban 
publikáltak tanulmányokat. Bo-
dolay . . . imponáló könnyedség-
gel tár ja elénk a múlt század is-
koláiban létező s fontos szerepet 
játszó önművelő diáktársaságok 
működését, kapcsolatát a serdülő 
if júval Selmectől . . . Pestig." 

Élet és Irodalom (1973. jú l . 21. 
— Tasi József): „A tizenkilence-
dik századi önképzőkörök nem-
csak a nyelvművelés, hanem a 
haladó gondolkodás és demokra-
tizmus iskolái is voltak. A diákok 
maguk választották tisztségvise-
lőiket, sőt a tanárelnököt is. A 
társaságok alapszabályai kimond-
ták, hogy politikával nem foglal-
kozhatnak, de „maga ez a de-
mokratikus szervezet politizálás 
volt, s a polgári átalakulás irá-
nyába vezette a társaságokban 
felnövő fiatalokat" — olvasható 
Bodolay Géza Petőfi diáktársasá-

gai című ú j könyvében. A szerző 
tíz évvel ezelőtt már átfogó képet 
adott a felvilágosodás és a re-
formkor képzőtársaságairól (Iro-
dalmi diáktársaságok 1785—1848 
— Bp. Akadémiai Kiadó, 1963.) 
Könyvészeti ritkasággá vált mo-
nográfiájának Petőfire vonatkozó 
adatait összegezi az if júság szá-
mára írt mostani kötetében." 

Magyar Ifjúság (1973. j ú l 20. — 
V. Kuna Margit): „Petőfi ország-
járásának állomásain működtek 
a legnevezetesebb diáktársaságok. 
Az önművelés, a magyar nyelv 
felvirágoztatása volt e társaságok 
— önképzőkörök — célja. A ma-
gyar nyelv művelését nemcsak a 
későbbi irodalmárok, színészek 
tekintették feladatuknak, hanem a 
felnőtt korukban politikusként, 
orvosként, mérnökként dolgozók 
is. Nemzeti irodalmunk népsze-
rűsítését is célul tűzték ki ezek 
a társaságok, ezt szolgálták nyil-
vános évzáró előadásaik, rendez-
vényeik, zsebkönyveik. A reform-
kor legizgatóbb kérdéseire figyel-
tek. Demokratikus szervezetük, 
céltudatosságuk miatt hamarosan 
gyanússá váltak a kancellária, a 
helytartótanács előtt, s működé-
süket nemegyszer betiltották . . . 
Petőfi alakja fogta össze az egész 
országot behálózó, az önművelés-
re nagy figyelmet fordító, haza-
fiúi szolgálatra készülő fiatalok 
csoportját. Bodolay Géza nem 
csupán a diáktársaságok jelentő-
ségére döbbenti rá az olvasót, 
hanem a fiatalok mindennapjai-
val is megismertet. A középpont-
ban Petőfi küzdelmes életútja 
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áll: viszontagságai, sikerei, bará t -
ságai . . . A könyv egyik nagy ér-
deme, hogy a diáktársaságok tör-
ténetét, Petőfi bará ta inak életút-
já t úgy muta t j a be, hogy közben 
a reformkori irodalmi élet moz-
gását is figyelemmel kíséri, abba 
is beleágyazza Petőfi és körének 
irodalmi munkásságát . Bodolay 
könyve érdekes olvasmány. 
Anyag- és gondolatgazdagsága, 
útbaigazító magyarázatai miatt az 

if júsági ismeretterjesztő irodalom 
egyik jelentős alkotása. A kultu-
rális színvonal növeléséért küzdő 
diáktársaságok történetének, a 
körükből kiemelkedettek életút-
jának a bemutatása ma is ösz-
tönző erejű. A tanórákon túli is-
meretszerzésnek, az egyéni érdek-
lődést kibontakoztató önművelés-
nek a fontosságára hívja fel a 
figyelmet." 

MARGÓCSI JÓZSEF: MEGYÉNK IRODALMI HAGYOMÁNYAI 

(Eredményeink és feladataink a 
szabolcs-szatmár-beregi tájakon) 

Nyíregyháza 1972. A Hazafias 
Népfront Szabolcs-Szatmár Me-
gyei Bizottsága, Módszertani Ki-
adványok: Irodalom — Honisme-
ret, 231 lap. 

A gyorsan szaparodó honisme-
reti és helytörténeti tanulmányok, 
összefoglaló művek között kie-
melkedő hely illeti meg ezt a kö-
tetet, amelyet Margócsy József, a 
nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola főigazgató-
ja, a jeles irodalomtörténész, a 
honismeret szocialista hazafiság-
ra nevelő eszméjét buzgón szol-
gáló tudós pedagógus írt. 

Margócsy József régóta foglal-
kozik a történelmi hagyományo-
kat őrző három ha jdani közigaz-
gatási egységből eggyéforrott Sza-
bolcs-Szatmár megye irodalmi 
hagyományaival. Publikációiban 

az évek során mindig az elért 
eredményeket s a kutatás közben 
mindig világosabb feladatokat te-
kintette fontosnak. A megye iro-
dalmi emlékei-ről 1965-ben a Sza-
bolcs-Szatmári Űtikönyv-ben k é -
szített összefoglalót. Majd 1967-
b e n Szabolcs-Szatmár megye iro-
dalmi hagyományai c ímmel , a 
TIT rotaprintes sokszorosítási! 
kiadványában, az Irodalmi és 
Nyelvi Közleményeic-ben s u m -
mázta kutatásait . Még ugyaneb-
ben az évben a valóságnak meg-
felelően igazította ki az ország-
szerte helytelenül rögzített vagy 
félreértet t adatokat Nyíregyháza 
és az irodalom c í m m e l a Könyv-
táros folyóiratban megjelent cik-
kében. 

Mint a Tanárképző Főiskola 
magyar tanszékének vezetője a 
kiadott szakdolgozati témákkal 
sok esetben éppen a jelöltek szű-
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lőfalujának irodalmi hagyomá-
nyainak búvárlatára neveli a jö-
vő pedagógusait. A tudományos 
lelkiismeretesség minden cikké-
ből s különösen ebből a legutóbb 
megjelent kötetéből bíztatóan és 
példára ösztökélően sugárzik. 

A megye nemrég elhunyt szü-
löttének, Váci Mihálynak vélemé-
nyével egyetértve monhatjuk a 
kötet áttanulmányozása után: 

Baloldala ez a Hazának! 
— a szív is e tájra esik; 
botlásai itt jobban fájnak, 
vergődése is közelibb. 
Mint aknamezőn a harctéren: 
e tájon fojtott dobogás 
van a dolgokba ásva mélyen, 
s mindenben rejtett robbanás. 
A kötetben szereplő 114 me-

gyei település irodalmi hagyomá-
nyai bontakoznak ki előttünk, s 
az ezek során tárgyalt és emle-
getett 474 író, költő, irodalom-
történész, helytörténetkutató és 
más tudós felsorakoztatása impo-
záns tömörséggel foglalja össze 
mindazt az eredményt, amit ed-
dig a honismerettől lelkesített ku-
tatás elért. Természetesen a na-
gyok állnak az érdeklődés hom-
lokterében, mint Bessenyei 
György, Kölcsey Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Krúdy Gyula, Kaffka 
Margit, Váci Mihály s tb. , d e a z 
egyes településekhez kapcsolódó 
kisebb és a nagy egészben csak 
kevés szerepet jelentő írók is fel-
sorakoznak, mert, Mikszáth Kál-
mán már régen megállapította: 
„Az irodalom nagyban és egészé-
ben a közepes írók kezében van, 
ezek tar t ják fel jellegében és ní-

vójában meddő időszakokban, 
várván a megszületendő nagyo-
kat, akik csak ritkán jönnek és 
többnyire egyenként." 

A szerző, hogy a rengeteg is-
meret között a kezdő kutató is 
jól tájékozódjék, három szempont 
szerint csoportosította a megye 
irodalmi hagyományait. Először 
azokat veszi számba akik a me-
gyében jártak (52—84. l a p pl . 
Bajza, Vörösmarty, Petőfi, Jókai 
stb.), aztán legrészletesebben 
azokról szól, akik a megyében 
éltek és élnek (89—160. lap) s bő -
ségesen talált adatokat arra is, 
akik a megyéről írtak, akik szá-
mára élmény volt a népével való 
találkozás, akiket megigézett a 
t á j változatos szépsége. Közben 
állandóan figyelmezteti, arra ser-
kenti az olvasót és a fogékony 
lelkületű ifjúságot, hogy hol, 
merre, milyen feladatok, kutatni 
valók és búvárlásra méltó lehe-
tőségek vannak. 

Különösen értékeli az újabb 
eredményeket s kitűzi az újabb 
célokat, feladatokat. Hiszen or-
szágunkban mindenütt feltalál-
hatók a megye szülöttei, akik se-
gítik búvárkodásukkal, emlékezé-
seikkel a hagyomány feltárását, 
továbbélését (mint pl. Luby Mar-
git 88 éves korában, soha nem 
szűnő lelkesedéssel.) 

Mivel az irodalmi hagyomá-
nyok rendszerezésének módszere 
még nem alakult ki nálunk, a 
Margócsy módszerét helyénvaló-
nak és jelen helyzetben jónak ta-
láljuk. Természetes, hogy teljes-
ségről szó sem lehet, hiszen nap-
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ról napra nő azoknak a száma, 
akik jussot tar tanak a megyéhez, 
vagy az újabb kutatás bizonyítja 
be, hogy ott van a helyük a me-
gye hagyományai között, mint pl. 
Mándy Istvánnak (1751—1806), k i 
csengeri házában 1794-ben lefor-
dította magyarra Anonymus 
Gesta Hungarorumát (s ma már 
a szakemberek is alig ismerik 
nevét), de kötete csak 1799-ben 
jelenhetett meg Debrecenben, 
mert a Martinovicsé к lefejezése 
utáni sajtó-cenzura nehezen adott 
„imprimatur"-t az ilyen ártatlan 
művekre is. Szerepe mégis jelen-
tős lett, Csokonai hazatérve Deb-
recenbe, már olvashatta az Árpá-
diász-téma forrásai között. 

Az is felvetődhet az emberben, 
hogy vajon a szépírókon kívül 
nem itt kellene-e tudatosítani és 
büszkén emlegetni a megyéből 
származó nyelvtudósokat is, mint 
pl . Csűry Bálintot, ak i S z a m o s -
háti Szótárával s a megye nyelv-
járásával foglalkozva alapvető 
eredményeket ért el? 

Nem itt volna-e helye az iro-
dalommal tudományosan foglal-
kozó esztétáknak, irodalomtörté-
nészeknek, kritikusoknak, akik 
jussot tartanak ehhez a tájhoz, s 
büszkék szabolcsi, szatmári vagy 
beregi születésükre, vele való 
kapcsolataikra? Hát még a nép-
rajzi kutatók, a színészek, s ki-
fogyhatatlan volna a sor, ha eze-
ket a szétbonthatatlan s egymás-
sal összeszövődő feladatokat mind 
számon akarnók kérni egy ki-
mondottan irodalmi hagyományo-
kat összefoglaló kötettől. 

Nem zárható le sem a névsor, 
sem a helységek száma, mert az 
újabb vagy a régebbi kutatások 
újra közkinccsé tétele sok-sok ú j 
eredményt hozhat. A kötetben pl. 
szó van három Kiss Áron nevű, 
s Szatmár megyéhez kapcsolódó 
jeles egyéniségről. Jobban meg 
lehetne különböztetni őket pon-
tosabb évszámokkal is. Hiszen a 
legidősebb Kiss Áron (1788—1832), 
a Kölcsey leveleiben is szívesen 
emlegetett erdőháti lelkész, mint 
költő és a maradibb generáció 
képviselője érdekes szerepet vitt 
a megyében, s Kisnamény és Bot-
palád is számot tart az ő mun-
kásságára. Fia, Kiss Áron (1815-
-1908), porcsalmai esperes, majd 
a tiszántúli egyházkerület refor-
mátus püspöke, Tompa Mihály 
osztálytársa, barát ja , ki i f júkorá-
ban maga is írt verseket, és a 
megyében a Kölcsey-hagyomány 
életbentartásának leglelkesebb 
munkása volt, aki a hagyomány 
szerint, negyvennyolcas tábori 
pap, kardosan ment fel még a 
katedrára is. És az unoka Kiss 
Áron (1845—1908), aki mint pe-
dagógiai szakíró működött, de 
szépirodalmi köteteket is adott a 
megyei alakokról, s akinek Ma-
gyar gyermekjáték-gyűjteménye 
(1891) a néprajzi szakirodalom és 
Kodály Zoltán által is olyan 
nagyra értékelve, bekerült a 
nemzetközi tudományos érdeklő-
désbe is. 

Itt kell megemlítenem Kiss 
Áron másik unokáját is, Kiss 
Kálmánt (1843—1913), aki nagy-
kőrösi tanítóképzőintézeti igazga-
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tó volt, s 1878-ban megírta A 
szatmári református egyházmegye 
történetét, amely helytörténeti, 
honismereti szempontból is kin-
csesbánya, s az irodalmi hagyo-
mány szempontjából is felbecsül-
hetetlen ismereteket tartalmaz, 
amelynek búvárlása mindezekből 
a szempontokból fontos, de mind-
ez már nem tartozik a kimon-
dottan „irodalmi hagyomány" — 
címmel büszkélkedő kiadványhoz, 
ellenben figyelmeztet arra, hogy 
ezek a témakörök szinte szét vá-
laszthatatlanok, s bonyolult ösz-
szefüggéseiket nekünk kell hasz-
nosítani. 

Margócsy József s z é p e n m e g -
írt, gazdag ismereteket terjesztő 
tanulmánykötete fontos állomás 
a keleti országrész nemzeti és 
honismereti hagyományait feldol-
gozó művek között. Nagyon saj-
nálatos, hogy csak sokszorosítva 
és viszonylag kevés példányban 
jelent meg. Egy ilyen kötetet 

illusztráció közlésével még jelen-
tősebbé és művészibbé lehetett 
volna formálni, s akkor repre-
zentatív kiadványként emleget-
nék mindenhol.1 

A kötethez Függelék-ként járul 
Erdész Sándor t a n u l m á n y a a m e -
gye irodalmi múzeumairól. A ti-
s z a b e r c e l i Bessenyei György, a 
nyíregyházi Krúdy Gyula, a szat-
m á r c s e k e i Kölcsey Ferenc, a t i -
s zac séc se i Móricz Zsigmond és a 
t u n y o g m a t o l c s i Zalka Máté e m -
lékházairól közölt ismeretek 
nemcsak a megye nagyjainak 
már megbecsült emlékét bizo-
nyítják, hanem egyúttal figyel-
meztetnek azokra a feladatokra, 
amelyek ezen a területen a kö-
vetkező nemzedékre várnak. 

A gondolatot ébresztő és mun-
kára biztató kötet az elmúlt esz-
tendő honismeretének jelentős 
gazdagodását bizonyítja. 

Molnár József 

'Az ismertetett kiadvány feltétlenül megérdemelné, hogy értékes tartalmához 
méltó formában újból megjelenjék. Az illetékes megyei szerveknek ennek érde-
kében össze kellene fogniuk valamelyik országos kiadóval (Tankönyvkiadó, Nép-
művelési Propaganda Iroda, Gondolat), hiszen a könyv a feldolgozott megye hatá-
rain kívül is minden bizonnyal érdeklődésre találna. Az ú j kiadás módot adna 
az ú jabb kutatási eredmények bedolgozására, a többhelyt hiányzó pontosabb 
bibliográfiai utalások pótlására, a valószínűleg a megjelenés elhúzódásával össze-
függő apróbb hibák korrigálására (amilyen pl. hogy a neves paszabi pedagógus-
gyűjtő, Turi Sándor a könyv megjelenése idején már nem élt, — egyébként T. 5.-
nek szinte szépirodalomként is élvezhető néprajzi gyűj tő munkásságáról is érde-
mes lenne megemlékezni), továbbá a gazdag anyag jobb áttekinthetőségét szolgáló 
tipográfiai megoldásokra. 

Az ú j kiadás előkészítésébe — elsősorban az említett bibliográfiai kiegészítésre 
gondolhatunk — talán be lehetne vonni a szerző tanítványait is, maga az újból 
való megjelentetés pedig alkalmat adna az országosan is példamutató megyei iro-
dalmi hagyomány-kutatás még szervezettebb folytatására, s minden bizonnyal ser-
kentően hatna a más megyékben folyó, s a fontos irodalmi jubileumok mostani 
évtizedében nagyon is időszerű hasonló munkálatok kibontakozására. 

(Szerk.) 
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HAJDÚ-BIHAR PÉLDÁJA 

Három példamutatóan szép ki-
állítású kötet fekszik előttem. 
Mindhárom ugyanannak a me-
gyének dicséretes szándékából je-
lenhetet t meg. 

1. A legvaskosabbat f inom fé-
nyes papíron „Hajdú-Bihar mű-
emlékei, irodalmi emlékhelyei és 
népművészete" (Debrecen, 1972.; 
címmel a megye Műemlékvédel-
mi Albizottsága adta ki, külön-
böző megyei szervek támogatásá-
val. A kötet rangos voltát má r a 
munka tá r sak felsorolása jelzi a 
3. lapon: a kilenc tanulmány 
szerzői közül hat kandidátus, 
azaz szakterületének tudományos 
fokozattal is elismert művelője. 
Különböző ter jedelmű, de egy-
formán elmélyült, értékes tanul-
mányok sorakoznak a kötetben 
Hajdú-Bihar megye műemléki 
helyzetéről (Dercsényi Dezső), a 
megyei települések jellegéről 
(Gerő László), a debreceni Szent 
András templomról (Entz Géza), 
a megye műemlékeiről (Sápi La-
jos), a Hajdúság népi építkezésé-
ről (Dankó Imre), a Debrecen 
irodalmi emlékhelyeiről (Julow 
Viktor), a megye irodalmi emlék-
helyeiről (Taar Ferenc) és végül 
kettő is a népművészetről (pász-
torművészet, fazekasság, csikóbő-
rös kulacs, mézeskalácsosság: 
Szabadfalvi József, szövés, szűr-
hímzés, szűrrátét , szalmafonás, 
viselet: Béres András). A komoly 
tudományos apparátussal (láb-
jegyzetek vagy forrásjegyzék) 
megírt tanulmányokat nagyon 

gazdag képanyag (ha jól számol-
t am: 215 kép) díszíti. (Erre a 
számtani műveletre azért volt 
szükség, mer t a képeket tanulmá-
nyonként, sőt egy helyen a tanul-
mány fejezeteiként külön szá-
mozták, pedig a folyamatos szá-
mozás lehetett volna a kötet 
egyik formai egységbe foglalója.) 
A képekben való gazdagság alól 
sajnálatosan kivétel egy tanul-
mány, a megyei irodalmi emlék-
helyekről szóló. Kár, mer t bár 
például az álmosdi Kölcsey-ház 
külső képe szép színes felvételen 
lá tható a megyei műemlékek közt 
(115. lap), magam részéről szí-
vesen lá t tam volna néhány képet 
a nemrég berendezett , a 264. la-
pon e tanulmányban is említett 
ál landó emlékkiállításról, vagy 
Veres Péter balmazújvárosi há-
zának emléktárgyaiból stb. E ké-
pek hiányáért nem pótol, sőt 
mint az egységes képszerkesztés 
h iányának a jele, bosszant (bár-
milyen nagy tisztelője vagyok 
Csokonainak), hogy az ő debre-
ceni szobrának és síremlékének 
egész lapot betöltő képét kétszer 
is közölték a kötet szerkesztői: a 
műemlék közt a 88. és 92., az 
irodalmi emlékhelyek közt a 220. 
és 234. lapon. A képek egyébként 
nagyon szépek, végig az egész 
köteten. Nemcsak a felvételek ké-
szítői mesterei a műtárgyak fény-
képezésének, hanem a nyomda is 
kitet t magáért . Különösen meg-
ragadóak a műemlékeket leíró — 
leghosszabb — tanulmány képei: 
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az egész képanyagnak majdnem 
a fele ehhez a tanulmányhoz 
kapcsolódik. Különösen tetszett a 
tanulmányokban, hogy a szak-
szerű leírásokon túl legalább né-
hány mondat erejéig mindenütt 
szó esik a jelen és jövő felada-
tairól, perspektíváiról is. Lehet, 
hogy irodalomtörténészi érdek-
lődésem is hozzájárult, de talán 
az elfogultsággal nem vádolhato 
szakmán kívüli olvasó is igazolt-
nak látja, hogy a tanulmányok 
közül a debreceni irodalmi emlé-
kek regisztrálásának a bevezeté-
sét találtam legérdekesebbnek, 
stilárisan legjobbnak. Igazolásul 
hadd idézzek belőle néhány mon-
datot, hogy recenzióm olvasói is 
láthassák, mi fogott meg engem 
ebben a lendületes, tömör fogal-
mazásban: „A magyar vidéki vá-
rosok közül — minden helyi el-
fogultság nélkül kimondhatjuk 
— Debrecennek volt a legnagyobb 
és a leghosszabban tartó formáló 
hatása irodalmunkra. Régi kultú-
ránknak a reformáció korátol 
fogva egyik legfontosabb, legerő-
sebb kisugárzású központja volt; 
soha kétségbe nem vont tekinté-
lyű szellemi centruma a refor-
mátusságnak, amely a nemzet 
egyharmadát tette ki, sajátos szí-
nezetű műveltséget alakított ki, 
és különösen a XIX. század kö-
zepéig gyakran volt hordozója a 
leghaladóbb eszméknek s a nem-
zeti ellenállásnak a katolikus-el-
lenreformációs Habsburg uralom-
mal szemben." „írók, költők 
egész sora vallhatta magát fiá-
nak; soknak adott közülük ott 

hont hosszabb vagy rövidebb idő-
re. Voltak, akik szerették, egész 
életükben hűséggel viseltettek 
irányában; mások jól látták a vá-
ros nagy erényeit és árnyoldalait, 
akadtak, akik gyűlölték, de lé-
lekben mégsem tudtak végleg el-
szakadni tőle. Kik glorifikálták 
és a legigazibb magyarság és a 
jó értelemben vett polgári öntu-
dat és demkratikus belső rend 
példaképének állították oda, kik 
a gőgösen magába zárkózó, min-
den változástól irtózó maradiság, 
az öntelt korlátoltság és a zsíros-
bajszú vadmagyarság legszélsősé-
gesebb megvalósulását látták 
b e n n e . . . " „Egy bizonyos: kevés 
magyar író akad, akinek életpá-
lyája hosszabb vagy rövidebb 
időre ne keresztezte volna Deb-
recent, aki ne merített volna él-
ményeket e város életéből és szel-
leméből, s akinek művein ezek az 
élmények ne hagytak volna több-
kevesebb nyomot." Vajha min-
den magyar város irodalmi em-
lékhelyeit ilyen színvonalasan, 
érdekesen megírt tanulmányok 
ismertetnék, s mielőbb megszü-
letne belőlük az egész ország iro-
dalmi emlékhelyeit feltérképező, 
értékelő nagy monográfia! 

A kötetet (a 367. laptól a 450,-
ig!) orosz, angol és német nyelvű 
összefoglalás zárja, közölve e vi-
lágnyelveken is a tanulmányok 
rövid ismertetésén kívül Kiss 
Imrének, Hajdú-Bihar megye ta-
nácselnökhelyettesének a megye 
kultúrértékei iránti felelősségér-
zettől áthatott bevezetőjét és 
Dr. Angyal Lászlónak a m e g y e i 
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Műemléki Albizottság elnökénsk 
előszavát is. Az elsőben többek 
közt ezt olvashatjuk: „Elismerés 
illeti mindazokat, akik vállalták, 
különösen a kezdeti időben kellő-
en nem méltányolt, sok gondot 
jelentő társadalmi munka nehe-
zét, mely nem volt mentes a 
számtalan összetevőből eredő ku-
darcoktól sem. A megyei és a 
debreceni műemléki albizottsá-
gokba tömörült történészek, régé-
szek, művészettörténészek, építé-
szek, irodalomtörténészek két év-
tizede megkezdett munkájának 
köszönhető, hogy ma, a magyar 
műemlékvédelem 100. évforduló-
ján, a nagy elődök munkáján túl 
is van miről beszámolni. Műve-
lődéspolitikánk egyre inkább 
számba veszi, értékeli és a köz-
művelődés szolgálatába állítja a 
műemlékeket. Valóban gazdag 
lehetőséget jelentenek a szocia-
lista hazához való hűség erősíté-
sére és a szomszédos népekkel 
közös történelmi, művelődési kap-
csolatok ápolására." Az utóbbi 
pedig e megszívlelendő szavak-
kal zárul: „Ez az illusztrált ki-
advány napló eddigi munkánk-
ról. Megmentett műemlékeink is 
legyenek azoké, akiknek ősei a 
megrendelők akaratából a szelle-
mi élet és a fizikai munka e 
nagy bizonyítékait alkották. Meg-
győződésünk, hogy a műemlékek-
nek is hivatott gondozója és 
megbecsülője csak a szocialista 
társadalom lehet. Nemzeti érté-
keink megóvásáért felelősséget 
érzünk. Törekvésünk az, hogy 

ezeket az értékeket az utókor-
nak átadjuk." 

2. Nem kevésbé imponáló a 
„Hortobágyi hármashatár — Hor-
tobágy, Debrecen, Hajdúszo-
boszló" című, szép kiállítású kö-
tet, amely 1973-ban a Hortobágyi 
Intéző Bizottság kiadásában je-
lent meg 192 lapon, 157 képpel. 
A kötetet a Bizottság elnökhe-
lyettesének és t i tkárának a be-
vezetője és köszöntője nyitja meg, 
majd rövid ismertetések követ-
keznek az 53. lapig a Hortobágy 
múltjáról, természetvédelméről, 
műemlékeiről, néprajzáról, turisz-
tikájáról és rendezvényeiről, 
részben az előző kötetben is sze-
replő s más szakemberek tollá-
ból. A hatalmas képanyagot itt 
is csak dicséret illetheti, s hasz-
nosak a képekhez csatlakozó is-
mertetések, feliratok is. Ezt a 
gazdag kötetet is, rövid idegen 
nyelvű tájékoztatók zárják. 

3. Végül arról a füzetről is 
hadd ír jak, amely azt bizonyítja, 
hogy a Hajdú-Bihar megyei hon-
ismereti munka nem oeupán al-
kalmi kiadványokkal büszkélked-
het. A fentebb ismertetett rep-
rezentatív kiadványok állandó, 
rendszeres és szorgalmas munka 
eredményeképp jelenhettek meg. 
A szépkiállítású, tartalmas füzet 
ennek a rendszeres munkának 
egy részébe enged betekinteni: a 
Hazafias Népfront Debrecen Vá-
rosi Bizottsága „Szülőföldünk" 
című honismereti híradójának ez 
évi 4. száma. Az érdekes illuszt-
rációkkal és reprodukciókkal is 
díszített 62 lapot tartalmazó füzet 
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hárem fejezetre O b z i l k : honisme-
ret, helytörténet, műemlékvéde-
lem. Ez a szám elsősorban a 
Csokonai- és Peíő/i-évforduló je-
gyében készült, de így is hírt ad 
sok mással kapcsolatos munkáról 
is, m i k ö z b e n a nagy ünaepeltek-
kel kapcsolatban többek közt 
olyan kiválóságok írásait közli, 

mint a magyar irodalomtörténet-
írás „nagy öregje", Barta János 
professzor, néhai Juhász Géza 
professzor, s az alkalomhoz illő-
en közzéteszi Ady Endre híres-
szép versét, a „Vitéz Mihály éb-
resztésé"-t. 

Bodolay Géza 

A TERMELŐSZÖVETKEZETEK TÖRTÉNETÉT FELDOLGOZÓ 
HONISMERETI MUNKÁKRÓL 

Dr. Timafjy László: 

A lipóti Petőfi Tsz törtenete. (Győr, 1973. 54 lap) c. munkája 
alapján 

A termelőszövetkezeti mozga-
lom története szerves része nem-
zeti történelmünknek. Ismeret-
anyagának, tárgyi és szellemi 
emlékeinek megőrzése, dokumen-
tálása és értékelése közelebb visz 
bennünket a társadalmi kérdések 
hoz és megértéséhez. Ezért rend-
kívül örvendetes, hogy az utóbbi 
években ugrásszerűen megnőtt a 
termelőszövetkezetek történeté-
vel foglalkozó írások száma, és 
hogy bőven akadnak közöttük 
színvonalas, tudományos igény-
nyel készült munkák. Sok jó 
termelőszövetkezeti monográfia 
készült a Hazafias Népfront és 
az Országos Népművelési Tanács 
által 1970-ben meghirdetett pá-
lyázatára is. 

Műfajukat tekintve rendkívül 
sokfélék ezek az írások, de a té-
ma megközelítésének módszere 

szerint tulajdonképpen három jel-
legzetes csoportba sorolhatók. 

A dokumentációs anyagot fel-
táró és megörökítő munkák o lyan 
krónikák, amelyek nem elemzik, 
hanem rögzítik, nem értékelik, 
hanem bemutat ják az adott szö-
vetkezet életét. Fő értékük az 
anyagközlés, fő erényüknek pe-
dig a teljességet és a hitelességet 
tekinthetjük. 

Az elemző módszerrel k é szü l t 
tanulmányok már értékelik és 
mérlegelik a vizsgált szövetkezet 
tevékenységét. Szerzőjük szakmai 
beállítottsága szerint lehetnek el-
sősorban gazdasági vagy társa-
dalmi jellegűek, bár a kategória 
legjobbjai mindkét szempontból 
értékesek. Az ilyen jellegű mo-
nográfiák legfőbb értéke a nagy 
anyagismereten alapuló tárgyila-
gosság és a szakszerűség. 
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Külön műfaj i csoportot képvi-
selnek a termelőszövetkezetek 
történetével foglalkozó, irodalmi-
szociológiai módszerrel k é s z ü l t 
írások, amelyek természetüknél 
fogva elsősorban a tagok életfor-
májának, tudatviszonyainak ala-
kulását vizsgálják. Legfőbb érté-
kük az írói megelevenítés ereje 
és a valóság hűséges visszatükró-
zése. 

Valamennyi műfa jnak megvan 
a maga haszna, jelentősége: 
mindegyikre egyformán szükség 
van. Értékbeli rangsort csupán 
egyetlen szempontból tehetünk 
közöttük, mégpedig aszerint, hogy 
milyen hűséggel ragaszkodnak a 
teljes valósághoz. Ezen a téren 
kevés jót mondhatunk. Különö-
sen a termelőszövetkezetek köz-
vetlen megrendelésére készült — 
tehát általuk finanszírozott — 
írások jobban vagy kevésbé, de 
sajnos igen sokszor szinte auto-
matikusan felveszik a közepes 
színvonalú újságcikkekből oly jól 
ismert stílust, amit leginkább 
„tartalmatlan lelkendezés"-nex. 
nevezhetnénk, s a már régóta 
csépelt frázisok halmazát lelhet-
jük meg bennük. 

Nem a termelőszövetkezeti 
mozgalom által elért sikerek fö-
lötti örömről van tehát szó, ha-
nem a kellően át nem érzett, tar-
talmatlan hozsannázásról, a va-
lóság tudatos elferdítéséről, vagy 
elhallgatásáról. Ez a veszély — 
amely tulajdonképpen a giccses 
(tehát banális) ábrázolásmód 
egyik megjelenési formája — 
szinte mindegyik műfa j művelő-

jére egyformán leselkedik, és 
sajnos igen sokan nem tudtak el-
lenállni a kísértésnek. 

Dr. Timaffy Lászlónak a lipóti 
Petőfi termelőszövetkezetről szóló 
monográfiája — amely a Haza-
fias Népront által szervezett, s 
már említett pályázaton I. díjat 
nyert — szerencsésen egyesíti 
magában a krónikaszerű és az 
elemző írások jellegzetességeit, 
mondhat juk előnyeit. Maga a 
munka elsősorban leíró jellegű, 
de jól alkalmazza az időbeli ösz-
szehasonlítás elemzési lehetősé-
geit is. 

A könyv — amelyet Fazekas 
László tsz-elnök előszava vezet 
be — az első két fejezetben vi-
szonylag részletesen áttekinti a 
község és általában a Szigetköz 
társadalmának és gazdasági éle-
tének történetét, majd pedig is-
merteti a földosztást és az annak 
nyomán kialakult helyzetet. Ez-
után a szerző röviden felvázolja 
a szövetkezet 25 éves történetét, 
s külön fejezetben, ágazatonként, 
sőt termékféleségenként vizsgálja 
az eltelt negyedszázad alatt elért 
eredményeket. Végül pedig arról 
olvashatunk, hogy általánosság-
ban miként változott a lipóti pa-
rasztság életszínvonala. 

A fényképekkel és szemléltető 
grafikonokkal bőségesen illuszt-
rált anyagból egyértelműen ki-
rajzolódnak azok az eredmények, 
amelyek a lipóti Petőfi tsz tag-
ságának szorgalmát és tehetségét 
mutat ják. A könyv végén felso-
rolt, az 1972. évi zárszámadásból 
származó adatok és mutatók va-

126 



lóban elismerésre méltóak. Mégis 
az az érzésünk, hogy nem teljes 
ez a 25 esztendős fejlődésről be-
mutatott kép, túlságosan könnyen 
és nagyon magától értetődően ju-
tott el a szövetkezet a mai szín-
vonalra. Pedig mint minden ter-
melőszövetkezet történelmében, a 
lipóti Petőfiében is voltak meg-
torpanások, visszaesések; felme-
rültek olyan akadályok, amelye-
ket le kellett győzniük, hogy elő-
rehaladhassanak. Ezekre azonban 
csak nagyon szűkszavúan utal a 
szerző, s úgy tűnik, mintha va-
lami röstellni valót érezne ab-
ban, hogy a szövetkezetnek prob-
lémái is voltak. Pedig a gondo-
kon való átsiklás, a problémák-
kal való küszködés leírásának 
frázisokkal való megkerülése 
nemhogy nem növeli, de egye-
nesen csökkenti a lipóti tsz-tag-
ság érdemeit, hiszen pontosan a 
megtett út fáradalmai, a leküz-
dött akadályok nagysága v o l n a 
az, ami az elért eredményeket 
fémjelezné. 

Nem tudjuk meg, hogy 1956-
ban miért „döntött úgy" a tag-
ság, hogy a „biztató szép ered-
mények" ellenére „visszatérnek 
az egyéni gazdálkodáshoz". 

„Ügyesen áthidalták a kezdeti 
nehézségeket" — olvashatjuk, de 
hogy mik voltak a bajok, s ho-
gyan győzték le őket, arról nem 
tudunk meg semmit. A grafiko-
nokból kitűnik, hogy az 1965-ös, 
rendkívül aszályos esztendőben 
milyen alacsony termésátlagokat 
produkáltak, de hogy ez milyen 
helyzetet teremtett, s miként ol-
dották azt meg, arról megintcsak 
hallgat az írás. 

Jól tudjuk, hogy a képzőművé-
szeti alkotásoknál milyen nagy 
szerepet kap a fény és az árnyék 
együttes hatása. Ez adja meg a 
dolgok térhatását, igazi formáját , 
e két komponens segítségével 
tudjuk érzékelni a tárgyak el-
helyezkedését. Mindez érvényes a 
társadalmi jelenségek bemutatá-
sára is: egyoldalú megvilágítás-
ban elvesztik valóságos jelentő-
ségüke t , s ha nincs árnyék, a 
fény sem tündöklik igazán. 

Aki dr. Timaffy László k ö n y v é t 
elolvassa, felfogja és megérti a 
Petőfi tsz eredményeit. A való-
ság árnyalt, sokoldalú ábrázolá-
sát igénylő olvasó azonban végül-
is némi hiányérzettel teszi le a 
könyvet. 

Halász Péter 
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DABAS NAGYKÖZSÉG KRÓNIKÁS ÉVKÖNYVEIRŐL 

1. Dabas nagyközség évkönyve. 
Dabas. 1971, Községi Tanács 
(Honismereti Bizottság). 
Soksz. 86 lap, 20 tábla. 

2. Dabas nagyközség évkönyve. 
Dabas. 1972. 116 lap. 

Kevés nagyközség dicsekedhet 
azzal, hogy a település egész évi 
életéről, ünnepeiről és hétköznap-
jairól falukrónika-szerű beszá-
molóban, Évkönyv formájában 
tájékoztatja lakóit és a község 
sorsa iránt érdeklődőket. A Pest 
megyei Dabas ezen kiváltságosok 
közé tartozik, s kezdeményezésé-
nek különös értéke, hogy nem 
fellángolásról van szó, hanem tu-
datos és folyamatos tevékenység-
ről. 

Dabason nem újkeletű a hely-
történeti érdeklődés. 1965-ben el-
készült a község 20 esztendős fej-
lődését bemutató falukrónika, 
majd néhány évi átmeneti ér-
dektelenség után 1968-ban járási 
krónikaíró megbeszélést tartottak, 
s ennek nyomán elkészült két 
dolgozat a Tanácsköztársaság idő-
szakáról. 

1969-ben Fábián Miklós össze-
állította a Dabasi Járási 250 cikk-
ből álló helytörténeti bibliográfi-
áját , mely éppen akkor került ki 
a sokszorosítóból, amikor a Pest 
megyei önkéntes honismereti mun-
kások összejöttek Dabason, hogy 
az időszerű gyűjtőfeladatokat 

megbeszéljék. Ugyanebben az év-
ben készült el a község utolsó 
25 évének feldolgozása, valamint 
első — 1969. évi — krónikája is, 
ami egyben az 1970-es évkönyv 
anyagát is adta. Ez 1971-ben, az 
1970-es esztendőről szóló pedig 
1972-ben jelent meg. 

Az 1970-es évkönyvnek szinte 
kizárólagos témája a község 
fennállásának 700. és 1945-ös fel-
szabadulásának 25. évfordulója 
volt. A krónika híven beszámol 
az eseményekről, amelyek közül 
honismereti szempontból a követ-
kezőket kell kiemelnünk. 

Április 21-én a Községi Tanács 
épületében helytörténeti kiállí-
tás nyílt. Május 5-én a felsza-
badulási pályázaton a község 
honismereti bizottságának tag-
jai egy 11. helyezést és több 
elismerést kaptak. Májusban 
elkezdődött a műemlék-kúriák-
ban rendkívül gazdag község-
ben a „műemlék" feliratú táb-
lák elhelyezése. Júniusban a 
község szülöttére, Gyóni Géza 
költőre emlékeztek, s augusztus 
18-án megnyílt a 700 esztendős 
község történetét bemutató 
helytörténeti kiállítás. (Itt a 
község néprajzi, történeti em-
lékeivel és jelenlegi helyzeté-
vel ismerkedhettek a látoga-
tók.) 

A falukrónikát képmellékletek, 
statisztikai összehasonlítások és 
fényképek élénkítik. 
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Az 1971-es évkönyv szerkeze-
te lényegében hasonló az előbbi-
hez. A kötet zömét itt is a falu-
krónika foglalja el, melynek je-
lentősebb eseményei a követke-
zők voltak: 

február hónapban a termelő-
szövetkezetek zárszámadásai: 
májusban kiállítást rendezetk a 
25 esztendős Úttörőmozgalom 
történetéről; 
júniusban Gyóni Géza-emlék-
ünnepséget tartottak, és meg-
ünnepelték Sári — Dabas és 
Gyón egyesülésének 5 éves év-
fordulóját. 
A krónika után Pál Lászlóné 

tanár tanulmánya következik, 
amely az „Adalékok Gyóni Géza 
életművének értékeléséhez a köl-
tő 1914-ig tartó pályájának alap-
ján" szerény címet viseli, ám va-
lójában több ennél, a fiatal költő 
érlelődésének időszakáról ad vi-
lágos, áttekintő és adatokban bő-
velkedő képet. Ezt az évkönyvet 
is mellékletek zárják, amelyek-
ben a dabasi közéleti személyi-
ségek fényképeit és rövid élet-
rajzait láthatjuk. 

Dicséretes és Ígéretes vállalko-
zás ez a két kötet, méltó Dabas 
község helytörténeti hagyomá-
nyaihoz. óhatat lanul szükséges 
azonban, hogy az évek múlásá-
val párhuzamosan mindig újabb 
témájú és szemléletű írások fris-
sítsék az évkönyv anyagát, ne-
hogy idővel rutinszerűen össze-
állított, az eredmények tényszerű 
felsorolására korlátozódó króni-
káskönyv váljék belőle. 

Miként lehetne ezt elkerülni? 

Mindenekelőtt azzal, hogy már 
magában a falukrónikában is sú-
lyozni, differenciálni kellene az 
eredmények jellege, a közösség 
életében betöltött jelenősége sze-
rint. Tudom, hogy ez nehéz fela-
dat, mert mindenki a maga dol-
gát érzi a legfontosabbnak, ám 
valamilyen rangsorolásra min-
denképpen szükség van, úgy is, 
hogy milyen tárnáról mennyit ír-
nak a krónikában, de különösen 
úgy, hogy milyen mélységben 
jegyzik fel az eseményeket. 

A másik szempont, amely élén-
kítené, többrétűvé tenné a kötet 
anyagát, a kritikai hang megpen-
dítése. Az évkönyv-sorozatból 
idillikus, minden ízében tökéletes 
kép bontakozik ki Dabas község 
életéről. Megint csak jól tudom, 
hogy a Nagyközségi Tanács VB. 
által kiadott és részben szerkesz-
tett Évkönyvben nehéz dolog a 
bajokról is szólni (amelyek ter-
mészetesen egyaránt lehetnek 
belső és külső eredetűek), de erre 
föltétlenül szükség volna, mert a 
leírt mondatok hitelét semmi sem 
növeli jobban, mint az őszinte 
hang. 

Végül pedig azt javasolnám — 
amire az 1971-es Évkönyvben 
Pál Lászlóné tanulmányával már 
sor is került —, hogy a Falukró-
nika mellett (annak terjedelmét 
nem csorbítva) minél több, hosz-
szabb-rövidebb, önálló tanulmány 
kapjon helyet a kötetben, ame-
lyek a község közeli-távoli múlt-
jával, népéletének, szokáskincsé-
nek valamelyik jelenségével, va-
gyis helytörténetével foglalkoz-
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nak. Hiszen Dabasnak annyi ki-
váló honismereti munkása van, 
hogy ilyen írások elkészítése bi-
zonyára nem okoz majd külön 
gondot, az Évkönyv jellegét és 
anyagát pedig kiválóan színez-

nék, s azzal, hogy magát a Gyűj-
teményt változatosabbá tennék, 
az iránta érdeklődők körét is je-
lentősen bővítenék. 

Halász Péter 

AZ ANDRÁSFALVI SZÉKELYEK TÖRTÉNETE 

A kézirat nyomdába érkezett 
1971 decemberében. A Sebestyén 
Ádám nagy munkájának első két 
részét magába foglaló: „A buko-
vinai andrásfalvi székelyek élete 
és története Mádéfalvától napja-
inkig" című 279 lapos kötet el-
készült 1973 februárjában, ter-
jesztése megkezdődött március 
derekán. Ha ehhez hozzátesszük, 
hogy a kézirat természetesen 
évekkel a nyomdába adás előtt 
készen volt, igazán nem hány-
torgatunk fel valami túlzott si-
etséget, amivel ez a páratlan ér-
tékes munkát nemcsak a megye, 
hanem az ország közkincsévé tet-
tük. Ami persze mit sem von le 
a Tolna megyei tanács művelő-
dési osztálya érdeméből, mely 
végső soron mégis csak lehetővé 
tette Sebestyén Ádám könyvének 
megjelenését. 

A néprajz tudomány. Tudomá-
nyos könyveknél jó, ha stílusuk 
szép, szerzőjük közvetlen formá-
ban adja elő mondanivalóját, bár 
ilyen irányban nem vagyunk túl-
ságosan elkényeztetve. Sebestyén 

Ádám kivétel. Kivétel érzésünk 
szerint nemcsak tehetsége révén, 
hanem azért is, mert könyvet 
egyformán szánta a hivatásos 
szakembereknek, az érdeklődő kí-
vülállóknak és székely honfitár-
sainak. írása néhol már-már epo-
szi hangvételű, és ezzel úgy páro-
sítja a tudomány objektivitását, 
ahogy csak olyan teheti, aki az 
övéiről ír. Arról a községről, 
melyből jött, amelybe tartozott 
és amelynek ú j hazába került kö-
zösségébe máig tartozik. Az, hogy 
ez az érzelmi kötődés nem megy 
se a hitelesség, se a tudományos-
ság rovására, a szaklektorok ne-
vének és rangjának puszta felso-
rolásával érzékeltethető: 

Dr. Andrásfalvy Bertalan, az 
MTA Dunántúli Intézetének 
m u n k a t á r s a ; dr. Benda Kálmán, 
az MTA Történelemtudományi 
Intézetének főmunkatársa; dr. 
Diószegi Vilmos, az M T A N é p -
rajzi Kutató Csoportja tudomá-
nyos osztályvezetője. Nyomban 
itt előrebocsátjuk azonban, hogy 
emelné a könyv rangját,' ha a 
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szaklektorok valamelyike ismer-
tette volna annak a néprajzi ku-
tatások szempontjából mért — 
egyébként szakkörökben régen el-
ismert — jelentőségét. A könyv 
előszavát egyébként Csajbók Kál-
mán, a HNF megyei titkára írta 

Ki tulajdonképpen a szerző? 
Bevezetőjében így vall magáról: 

„Meg kell mondanom; egyszerű 
ember vagyok, az irodalmi nyel-
vet csupán olvasmányaimon ke-
resztül ismertem meg. Jelenleg is 
csak hét román iskolai osztály-
ról van meg a bizonyítványom" 

Miért ír? 
„TJgy gondoltam, talán népem 

életének, történetének, szenvedé-
seinek, örömeinek feltárásával, 
megörökítésével szolgálhatom a 
javát. Hiszen már a félidős and-
rásfalvaiak sem sokat tudnak 
András falvár ól, a székelyek múlt-
járól, a madéfalvi veszedelemről 
— akkor hogy tudnának róla a 
fiaik?" 

Ahhoz, hogy írhasson, adatokat 
gyűjthessen, megtanult kottázni, 
magnetofont, írógépet vásárolt, 
elsajátította a forráskutatás, kar-
totékkozás, tudományos rendsze-
rezés módszereit. Mindezt csak 
a tények közléseként í r juk le, 
nem azért, hogy az olvasó elcso-
dálkozzon. Hiszen a szíve szerint 
való témákkal való foglalkozás 
út ja senki elől nincs elzárva. 
„Csak" éppen Sebestyén Ádám 
szorgalma kell hozzá, aki egy si-
lókombájn javítása nyújtotta 
kényszerpihenő során vázolta föl 
önmagának könyve szerkezetét. 
Ilyesforma munkát egyedül vé-

gezni képtelenség. A tíz pontosan 
feltüntetett írott forrásnál sokkal 
értékesebb a kilencvenegy adat-
közlő név, kor és lakhely szerinti 
lajstroma, akiket természetesen 
már ennek az egyetlen embernek 
— a szerzőnek — kellett felke-
resnie, méghozzá többüket nem 
is egyszer. 

Mirő l í r Sebestyén Ádám? 
A mádéfalvi veszedelemről úgy, 

ahogyan az a nép emlékezetében 
él, és ahogyan az a valóságban 
történt. A moldvai menekülésről, 
„megpihenésról" és a bukovinai 
honalapításról, Andrásfal várói. 
Közli a falu, a határ térképét, az 
utca- és dűlőnevek eredetét, az 
az egyes határrészek termékeny-
gét, az erdőpásztorok (brézsnyi-
kek) névsorát, a bíróválasztás 
módját. A nagy csapásokat: ko-
lera, éhínség, I. világháború. Az 
egyház helyzetét, az iskolázást és 
az ennek érdekében oly sokat tett 
Szent László Társaság (alapítási 
éve 1861.) működését, az iskolán 
kívüli népművelést. A visszate-
lepülés már 1883-ban megkezdő-
dött története különösen érdekes. 
Akkor „Csángó-bizottság" alakult, 
de Sebestyén nyomatékosan fel-
hívja a figyelmet egy közkeletű 
tévedésre. A XIII—XIV. század 
óta ott élő moldvai magyarok le-
hetnek csángók, de a bukovinai-
ak — székelyek. 

Nemcsak a szakember, a laikus 
is nagy érdeklődéssel olvassa egy 
már megszűnt (bár érdemes len-
ne kideríteni, hogy ide, megyénk-
be, milyen részleteiben átmen-
tett?!) mezőgazdasági kultúra le-
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Lakóház, hozzáépített óllal és „szinyaljá"-va\ egy andrásfalvi 
„élet"-en (telken). Sági István fényk. 

írását. A szántóföldi növényter-
mesztést, gyümölcstermesztést, a 
ruházkodásnak is alapanyagot 
nyújtó állattenyésztést. A vándor-
munkákat, a bérfuvarozást, (tyi-
riázás), rönkszállítást (tőkére me-
nést). 

A hazatelepülés regénye, vagy 
inkább rémregénye után Sebes-
tyén könyvének elképesztő szor-
galomról, aprómunkáról tanú-
bizonyságot tevő része követke-
zik. Andrásfalva 1941-es lakói-
nak név, ragadványnév, család-
tagok, gyermekek száma és utcák 
szerinti felsorolása. Ez 2517 lé-
lekszámú 593 családot és 1120 
gyermeket ölel fel. Következik, 
hasonló szerkezetben az immár 
„volt" andrásfalviak közül köz-
ségekként azok számbavétele 
akik 1945—46-ban a Völgységben 

leltek újra otthont. Az esetleg 
tovább kutatni óhajtó néprajzi 
gyűjtő számára ez valóságos 
„telefonkönyv", címtár. 

Ezzel zárul a történelmi rész, 
és kezdődik a népszokásokkai 
foglalkozó, „Bötlehemezés", a 
gyermekek éneklése „szenvedején 
(szent) este", aprószentekelés. 
húsvéti szokások, s csak ekkor 
használt játékszerek, mint a lá-
pinta, cserkabala. Húsvét köze-
ledtén jó és szép lenne, ha még 
mindig alkalmaznák a könyvben 
rajzosan is ábrázolt tojásfestési, 
tojásírási mintákat: a kantáros 
félkantárost, asztallábost, csobán-
kankóst, szántóvasast, verettyűst, 
gerebjés-villást, karikásizorkóst, 
ördögtérgyest, veszettutast és a 
többi. Lakodalmas szokások, bú-
csúztató és köszöntő szövegek, 
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babonás hiedelmek és gyógyítá-
sok. Gyermekjátékok, köztük a 
fogócskázás „edábus" nevű vál-
tozata. Végül halottas népszoká-
sok, a gazdag fényképanyag és a 
rendkívül értékes, bő tájszótár. 

A kötet egyes részeivel kapcso-
latban szükséges megjegyezni, 
hogy azok többnyire külön-külön 
is díjat nyertek megyei és orszá-
gos pályázatokon. Köztük a hús-
véttal kapcsolatos, melyet a szer-
ző Dezső fia, jelenleg a megyei 
KISZ-bizottság munkatársa ké-
szített. Sebestyén Ádám könyvé-
nek kiemelkedő értéke kottákban 
való gazdagsága. Egyetlen hibá-
nak csak azt említhetnénk, hogy 
a következő kötetként igért „Kis 
népdalcsokor — Andrásfalvi nép-
dalok" című eredeti gyűjtemény 
megjelenésére hasonlóan sokáig 
kellene várni. Az olvasók kezébe 

most kerülő munka terjesztéséi 
a megyei könyvtár és a bonyhádi 
járási könyvtár végzi.1 

Sebestyén Ádámnak a b e v e z e -
tőjében írt mentegetőzését nem 
lehet elfogadni: „Munkámban jó-
formán, hogy így mondjam ... 
csak csontot adok: sok csontot és 
kevés húst! A hús, vagyis az iz-
galmas cselekmény elmaradt. De 
mit lehetne tőlem többet várni? 
Hisz az előbb elmondtam, hogy 
ki vagyok. Ügy gondolom, ha az 
alap, a csont már elkészült, majd 
csak akad valaki, aki felfűsze-
rezve húst is rak a csontra" N e m 
akad, és nem akadhat. Ezt a 
munkát, ilyen személyes élmény-
anyag birtokában csak egyetlen 
ember tudta elvégezni, aki meg 
is tette. 

(Megjelent a Tolna megyei 
N é p l a p b a n ) Ordas Iván 

NAGY GÉZA: (Szerk.) KARCSAI NÉPÉLET 

(Karcsa, 1971. A Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Tanács V.B., a 
Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal, a 
Karcsai Községi Közös Tanács és 
a Karcsai Dózsa Tsz közös gon-
dozásában. 201 lap) 

Ügy is mint a honismeret sze-
relmese, úgy is mint szakkörve-
zető tanár, érdeklődéssel vettem 
kezembe Nagy Géza munkáját , 

és áttanulmányozása után meg-
elégedéssel tettem le azt, hogy 
újra és újra elővegyem. Ezt mind-
járt elöljáróban el kell monda-
nom, mert a népi szőttesmintával 
díszített kiadvány borítólapja itt 
olyan egyszerű, rota-eljárással 
sokszorosított vidéki kiadványt 
takar, amiről kell és lehet is be-
szélni. 

1 A Szekszárdon, 1972-es jelzéssel, 3000 példányszámban megjelent munka az 
utolsó darabig elfogyott. Azonban — ahogy a Tolna megyei Népújság ír ja — 
utánnyomás készül belőle, ú jabb 3000 példányban. (Szerk.) 
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A kivitelezés egyszerűsége itt 
csak a vidéki kutatómunka ne-
hézségeiről, az elkészült munkák 
kiadásának anyagi gondjairól 
ránt ja le a saisi-fátylat: íme így 
dolgozunk, de csak így szervíroz-
hatunk, hát ne mosolyogjatok, 
hanem segítsetek! — A kivite-
lezés és tartalom kvalitása egyéb-
ként fordított arányban áll egy-
mással: amilyen egyszerű a kivi-
tel, olyan nagyszerű a tartalom 
Nagy Géza szerző, szerkesztő és 
szakkörvezető tanár szakkörével 
együtt követendő példát és út-
mutatást adott e kötettel a hon-
ismeret i f jú és idős rajongóinak-
szerény igényekkel, de annál na-
gyobb munkalendülettel így és 
ezt csinálhatjátok! 

A kiadványt Nagy Géza tárgyi-
lagosan meleghangú előszava (1— 
6. 1.) vezeti be. Nem kommentárt 
ír, hanem vallomást tesz: hitei 
a honismereti munka mellett. 
Ahogy felszabadult parasztságunk 
vasekéje az ú j élet igényét hasít-
ja anyaföldünk talajába, úgy ha-
sítja kötetébe és szívünkbe Nagy 
Géza szerkesztői tolla a hazasze-
retetet és a honismereti munka 
iránti lelkesedést. Számot ad ar-
ról, hogy mit jelent neki és szak-
körének, és mit kell hogy jelent-
sen mindenkinek a szülőföld, a 
haza; és miért kell ennek a szü-
lőföldnek a hagyományaival fog-
lalkozni: gyűjteni, feldolgozni, is-
mertetni, menteni. Tanulságos is-
mertetést nyúj t az előszó a kar-
csai általános iskola honismereti 
szakkörének hét esztendejéről: a 
megalakulás céljáról, a szakköri 

munkák szervezéséről, az egy-
mást követő tervekről, a nehéz-
ségekről és az eredményekről. 

A bevezető tanulmány (7—15. 
1.) — u g y a n c s a k Nagy Géza to l -
lából — oklevelekre, szakiroda-
lomra hivatkozó tudományos igé-
nyű pontossággal ad áttekintést 
a honfoglalás korában is létező 
Karcsa községnek és sokat szen-
vedett, nélkülözött népének múlt-
járól és jelenéről egész napjain-
kig. Szemléletes képsort állít fel 
a szerző a karcsai táj, élet és 
ember évszázadok párhuzamában 
tapasztalható alakulásáról. Ezzel 
a szerkesztő-szerző a történeti is-
mertetésen túl azt is eléri, hogy 
a kiválóan összeállított hagyo-
mányanyag édesanyai ágyat kap 
a szülőföld múlt jában és jelené-
ben a folytonosság megszakadása 
nélkül. S ez nem csak a hagyo-
mányanyag becsét, hanem annak 
hitelét is emeli. 

A kiadvány nagyobbik hánya-
dát a karcsai általános iskola Er-
délyi Jánosról elnevezett szak-
köre lelkes kis tagjainak gyűjte-
ménye tölt ki (16—183. 1.), bizo-
nyítva a jól választott kötetcímet, 
minthogy valóban Karcsa népé-
nek szinte teljes életét jelenítet-
ték meg itt a 12—14 éves kisdiá-
kok. 

Az anyagközlő rész első fejeze-
te a „Bölcsőtől a koporsóig" cí-
met viseli. E trilógiában öt kis-
lány három dolgozatát (Lakodal-
mi szokások 16—69. 1.; Keresztelő 
70—73. 1.; Temetés 74—80. 1.) 
kapja kézhez az olvasó, megta-
lálva benne mindazt a hagyo-
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mányanyagot, amit a karcsai nép 
az emberi életnek ehhez a há-
rom nagy eseményéhez kapcsol, 
és ami a gyűjtők számára hozzá-
férhető volt. Alaposságával külö-
nösen kiemelkedő Nóvák Irén la-
kodalmi szokások felgyűjtő mun-
kája. Nemcsak a lakodalom nap-
járól, verseiről, dalairól, étrend-
jéről, mókáiról és lebonyolításá-
nek menetéről kapunk itt részle-
tes leírást, hanem a lakodalom 
előkészítéséről és olyan lakodal-
mi előzményekről is, mint példá-
ul a fiúk és lányok szerelmi kap-
csolata, az udvarlás stb. 

A további fejezetek változatos 
témakörökből származó gyűjte-
mények feldolgozásai. Nagy 
György a karcsai halászat mun-
kamenetét és eszközeit í r ja le, 
nem feledkezve meg a szakszó-
kincsről és az eszközöket szem-
léltető vázlalatokról sem (81—90. 
1.). Két kislány a karcsai népies 
kendermunka menetét és eszkö-
zeit í r ja le vázlatokkal és szak-
szókinccsel gazdagítva (91—109. 
1.) — Képet nyerünk a gyűjte-
mények alapján a karcsai épít-
kezésről (109—113. 1.), a régi ház-
berendezésről (114—119. 1.), a fa-
lusi konyháról (120—127. 1.), a 
kenyérsütésről és disznóvágásról 
(128—136. 1.), a fiúk szabadtéri 
játékairól (137—142. 1.), mondák-
ról (143—146; 157—180. 1.), jeles 
napokról (143—146. 1.) és balla-
dákról (181—183. 1.). És minden 
dolgozat, ahol ezt a téma igényli, 
szakszókincset tartalmaz, és ügyes 
vázlatokkal szemléltet. Hogy a 
kötet nyelvi értéke növekedjék. 

és a szövegek érthetősége bizto-
sabb legyen, tájszójegyzék is kap-
csolódik a dolgozatokhoz. 184— 
193. 1.). Gondolt a szerkesztő más 
anyanyelvűek érdeklődésére és a 
könnyen kezelhetőségre is, s így 
német nyelvű kivonat (194—197 
1.) és tartalomjegyzék (201. 1.) 
zárja le a kiadványt. 

Nagy Géza szerkesztői és szak-
körvezetői hozzáértéséről, kedves 
és lelkes kis tanítványainak e jól 
sikerült munkájáról csak elége-
dett hangon beszélhetünk. Nem 
lennék azonban tárgyilagos, ha 
elhallgatnám azt a néhány hiá-
nyosságot, amit a kötet tanulmá-
nyozása közben észrevettem. 

Remélem, csak a hozzám ke-
rült kötetben található az sajná-
latos fűzési hiba, mely szerint a 
kötet 110—111. lapjai hiányoznak. 
Ez azt jelenti, hogy Dakos Zsu-
zsanna és Szabadka Etelka „ A m í g 
a kenderből vászon lesz" című 
igen jól sikerült munkájának váz-
lataiból csupán kettőt láthat az 
olvasó; Dakos Zsuzsanna „Falusi 
építkezés" című munkájából pe-
dig mindössze egy lapot olvashat 
el. 

Az már inkább a kötet kezel-
hetőségének a rovására megy, 
hogy nincs összhangban a dolgo-
zatok sorrendje a tartalomjegy-
zék adataival. így például a tar-
talomjegyzék szerint a falusi épít-
kezésről a 109—116. lapokon ol-
vashatunk, a hiányos lapú kötet-
ben viszont a 109—113. lapokon 
találjuk azt. Ez az eltolódás az-
tán a további dolgozatok lapszá-
mozásában is fellelhető itt-ott. 
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Hiba, hogy nem egységes a né-
pi szövegek feljegyzésének a 
módja. Az ó, ő hangok diftongi-
kus változatait, főképp, ha azok 
pótiónyújtásos eredetűek, ez egyik 
dolgozat ó, ő betűkkel jelzi (1. 
31. 1.), a másik viszont óu, őű 
betűkapcsolattal (1. 166. 1.). Van 
példa téves gemináta jelölésére 
i s : eggy méter (1. 167. 1.). A gy 
hang itt rövid, minthogy utána 
mássalhangzóval kezdődő szó kö-
vetkezik. Úgy hiszem, e jelölés-
beli hiányosságokból levonhatjuk 
azt a tanulságot, hogy általános 
iskolai tanulóknál nem kell eről-
tetni a fonetikus hangjelölést, 
mert abból zavar, téves — vagy 
sablonjelölés származhat.1 

Befejezésül hadd hangsúlyoz-
zam: noha kerül a kötetben né-
hány hiba, mi kitűnő, értékes és 
példamutató munkának tar t juk a 

kiadványt, olyannak, amit a hon-
ismereti mozgalmunk iránt érdek-
lődőknek, néprajzi gyűjtőknek és 
szakembereknek, nyelvjáráskuta • 
toknak feltétlenül ismerniük kell 
Ismerniük kell a kiadványt, hogy 
viszonzó támogatásukkal valóra 
váljék Nagy Géza ezen szerkesz-
tői szándéka és óhaja: „Szeret-
nénk, ha jelen munkánkkal buz-
dítást adhatnánk a még ezután 
születő és a már működő szak-
köröknek. S boldogok lennék, ha 
e kiadványunkban közölt dolgo-
zatokkal tehetnénk valamit a köz 
asztalára is, és használható ada-
tokat közölnénk a néprajztudo-
mány számára is (i. m. 6.)" — A 
karcsai szakkör mindent megtett 
ennek érdekében. Most ra j tunk a 
sor! Tanuljunk a példából! 

Balogh László 

KIRÁLY LAJOS: NEVEZETES FÁK ÉS PARKOK SOMOGYBAN 

Kaposvár, 1972. (A Somogyi 
Gyűjtemény Füzetei 6.) Rota, 57 
lap. 

„Vannak fáink, amelyekről tör-
ténelmünk emlékezik meg, van-
nak, amelyekről néprege szól. 
Vannak fáink, amelyek egész vi-
dékeken hírnek örvendenek nagy-
ságuk vagy koruknál fogva. Kö-
telességünk ezek adatait össze-

gyűjteni, s azt is, hogy mit be-
szél róluk a nép. Ily módon ér-
tékes gyűjteményt állíthatnánk 
össze hazánk nevezetes fáiról" — 
idézi mottóként füzetünk az Er-
dészeti Lapok 1879. évfolyamá-
ból. 

A honismereti tevékenység 
hasznos ú j munkamezejeként kí-
nálkozik a természeti értékeknek 

1 Végh Józsefnek a Magyar Nyelvőr 1970. évi száma 96—99. lapján megjelent 
c ikke: Hangjelölési útmutató az önkéntes nyelvjárási gyűj tők számára behatób-
ban eligazít ezekben a kérdésekben, (Szerk.) 
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és a hozzájuk fűződő hagyomány-
nak a felkutatása, számbavétele 
Ez a munka jelentős hozzájáru-
lás a környezetvédelem világ-
szerte és hazánkban is időszerű 
feladatainak megoldásához, nem-
csak azáltal, hogy védelemre ér-
demes egyedeket és területeket 
vesz számba, hanem azáltal is, 
hogy a természeti értékekhez fű-
ződő történeti, irodalmi, népköl-
tészeti hagyományok feltárásával 
és tudatosításával a társadalom 
előtt még becsesebbé teszi kuta-
tása tárgyát, s ezzel ezek védel-
mét is megkönnyíti. 

A most ismertetett füzet a 
szakirodalom, a Somogy megyei 
Erdőrendészet és a VÁTI felmé-
rései, valamint a megyében le-
zajlott nagyszabású fölrajzinév 
gyűjtés adatai alapján, járáson-
ként és községenként rendszerez-
ve felsorolja a nevezetes fákat, 
parkokat, valamint a rá juk vo-
natkozó tudnivalókat, mondatöre-
dékeket (13 helyen történik uta-
lás a fákhoz fűződő mondákra). 
A jegyzék nem tekinthető végle-
gesnek, hiszen az összeállítás em-
lített forrásai különböző időkbői 
származnak, s adataik néhol el-
lentmondanak egymásnak. A kis 
kiadvány célja éppen az, hogy a 
benne közölt jegyzék alapul szol-
gáljon a széleskörű ellenőrző, ki-
egészítő számbavételnek. Ahogy 
az 5. lapon olvashatjuk: „...fe-
lülbírálatra, kiegészítésre meg-
küldjük a községi tanácsoknak, 
az iskoláknak, a honismereti 
munkaközösségeknek. Válaszaik-
ból remélhetőleg 1972—73-ban 

megszületik a Somogy megyei ne-
vezetes fák, parkok végleges és 
hiteles jegyzéke." 

A kidavány bevezetéséből az 
emlékfásítások történetéből is fi-
gyelemre méltó adatokat ismer-
hetünk meg (a honfoglalás ezred 
éves évfordulóján az ország 410" 
községében ültettek emlékfákat). 
A benne ismertetett szakirodalom 
más megyék hasonló munkálatai-
hoz is hasznos segítséget nyújt. 
Az ízléses kiállítású füzet több 
nevezetes fát is bemutat Szitás 
Ferenc hangulatos rajzaiban. 

Az alábbiakban — a megjelölt 
források elhagyásával — mutat-
ványt közlünk a kiadványból: 
Zselickisfalud 

Emlék-hársfa. A honfoglalás 
ezeréves évfordulóján ültették. A 
hársfák ültetési alakja 18 M 96. 

Kardosfa. A monda szerint a 
török szultán járt erre és levágott 
egy faágat. Az ág visszailleszke-
dett. Pesty Frigyes gyűjteménye 
szerint kard formájú bükkfa volt 
itt. 
Csurgó 

(Ezeréves tölgy) (kocsányos 
tölgy). A mai szökőkút mellett 
állt az 1950-es évek elejéig. A 
monda szerint IV. Béla is megpi-
hent alatta, lovát törzséhez kö-
tötte. Körmérete 1932-ben 480 
cm volt. 

Az ö r e g - h e g y e n Lőrinc Mihály 
szőlőjében van az ország legna-
gyobb, legidősebb berkenyefá ja 
melynek körmérete Papp szerint 
4 m, Kaán szerint 2,90 m. A?. 
öreg-hegyen а szőlőben még 
nagyméretű szelídgesztenyefák is 
találhatók. 
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Kisasszond 
(Csokonai-fa). A Csikényi-dülő-

ben volt egy hársfa, amelynek ár-
n y é k á b a n Csokonai Vitéz Mihály 
gyakran megpihent, s többek kö-
zött itt írta a „Magány" c. köl-
teményét. 

Az utolsónak közölt adat forrá-
sa Somogy megye földrajzi nevei-
nek kéziratos gyűjteménye. Erre 
nézve azonban a füzetben nem 
említett irodalmi adalék is talál-
ható, amely még a nevezetes fa 
rajzát is bemutatja. .Ezt a rajzot 
k ö z ö l j ü k (Bertók László: í gy é l t 

Csokonai Vitéz Mihály е., a M ó r a 
Könyvkiadónál megjelent szép 
könyve 137. lapjáról), s rámuta-
tunk arra, hogy az ismertetett fü-
zet hasznos inspirálója lehet a 
további — esetleg eltérő adatokat 
tartalmazó — irodalmi források 
felkutatásának is. 

Az úttörő kiadvány követőire 
gondolva megjegyezzük, hogy az 
irodalmi forrásoknál kívánatos 
lett volna feltüntetni, ha bennük 
képes ábrázolás is található. 

(Szerk.) 
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„FEHÉR VIRÁG ÉS FEHÉR VIRÁGSZÁL" 

Magyardécsei népmesék. Mesél-
te Balla János, g y ű j t ö t t e Balla 
Tamás, szerkesztette és az utó-
szót í r t a Faragó József, Cseh 
Gusztáv rajzaival. Kriterion 
Könyvkiadó Bukarest, 1970. 246.1. 

Ritka szép mesegyűjteménnyel 
örvendeztette meg a közelmúlt-
ban a romániai nemzetiségi 
könyvkiadó, a bukaresti Krité-
rion a magyar folklórkutatókat 
és a romániai magyar meseked-
velő nagyközönséget: Balla Marci 
János magyardécsei mesemondó 
(sz. 1899. XII. 19. uo.) huszonöt 
kiváló formaérzékkel elmondott 
meséjével. A meséket unakaöcs-
cse, Balla Tamás j egyez te le és 
megnyerte velük az ottani úttörő 
lap, a Pionir mesegyűjtő pályá-
zatát. A példásan szakszerű gyűj-
temény Faragó József gyűjtési 
útmutatója alapján készült, a 
gyűjtő felkészítésében jelenté-
keny része volt a besztercei líce-
um irodalmi szakkörének, pon-
tosabban Horváth Pál tanárnak, 
a szakkör vezetőjének. 

A gyűjtemény a népköltészet 
kutatóinak azzal szerez örömet, 
hogy számos, ritkán előforduló 
típusból alkotott, nagyterjedelmű, 
archaikus jellegű hősmesét tar-
talmaz, amelyek sajátos módon 
Magyardécsén és környékén ját-
szódnak le. A mesék hősei világ-
rengető, mindentudó vitézek, de 
talpraesett parasztlegények is 
egy személy ben . Balla János m e -
séinek nyelve akármelyik hiva-
tásos meseíró stílusával felveszi 

a versenyt, sőt tömörség, képal-
kotó és drámai feszültségteremtő 
erő dolgában legtöbbjén túl is 
tesz. 

A mesekedvelő olvasót a szép-
kiállítású kötet nemcsak szívbeli 
gyönyörűséggel tölti el, hanem 
meg is nyugtatja. Eloszlatja azt 
a gyanúját, hogy az igazán szép 
népmeséket voltaképpen Kriza 
János, Arany László, Benedek 
Elek vagy Illyés Gyula í r t á k pa -
raszti mesemondók ügyefogyott 
szövegei alapján. Kötetünk ismét, 
ékes bizonyítéka annak, hogy a 
betűvetéshez nem szokott pa-
rasztember nem egyszer igazi 
művésze a mesemondás mester-
ségének. A mesejegyző diák, a 
szakkörvezető tanár és a gyűj-
tést irányító kutató csoport abban 
voltak Balla János segítségéve, 
hogy meséit szószerinti hűséggel 
rögzítették, kinyomtatták és ez-
zel Magyardécse határain túl is 
ismertté tették. 

Az utószó jóvoltából közelebbi 
ismeretséget köthetünk a mese-
mondóval is. Megtudjuk, hogy 
Balla János meséit valóságos szí-
nészi produkcióként adja elő, va-
lamennyi szereplő helyett végig-
játsza, suttogja, kiabálja megfe-
lelő arc- és kézjáték kíséretében. 
A décsei halottvirrasztóknak, téli 
esti összejöveteleknek van egy 
díszlet és Jelmez nélkül működő 
egyszemélyes színtársulata, amely 
képes a mese hagyományos elő-
adói eszközeivel egy drámai mű 
élvezetének teljes illúzióját kel-
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teni. A színházi közönség és a 
mesehallgatóság között van azon-
ban egy lényeges különbség: a 
néző legfeljebb tapssal vagy ne-
vetéssel, esetleg elfojtott ásítás-
sal jelezheti totszését vagy nem-
tetszését, a hallgatónak joga, sőt 
kötelessége közbeszólni, ha a me-
semondó téveszt vagy a mese 
cselekménye nem a megszokott, 
hagyományos menetet követi. 
Olykor viszont azt is el kell vi-
selnie, hogy csúffátegyék, mell-
bevágják vagy nyakonlegyintsék, 
ha a mesemondónak kedve támad 
éppen vele eljátszani, nyomaté-
kosabbá tenni egy-egy élénk pár-
beszédet. 

Balla János éppen nagyfokú 
dinamizmusának, megjelenítő ké-
pességének köszönheti, hogy nap-
jainkban is versenyben áll a rá-
dióval és a televízióval. A hosszú 
téli estéken megoszlik a figye-
lem, a halottvirrasztókon azon-
ban várva vár ják, lesve lesik, s 
ha történetesen késne, érte kül-
denek. 

Az utószó megismertet a mesék 
lejegyzőjével és a gyűjtés körül-
ményeivel is. Balla Tamás 1951. 
május 14-én született a Beszter-
ce-Naszód megyei Magyardécsén, 
földműves szülők kisebbik fia-
ként. A décsei iskola nyolc osz-
tályának elvégzése után tanul-
mányait Besztercén folytatta, s 
itt a liceum Fiatal szívvel iro-
dalmi körében kapott indítást a 
népköltészeti gyűjtésre. A Pionir 
1967-ben meghirdetett népmese-
gyűjtő pályázatán felbuzdulva 

1967-től 1969-ig Balla Jánossal s 
téli és a nyári vakáció sok-sok 
munkaórá já t töltötték azzal, hogy 
a diák nagybátyja meséit toll-
bamondás után, kézzel, szóról szó-
ra leírja. Egy idő múlva s ikerük 
magnetofont is szereznie, s a me-
sék egy részét hangfelvétel for-
májában is megörökítette. A me-
semondó és a lejegyző jó képes-
ségeivel és ket tejük rokoni jóvi-
szonyával magyarázható, hogy a 
magnetofonnal megörökített és a 
diktálás után leírt mesék között 
nem érzünk különbséget. Mind-
két gyűjtési módszerrel sikeralt 
megőrizni életszerűségüket, hibát-
lan szerkezeti felépítésüket. „A 
mesekézirat — í r ja Faragó József 
— a fiatal gyűjtő és az idős me-
semondó egymást segítő-kiegészí-
tő, türelmes együttműködésének 
is ritka szép dokumentuma." 

A gyűj tőmunka kezdete és a 
kiadás időpontja között eltelt né-
hány év alatt Balla János meséi-
ről, Balla Tamás munkájáról . 
Horváth Pál szakköre néphagyo-
mánygyűjtő tevékenységéről sok 
szó esett a romániai magyar saj-
tóban, elsősorban a kolozsván 
Utunk-ban és az Ifjúmunkás-ban, 
de a budapesti Ethnographiábav 
is. A kötet a várokozásnak min-
den tekintetben megfelelt, a 
könyvkereskedésekből napok 
alatt szétkapkodták. Örömmel ta-
pasztalhattuk, hogy rövid ideig a 
magyarországi könyvesboltokban 
is kapható volt. 

Kovács Ágn-js 
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BUDAPEST HELYTÖRTÉNETI KÉZIKÖNYVÉNEK 
ISMERTETÉSÉHEZ 

A Honismereti Híradó 1973. 
évi 1—2. számában Nóvák József 
ismertette a fenti kézikönyvet. 
Mivel nem egyszerűen egy kiad-
ványról, hanem országos móre-
tekben is első kezdeményezésről 
van szó, azt hiszem nem hiába-
való reagálni cikkére. Az ismer-
tetés minden tételére nem térek 
ki, két kérdést azonban nem 
hagyhatok szó nélkül; az egyik 
a kézikönyv feladatának problé-
mája, a másik a könyvismertetés 
módszere. 

1. Kézikönyv-e Budapest hely-
történeti kézikönyve — ezt a kér-
dést teszi fel Nóvák József, s vé-
leménye szerint nem az, mert 
nem felel meg a Helytörténeti 
Kutatás Kézikönyve c. kiadvány, 
(a továbbiakban HKK) 1971-ben 
kiadott tervezetének. Érdemes 
erre az összehasonlításra felfi-
gyelni, mert Nóvák téves szem-
léletmódjának ez a sarkköve. A 
HKK — amikor megjelenik — a 
helytörténetírás módszertana lesz. 
A budapesti kiadvány ezzel szem-
ben a helytörténeti mozgalom 
problémáira kíván választ adni. 
Ennek az utóbbinak a helytörté-
netírás egyik része, s ezért az 
egész kézikönyvet nem lehetett 
ennek alárendelni. A munkát te-
hát ebből — a mozgalmi — as-
pektusból kellett volna a recen-
zensnek vizsgáztatnia. Nézzük 
meg tehát mi volt a kézikönyv 
tényleges feladata? A fentiekből 

következően az, hogy a legkere-
settebb, állandóan szükséges elvi-
gyakorlati ismereteket tartalmaz-
za. A kézikönyv megjelenésének 
évében még nem volt — ma is 
csak részlegesen van — a főváros 
történetéről összefogó, tudomá-
nyos vagy népszerű munka. A 
város történetének számos sajá-
tos vonása, szaktörténeti problé-
mája van, amelyben a tudomá-
nyos életen kívül dolgozó helyi 
kutató csak nehezen tud eliga-
zodni. Egyszer végre el kellett 
mondani a helytörténészek, okta-
tók, közművelők számára sok-sok 
fontos adalékot a hypocaustum-
tól, a régészeti kultúra — Kő-
szegi által helyesen leírt — fo-
galmán keresztül, a főváros tör-
ténetének középkori műemlékvé-
delmi, sőt ú j - és legújabbkori 
problémáiról is. Hiszen egy konk-
rét helyhez kötött könyvről van 
szó, nyilvánvaló, hogy a HKK 
nem írhat ja le hazánk történe-
tét, csak általános módszertant 
adhat. De mitől lenne a kézi-
könyv „budapesti", ha a Nóvák 
József által kért általánosságok 
színvonalán maradna? Az amit a 
recenzens kér, nem ennek a ki-
adványnak volt a feladata, azt 
a Honismereti Útmutatónak s 
más speciális módszertani kiad-
ványoknak kell biztosítania. Az 
a v é l e m é n y ü n k — Nóvák József-
fel ellentétben — hogy súlyos 
hiba lett volna, ha a történelmi 
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rész módszertani ismertetésekkel 
lett volna tele. 

A könyv második része a Bu-
dapesti Helytörténeti Bizottság 
véleményezése alapján választot-
ta ki az akkor legfontosabbnak 
tartott elvi-gyakorlati kérdése-
ket! S ez nem mond ellent a kö-
tet címének, mert közhasznála-
túan a kézikönyv azt jelenti, 
hogy — mint erről már szó voil 
— a legkeresettebb, állandóan 
szükséges ismereteket tartalmaz-
za. Az adott időszakban a követ-
kező problémákat tartottuk fon-
tosnak: a honismereti mozgalom 
problémái, a helytörténeti gyűj-
temények és a tárgyi (várostör-
téneti) anyagok gyűjtése, a fővá-
rosi üzem- és gyártörténet prob-
lémái, a műemlékvédelem, a fő-
városi életmódkutatás, a fővárosi 
művelődési házak és a szakkö-
rök kérdései, s egy kerületen-
kénti bibliográfia. Mindez a hely-
történet- s a mozgalom adta fe-
ladatok keretein belül van, s kü-
lön körülhatárolást nem kíván. 
Valószínűleg igaza van Nóvák 
Józsefnek, hogy ez így nem tel-
jes. Kár, hogy itt csak az álta-
lánosság szintjén marad, konkrét 
javaslatot nem tesz, pedig a Bu-
dapesti Helytörténeti Bizottság 
szívesen megvitatná, s lehetősé-
get teremtenének a megjelente-
lezi! 

Budapest helytörténeti kézi-
könyve tehát a várostörténetről 
kíván rövid összefoglalót adni, s 
a mozgalmon belül vagy egyéni-
leg dolgozó amatőr kutatók, köz-
művelők, tanárok, diákok számá-

ra mindennapi munkájukhoz se-
gítséget adni. Nem lesz talán sze-
rénytelenség, ha elmondom, hogy 
az elmúlt két év alatt igazolódott 
e célkitűzés helyessége és az ar. 
elképzelésünk is, hogy a honis-
mereti mozgalom országos irányí-
tói előbbre lépnek a módszertani 
kiadványok kiadása terén, s nem 
kell nekünk ilyen feladatokat 
magunkra vállalnunk. De Nóvák 
József fel szemben azt a vélemé-
nyemet is fenntartom, hogy nem-
tésre is. A kézikönyv az első kí-
sérlet volt, nem jelenti az ilyen 
irányú tevékenység lezárását, 
amint ezt az ismertetés — nem 
tudni milyen alapon — feltéte-
csak Budapest, de minden konk-
rétságra törekvő helytörténeti 
csoport számára is adott újat a 
kézikönyv, igaz nem elégíthette 
ki a mozgalom országos méretű 
szükségleteit. 

2. A szerző az összehasonlító 
bírálat módszere helyett, a 
könyvismertetés — igaz íratlan 
— szabályait sem tar t ja meg. E 
szerint először szerzőnként meg-
nevezve ismertetni kell a tanul-
mányok tartalmát. Utána követ-
kezik értékelésük. így biztosítva 
van, hogy az olvasó a könyvet 
ismeri meg és nem a bíráló szub-
jektív, személyi szempontjait. 
Esetünkben például Nóvák Jó-
zsef azt állítja, hogy Nagy Dezső 
tévesen hivatkozik a tárgyi gyűj-
téssel foglalkozó cikkre. Idézem: 
„Ilyen tanulmány nincs a kötet-
ben, s a szerkesztő elfelejtette 
kihúzni ezt az árulkodó bekez-
dést." A valóságban van ilyen 

142 



tanulmány, amelynek legnagyobb 
része (a 97—105. lapon) éppen a 
gyűjtéssel foglalkozik. Nóvák 
ahelyett, hogy erre felhívná a fi-
gyelmet, hiszen a néprajzon kí-
vül alig-alig van ilyen módszer-
tani kísérlet, tagadja a munka 
létezését. Viszont ha valóban is-
mertette volna a könyvet, akko:-

nem eshetett volna ilyen hibába. 
Ez a folyóirat szerkesztői számá-
ra is tanulságos lehet. 

Ugyancsak módszerbeli kérdés, 
hogy Nóvák József helytelenítve 
Móra Gábor és Marót Miklós ki-
tűnő, különösen az utóbbinak a 
budapesti speciális feladatokat jól 
megértő és bemutató cikkét, pél-

daképpen állítja eléjük azokat a 
tanulmányokat, amelyek éppen 
egy évvel később jelentek meg, 
mint a kézikönyv! Akkor honnan 
ismerhették volna? E sorok szer-
zője ismerte az országos konfe-
rencia anyagát, éppen ezért tö-
rekedett mint szerkesztő arra, 
hogy konkrét fővárosi anyagot 
jutasson az olvasók kezébe. 

Még sok mindennel lehetne vi-
tatkozni. amit úgyis a gyakorlat 
dönt majd el. Sok kérdésben ta-
nulságul szolgálnak Noimk Józ-sej 
megjegyzései. 

Budapest, 197.3. szeptember 6. 

Gerelyes Ede 

VÁLASZ GERELYES EDÉNEK 

Szeretném itt is hangsúlyozni, 
hogy nagyra értékelem a fővá-
rosban folyó helytörténeti tevé-
kenységet. És értékelem, hasz-
nosnak tartom a BHK-t is. Aki 
elovassa elmefuttatásomat, lát-
hat ja ezt: elég a két utolsó be-
kezdést elolvasnia. „Elmefutta-
tás"-t mondtam, mert nem is 
akartam könyvismertetést írni ' 
ennek nem láttam értelmét két 
évvel a mű megjelenése, annyi 
ismertetés, recenzió és a Buda-
pesti Helytörténeti Konferencián 
elhangzott méltatás után. (Záró-
jelben : a könyvismertetésnek 
vannak ugyan — ,,igaz, íratlan" 
— szabályai, de olyan nincs ezek 

között, hogy csak a kályhától lel-
het elindulni. Lehet folyamato-
san, az egyes megjegyzések közt 
is ismertetni, s e formában — ha 
vázlatosan és röviden is — is-
mertetem a könyvet.) 

A cikket eredetileg nem is pub-
likálásra szántam. Magamnak 
rögzítettem írásban. Mert igaz, 
hogy a HHK-t és a BHK-t ha-
sonlítottam össze, de szemem 
előtt az eljövendő Honismereti 
Kézikönyv képe lebegett. Ennek 
megtervezését, megírását, meg-
szerkesztését és kiadását már 
évek óta számos fórumon sür-
gettem. Magamnak szűrtem le te-
hát a tanulságot a megjelent mű-
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ről és a megvitatott tervből a 
megírandó kötethez, s tanulságot 
leszűrni csak konkrét példán le-
het. így történt, hogy — miköz-
ben elismertem a kötet erényeit 
—, a hiányosságok nagyobb hang-
súlyt kaptak De akkor miért ke-
rült publikálásra — kérdezhet-
nék. Azért, mert egymagam nem 
tudom elérni, hogy megszülessék 
ez a kézikönyv, arra pedig ép-
penséggel képtelen egy embei. 
hogy megmondja: milyen legyen. 
Megragadtam tehát az alkalmat 
hogy — konkrét példákra hivat-
kozva — néhány kérdést а кол 
elé, vitára bocsássak. S remél-
tem, hogy egyben segítséget ad-
hatok a BHK újabb kiadásának, 
folytatásának kiegészítésének is. 

Valóban elkövettem e közben 
azt a hibát, hogy nem foglalkoz-
tam az egyes tanulmányokkal, 
amiket pedig nagyra értékelek, 
legfeljebb cím vagy szerző sze-
rint megemlítettem egyiket-má-
sikat. így nem szóltam Gerelyes 

Ede átgondolt, nagyon hasznos 
tanulmányáról (A helytörténeti 
gyűjtemények a fővárosi kerüle-
tekben), amelyre Nagy Dezső 
csak lapszámszerűen hivatkozott. 
Tévedtem tehát, amikor azt gon-
doltam, hogy ez a fejezet vala-
hogy kimaradt. Hiányérzetem 
annyiban jogos, hogy én a tárgy-
gyűjtés technikájával, módszeré-
vel foglalkozó tanulmányra gon-
doltam, amelyre igen nagy szük-
ség lenne. 

Nem folytatom tovább. Ilyen 
vitát nem akartam, s most sem 
szívesen csinálom. Remélem, eny-
nyi is elég, hogy ki tűnjék: nem 
a rosszindulat vezetett. Szívesen 
bekapcsolódom azonban olyan vi-
tába, megbeszélésbe, ami előbbre 
viszi az ügyet, mert együttmű-
ködve sokkal hamarabb érjük el 
a célt, amely közös, ha a hozzá 
vezető út esetleg más is. 

Nóvák József 
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D VI .OI .Ó I VIЛ К DALOLÓ 

Egy moldvai csángó virágének 
A Moldvai Csángó Népdalok és Népballadák c í m ű k ö t e t 222. l a p j á n 

található a következő, Jagamas János által jegyzett dal: 

bongolom, 
Csak a lájbim gombolom, 
Szeretőmet gondolom, j a j ! 
Csak a lájbim gombolom, 
Szeretőmet gondolom, ja j ! 
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Nyitva zajtó, béjöhetsz, 
Üres a pad, leülhetsz, j a j ! 
Üres a pad, leülhetsz, 
Vetett az ágy, lefekhetsz, j a j ! 

Mint a hajdani, 3—4 évszázad előtti szerelmi dalokban volt szokás, 
a legény virág néven szólítja kedvesét, ezért sorolhatjuk e dalt a virág-
énekek közé. 

A dalnak, az itt közölteken felül, további versszakai is vannak, sőt 
a szövegnek egy másik változatát is megtaláljuk a fent jelzett kötetben 
(e változatból származik az itteni harmadik versszak.) 

A sorok végén a jaj ezúttal nem fájdalmat kifejező indulatszó, hanem 
egy egész rövid refrén szerepét tölti be. Népdalainkban — különösen 
erdélyiekben — ilyen máshol is előfordul. 

A szövegben eredetileg „Csak a lájbim gombolom" helyett bongolom 
van — vagyis a szó moldvai csángó népnyelvi formájában hangátvetés 
történt, amit azonban a magunk céljára nyugodtan visszaigazíthatunk a 
köznyelvi alakra. 

Jellemző hangtani sajátosság a moldvai csángók nyelvében, hogy s 
helyett sz-et ejtenek. Eredetileg az első versszak harmadik sorában ez 
áll: Majd kimenek sz ott lakom. Az itt nem közölt további versszakok 
egyikében pedig: 

Sz a te tarka kucsádat 
Mász hergessze sz nem ién, j a j ! 

Vagyis: 
S a te tarka kutyádat 
Más hergesse [bosszatsa, ingerelje] s nem én j a j : 

E könnyen megkülönböztethető nyelvi sajátosságok mellett akadnak 
nehezebben megragadhatók is. Ilyenek pl. a csángók e és ё> a és á hang-
ja — amiket csak élő minta után lehet, gyakorlással, elsajátítani. (Jobb 
tehát a szövegeket a magunk számára köznyelvi formában énekelni, 
mint a csángó kiejtést rosszul utánozni.) 

Dalunk második versszaka jellemző régies szerkezet: négysoros vers-
szak, ami két sor megismétléséből áll. Elmondva nehézkesen, sőt modo-
rosan hat az ilyenféle ismétlés. A dallam azonban ellensúlyozza, enyhíti 
az ismétlés merevségét. 

A dallamnak mindenekelőtt talán ritmusa tűnik fel. E váltakozó 
5/8-os és 4/8-os ritmust az énekes természetesen nem hangsúlyozza éles-
mereven. A dallamnak és szövegnek a szigorúan kötött ritmus keretében 
is olyan szabadon kell érvényesülnie, mintha kizárólag a maga törvényei 
szerint szólna: a természetes hangzás kedvéért az énekes árnyalatnyi 
ritmuslazításokat — rövidítéseket—hosszabbításokat — is megengedhet 
magának. 
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A dallam szabad szárnyalását fokozzák annak fő hangjai mellett az 
alig érezhető díszítőhangok. Ezeket a kotta apró hangfejekkel jelzi. 
Hangzásuk akkor szép, ha nem kihangsúlyozottan, hanem inkább csak 
alig észlelhető, de annál jobban érezhető hatásukkal vannak jelen az 
előadásban. 

Dallamunk vonala ereszkedő, hangsora pentaton; hangterjedelme még 
az oktávot sem éri el. Mégis tökéletes, szép dallam. Érdemes azt is 
megnéznünk, hogyan gazdálkodik a hangokkal. Első felében nem hang-
zik el mind az öt pentaton hang; a dallamvázlat négy hangra lehet 
leszűkíteni (szolmizálva: I, m, r, d). A teljes hangkészlet csak a 3—4. 
sorban szerepel — ezzel a menetközbeni kiteljesedéssel is fokozva az 
esztétikai hatást. E két dallamsor vázlatát már csak tágabb terjedelmben 
lehet összefoglalni (szolmizálva: d m e d l, s, d l,). 

Természetesen egyedül a pentaton hangsor, de még a belőle alakult 
és ősidők óta megszokott, kellemes dallamfordulatok készlete sem elég 
a műélvezethez. Ennek a mi mostani dalunknak is sokmindenből áll az 
értéke és szépsége,. Abból is, amit elmondtunk, de olyan összetevőkből 
is, amikről beszélni lehet, de legjobb egyenesen tudomásul vennünk — 
úgy, ahogy a dal számunkra közvetíti. 

Sárosi Bálint 
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HONISMERETI OLVASÓKONYV 



A megújuló Magyarország első jelentős költőjére való emlékezésnek 
nemcsak születésének mostani 210. évfordulója ad időszerűséget, hanem 
felvilágosodás- és reformkori i rodalmunk jubi leumainak az elmúlt év-
ben már megindult és a következőkben folytatódó sűrűsödése is. Bat-
sányi János, forradalmi hagyományaink kimagasló képviselője oroszlán-
részt vállalt és teljes erejével részt vett az 1780-as, 90-es évek reform-
mozgalmaiban. A felvilágosodás és a magyar haladás ügyéhez való hű-
ségével kiemelkedett kortársai közül. Éles, kemény, forradalmi egyéniség 
volt. Nem csoda, hogy kétízben is bebörtönözték. 

Fentebb közölt verse, melynek nemes pátoszára élete üt igazoló pe-
csétet, Farkas Ferenc megzenésítésében széles körben ismert té válhat, 
s stílusus szerepet kaphat az említett jubileumokhoz kapcsolódó műso-
rokban.1 

A vers „éle t ra jzának" érdekes adaléka, hogy korábbi, rövidebb válto-
zata volt Batsányi első, nyomtatásban napvilágot látott költeménye (1785-
ben). A Kazinczy által megörökített börtönlegenda szerint e vers vezér-
gondolatát ír ta fel szénnel kufsteini börtöne fa lára is a költő: „Szép a 
hazáért tűrni, viselni rabláncot, s halált szenvedni dicső dolog." 

BÁRMINŐ KARRA 

BIZTATAS 
KANON 

Batsányi János (.1763-1845) 

1A kotta a Népművelési Propaganda Ireda (1071 Budapest, Gorkij fasor 15.) 
kiadása. Megrendelési száma: B. 77006. 
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A mostani évforduló figyelmeztet azokra a lehetőségekre, feladatokra 
is, amelyeket a költő életművének tanulmányozása, népszerűsítése kínál 
szülővárosa, Tapolca és környéke honismereti szakköreinek. Tapolca, a 
költő hangulatos emlékszobájával , szülőháza maradványainak szép ter-
mészeti és műemléki környezetével, malomtavával , tavas-bar langjával a 
honismereti országjárásoknak is megragadó élményt kínáló célpontja le-
het. (A költő szép tapolcai szobrának képét lapunk idei 1—2. számában 
közöltük. 

(Szerk.) 

Egy kisalföldi Petőfi-monda 
„Mikor még iskolás voltam, és Petőfinek a versét tanul tam, akkor 

mesélte öreganyaám, hogy az a Petőfi tátos1 volt. ö is úgy hallotta va-
lakitől, hogy amikor megszületett , igen poszra2 kis gyerek volt. Egyszer 
az ángyikája? elgyütt az urával gyereknézőbe. Tudja , ez fa lun mindenüt t 
szokás volt, és hozott egy kis kotlósrétestf az anyjának , mer t ilyenkor jól 
köllött tar tani a gyerekes szoptatós anyákat , hogy sok te jük legyen. A 
kisgyermeket nem volt ám szabad megcsudálni, nehogy megrontsák és 
sírós legyen szegényke. Az emberek leültek az asztalhoz beszélgetni, az 
ángya meg megkérte, hadd nézhesse meg a kicsikét. Az anyja éppen 
al tatgatta, r ingat ta a bölcsőben, de még ébren volt, így hát megmutat ta . 
Hát amint ott cuccogatnak neki, elmosolyintotta magát a baba. Akkor 
lát ta meg az ángya, hogy foga van neki. Foggal született, mint a tátosok 
Az any ja titkolta, hogy az csak egy kis fehérség az ínyecskéjén, de az 
ángya jól látta, és mondta is az anyjának , hogy ebbül a gyerekbül még 
nagy ember lesz, mer t tá tosnak született." 

E l m o n d t a : Benovics Istvánné, Nagy Ilona 54 éves , R á b a c s é c s é n y , 1973. 
február . 

Feljegyezte: 
Dr. Timaffy László 

1 táltos 
2 gyenge, kicsi, vákony, gyengén fej le t t ; ugyanaz, mint az állatoknál, kisma-
lacnál a csilnyött 
3 ángya, ángyikája: anyósa 
4 másutt komatál, a gyermekágyas asszonynak a komaasszony által hozott étel 
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Petőfi életútjának legfontosabb állomásai 
A szülők lakóhelyei (amelyekben a költő is lakott hosszabb-rövidebb 

ideig, vagy látogatóban megfordult): Kiskőrös (1821—1824), Kiskún-
félegyháza (1824—1830), Szabadszállás (1830—1841), Dunavecse (1841— 
1844), Szalkszentmárton (1844—1846), Dömsöd (1846), Vác 1846—1848), 
Pest (1846, 1848—1849), Cinkota (1846). 

A költő iskolái: Kecskemét (1828—1831), Szabadszállás (1831), Sár-
szentlőrinc 1831—1833), Pest (1833—1835), Aszód (1835—1838), Selmec 
(1838—1839), Pápa (1841—1842). 

Ifjúkori katonáskodásának állomáshelyei: (1839—1841): Sop ron , P o -
zsony, Graz, Zágráb, Károlyváros. 

Ahol vándorszínész korában megfordult (1839—1844: Pes t , O s t f f y -
asszonyfa, Balatonfüred, Ozora, Simontornya, Szekszárd, Cece, Mohács, 
Mezőberény, Székesfehérvár, Kecskemét, Nagykőrös, Pozsony, Debrecen, 
Diószeg, Nagyléta, Székelyhíd. 

1844-től elismert költő (egy ideig segédszerkesztő): Pest. 
1845-ös utazásai: Kassa, Eperjes, Lőcse, Késmárk, Igló, Rozsnyó, Losonc, 

Rimaszombat, Várgede, Salgó, Balassagyarmat, Gödöllő, Borjád, Kún-
szentmiklós. 

1846-os és 1847-es utazásai: Debrecen, Nagykároly, Erdőd, Nagybánya, 
Szatmár, Nagyvárad, Nagyszalonta, Szolnok, Abony, Rimaszombat, Put-
nok, Miskolc, Szerencs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Széphalom, Ungvár, 
Cseke, Munkács, Beregszász, Koltó, Kolozsvár. 

Nevezetesebb állomáshelyei 1848—49-ben: Pest, Debrecen, Marosvá-
sárhely, Medgyes, Vízakna, Szászsebes, Szászváros, Kolozsvár, Mezőbe-
rény, Freidorf, Szolnok, Székelykeresztur, Gyula, Fehéregyháza, Segesvár, 
Sepsziszentgyörgy. 

A térképet amely a felsorolt helységek nagy részét bemutatja, Fekete 
Sándor „Így élt Petőfi" c. munkájából (Budapest, 1972), a Móra Könyv-
kiadó szívességéből közöljük. 
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Bolyai János tündöklése és — 
nyomorúsága 

Kire gondolunk, ha Bolyai János nevét hal l juk? Mert korántsem 
állítható, hogy annyi, de annyi év után, mióta szerte a világon emlegetik, 
már egyértelmű arculattal állna előttünk. Amit nyomatékkal kérdezni 
lehet, mi felvilágosítással szogált a Bolyoiakról a hajdani magyar 
„Nobel-díj", az Akadémia által osztogatott BoZyai-díj? És mi szivárgott 
szét a Bolyai-kutatásból a köztudatba? Mert ma sincs másként a dolgok 
velejében, mint volt évtizedekkel ezelőtt, mikor egyszer, 1918 nyarán, 
De Vries Hugó amsterdami professzor, a biológia egyik hajdani nagyja, 
Magyarországon járt. Egy élménye nem hagyta nyugton, és hangosan is 
beszélt róla. Az egykori Pester Lloyd egyik augusztusi számában őszin-
tén meg is mondta: „Magyarországi látogatásaim alkalmával, ahányszor 
csak képzett, előkelő helyzetű férfiakkal és asszonyokkal kerültem össze, 
ismételten elcsodálkoztam azon, hogy mily kevéssé ismerik a magyar 
nép egyik legzseniálisabb fiát, ámbár különben a hazához való szenve-
délyes ragaszkodás, és a kegyeletes tisztelet a nemzet nagyjai iránt a leg-
rokonszenvesebb vonásaikhoz tartozik. Igaz, akiről szólni kívánok, az 
Erdélyben Marosvásárhelyt született Bolyai János nem épített utakat, 
nem volt politikus sem, nem volt művész sem, tehát a legabsztraktabb, 
a legfélreesőbb terület egyik híressége, de hát a matematikában is lehet 
nagyot, lehet páratlant alkotni. És ha már egyszer kint a nagyvilágban, 
a tudomány világában valaki mint elsőrendű csillag ragyog, és nevét 
egyszerre emlegetik a szellem legnagyobbjaival, akkor természetes a 
várakozás, hogy otthon, a hazájában mindenki tud r ó l a . . . Ha magyar 
barátaim előtt Bolyai iránti elragadtatásomnak adtam kifejezést, min-
duntalan tapasztalnom kellett, hogy távolról sem tar t ják annyira számon, 
amennyire illene." 

De manapság kifakadhatunk a tájékozatlanság miatt, ha a Bolyaiakca 
terelődik a szó. 1956 novemberében Marosvásárhelyt nagy ünnepségre 
gyűlnek össze. Bolyai Farkas halálának 100 esztendős évfordulója ad 
erre akalmat. Ez is az, is eltanakodásra késztet a visszaemlékezés pilla-
natában. Antalffy Endre kényes pontot érint eltűnődésében. „Bolym 
Farkas halálának századik évfordulója végre alkalmat ad megkérdez-
nünk, hogy a magyarság ilyen hosszú idő folyamán hogy őrizte, hogy 
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becsülte két nagy fiának emlékét?" — teszi fel a kérdést Antalffy. 
„Személyiségük és alkotásuk emléke hogy élt egy század folyamán az 
egymást felváltó nemzedékek tudatában? Súlyt vetettek-e arra, hogy 
tudatosítsák a tanulóifjúság széles rétegeiben is, s hogy vívódott s lobo-
gott a világ elől elrejtve az apa lángszel leme?. . . Én például — mondja 
Antalffy szemrehányóan — Marosvásárhelyt diákoskodtam, de tanára-
imnak eszükbe sem jutott, hogy valaha is elvezessék tanítványaikat a 
városi református temetőbe a Bolyaiak sírjához, s megmagyarázzák ne-
kik, hogy ez a sírhant két olyan nagy ember porait takarja, akiket 
világszerte minden művelt ember számontart." 

Hát ami a művelt emberek műveltségét illeti szerte a világban, — 
vannak még hibák! Gerhard Kropp, matematikus, berlini egyetemi ma-
gántanár, figyelemre méltó könyvet ír a matematika történetéről. Nem 
felejt ki semmi lényegeset, ami a modern gondolkodás út já t egyengette. 
Beszámolójában természetszerűleg helyet kap a „nem-euklideszi" geo-
metria és annak úttörője: „Nicolai lwanowitsch Labotschefskij aus 
Kasan und Johann Bolyai aus Wien" Hát bécsi származású volt 
Bolyai János? . . . De m i t v e t h e t ü n k Gerhard Kropp s z e m é r e ? Mi t t u d o t t 
Bolyai Jánosról az egykori Pester Lloyd szerkesztősége, hogy nem korri-
gálta De Vries tévedését, Bolyai János nem Marosvásárhelyt született? . . . 

Csakhogy — magunk is lesüthetjük a szemünket. Miben gyönyörkö-
dünk el ritka ünnepi pillanatunknakban ? . . . Kocsis István „monodrá-
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máját" lessük, amit Bolyai János eszelősként papírcafátokkal koszorúzza 
közül Gauss képét, a hegedűjét és — legendás virtuskodásának eszközét, 
a kardját . „Ha a Gawss-féle élet életem egyik elszalasztott- lehetősége", 
— hangzik a monodrámában a nézőtér felé — „akorr a hegedű a má-
sodik, illő lenne hát megkoszorúzni ezt az elárvult hegedűt is,", — mi-
után papírszeletkékkel körülkoszorúzza Gauss képét, „És a kardomat is, 
igen, a kardomat!" — folytatja Bolyai János töprengését élénk hang-
hordozással. „A legnagyobb lehetőséget az emberek feje fölé nőni a kar-
domban találtam volna meg. Huszonnéhány éves koromban, amikor a 
tiszti egyenruha úgy áll raj tam, mint senki máson, és egy zászlóalj 
minden tisztjét dölyfösen párviadalra hívtam ki, s a kora déldől késő 
estig tartó viadalon egyenként legyőztem őket, s két győzelem között a 
tisztek bosszantására annyi szünetet tartottam, amennyi alatt egy bosz-
szantó nótát kicsalhattam a hegedűből, hej, hogy csügött ra j tam minden 
asszony szeme egy-egy ilyen bravúrom után." . . . 

Csakhogy a párbajoknak megvoltak a maguk „népszokásbeli" felté-
telei, akárcsak a kártya játékoknak. Aki adott a „becsületére", az a 
kártyajátékon vesztességével nem maradhatott adós, noha egyébként a 
suszternek, a szabónak lehetett „fizetésképtelen". A „megverekedést" 
éppen szigorú formái különböztették meg a közönséges verekedéstől. Se-
gédek jelenléte nélkül „lovagias mérkőzésről" nem lehetett szó. És a 
„becsület" a segédeket ép úgy kötötte az előírásokhoz, mint a szemben-
állókat a „snájdig" magatartáshoz. Haldokló fülébe hegedülni a győztes 
kárörömével a ,becsület" szolgálatának nagy pillanatában teljességgel 
elképzelhetetlen. A „becsület" nagylelkűségre is kötelezett, és a „vitéz" 
helytállás elismerést diktált. A Bolyai Jánosról terjesztett hetvenkedés 
sohasem történhetett meg — párbajsegédek jelenlétében . . . A legtöbb, 
amit feltehetünk, valami „barátságos" mérkőzés alkalmával maradt 
Bolyai János — „versenygyőztes", mely temészetszerűleg indulatok nél-
kül csupán az ügyesség kikísérletezésében zajlott le. 

De minek egy „monodráma" képzelődése? Mi szükség van az ilyes-
mire? Hiszen kézbe vehetjük Bolyai János feljegyzését saját magáról, és 
az egészen más élményekben részesít, mind az „írói szabadság" felelőt-
lensége. Bolyai János a maga „megmustrálásában" nem mereng el ön-
elégülten hajdani „vitézkedésein", „sedatus"1 értelemmel jelenti ki: 
. . . a párviadalok egy esetben sem célszerűek, és hogy valóságos marad-
ványai a vadabb s műveletlenebb időknek és hogy valóságos balvéle-
mény s babona beléjük valami nemes tettet helyezni." Magáról így tu-
dósít: „Én magam csakugyan (egy esetet még az akadémiában, corps-
kadet koromban, kivéve: amikor is az elsőt magam hívtam spádéra s 
darabigi viaskodtunk után a társaink közbevetvén magukat, megbékél-
tettek) senkit ki nem hívtam. Bajnok s velem vívott társaim azonban 
1 Nyugodt, higgadt (Szerk.) 
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mind az actus előtt, mind azután a legjobb indulatot mutatták mindig 
hozzám". . . 

Ideje, hogy az észszerű, kritikai szellem irányítsa a köztudatot a 
Bolyai-kérdésben. Szinte társadalmi illendőséggé vált, hogy Gausst te-
gyük felelőssé Bolyai János sorsáért, s közben nem vesszük észre a ma-
gunk muaszrtásait a „Bolyai-kultusz"-ban. Bolyai János helyét és rangját 
az emberiség gondolkodásának történetében idegenek állapították meg. 
Itthon a Bolyai-kultusz csak tétovázva, hitetlenkedve követi a magasz-
taló elismerést. Dávid Lajos, aki jól körülnézett a két Bolyai dolgában, 
csak toporogva nyilatkozik egyszer. Legyen Bolyai-kul tusz?. . . Termé-
szetesen, de — nem hivalkodó! . . . Pedig mit is írtak le egyszer messze, 
messze — a Föld túl o lda l án? . . . Abban a meztelen történeti megállapí-
tásban, hogy Lobacsevszkij 1826 és 1829 között, Bolyai János pedig 1832-
ben a hiperbolikus geometria részletes kifejtését közli, az emberi gon-
dolkodás egyik legnagyobb forradalmi megnyilatkozása nyer rögzítést. 
Egészen Kopernikuszig kell visszamennünk, hogy valami hasonlót talál-
junk az új meglátáshoz. De még ez sem fejezi ki igazában az újszerű-
ség vívmányát. Mert a nem-euklideszi geometria ú j távlatokat nyitott 
meg a deduktív következtetéshez szokott gondolkodás számára, vagyis 
mást, mint csak valami ú j fejezetet a tudomány, a matematika vala-
melyik ágazatában. E. T. Bell, a matematika történetének egyik kima-
gasló kutatója nyilatkozik így az egyik könyvében. 

A ,.probléma megoldó gondolkodás" nem mindig ugyanazon kényel-
mes tűnődés között gyűjti be a maga babérait. A „megragadottság" küz-
delmes vonszolódások közé sodorhat. Mit sejtet Bolyai János vallomása? 
„ . . . semilyen a legnagyobb mértékben is áthághatatlannak látszó aka-
dály sem lohasztotta le bátorságomat. . . . Vigasztalva magamat Seneca 
szavaival: Becsüld a nagyra törekvő férfiakat bukásukban is, és ú j bá-
torságot merítve, még inkább fokozódó vággyal ú j ra fogtam neki a tá-
madásnak, és így váltakozó fordulatokkal folytatott küzdelmek közt és 
némely részletes és barátságtalan győzelem és terep-elfoglalás után végre 
az 1823. évben sikerült teljesen keresztül törnöm, ezt a minden módon 
megvitathatatlan sziklavárat megrohannom ési véglegesen bevennem és 
evvel egy új, még fogalma szerint sem sejtett tudományt, a tér tudomá-
nyát megálapítanom." 

1823. 
November 3. 
Egy hétfői napon írja Bolyai János: 
„Kedves Édes Apám! Annyi teménytelen meg írni valóm van az ú j j 

találmányaimról, hogy éppen most nem tudok másként segíteni maga-
mon, mintha semmibe se ereszkedem belé, tsak egy quartára2 írok; 
. . . A fel-tételem már áll, hogy mihelyt rendbe szedem, el-készítem. s 
mód leszsz, a parallelákról egy munkát adok ki; ebbe a pillanatba 
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ninís kitalálva, de az az út, mellyen mentem, tsaknem bizonyosan 
igérte a tzél el-érésit, ha az egyébaránt lehetséges; nints meg, de ollyan 
felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam elbámultam, s örökös kai 
volna el-veszni; ha meg-látja Édes Apám meg-esméri; most többet nem 
szo l lha tok , t s a k a n n y i t : hogy semmiből egy ujj más világot teremtettem; 
mind az, valamit eddig küldöttem, tsak kártyaház a toronyhoz képpest." 

1823. november 3. Hétfő. 
Kifelejthetjük a megemlékezésekből? 
Pető/í évében? 
Madách évében? 
Kopernikusz évében? 

Sarlóska Ernő 
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Csokonai, a néprajzi kutatás 
г л л •• w • uttoroje 
1773—1805 

Kétszázadik esztendeje lesz idén annak, hogy Csokonai Vitéz Mihály 
gazdagtermésű élete elkezdődött. 

Korának a társadalmi és politikai Viszonyokból következő fejletlen 
irodalmi élete nem méltányolta eléggé ragyogó tehetségét, nem tudta 
biztosítani számára a nyugodt és szabad alkotás feltételeit. Művei meg-
jelentetésének gondja egész pályáját végigkísérte. Azzal kellett vigasz-
talnia magát, hogy a jövőnek dolgozik. („írok a boldogabb maradéknak, 
írok а XX. vagy а XXI. századnak" — olvashatjuk egyik 1801-ben kelt 
levelében.) 
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Azonban — bár, a nagy időközökben megjelenő kiadások közti űrt be-
töltve, számtalan régi kéziratban közkézen forgó verse tanúskodik egyre 
szélesebbkörű népszerűségéről — az irodalmi köztudat a legutóbbi idők-
ig nem ismerte eléggé költészetének kincseit. Ady Endre még „Vitéz 
Mihály ébresztése" c. versével áldozott emlékének, nem annyira a hal-
hatatlan költő, mint inkább a munkásságát eléggé meg nem becsülő 
társadalom ébresztésére gondolva. 

Ma, amikor Csokonai életműve azon az úton van, hogy egész népünk 
előtt teljes fényben tündököljön, időszerűnek látszik a néprajzi gyűjtők 
előtt is rávilágítani munkásságának a néprajzot érintő mozzanataira és 
jelentőségére. 

A magyar felvilágosodás legnagyobb — világirodalmi rangú — poétája 
ugyanis egyúttal a néprajzi érdeklődés első nagy képviselői, az Arany-
Petőfi-féle népi- nemzeti klasszicizmus nagy előkészítői közé tartozik. 

Százszínű egyéniségében, melyben rokokó finomság és diákos nyersses-
ségű dévaj szókimondás keveredik, ott él a magyar irodalmat európai 
szintre emelni kívánó, s egyúttal nemzeti egyéniségének megőrzésére tö-
rekvő XVIII. század végi irodalmi csoportok (az un. „deákosok", „fran-
ciások", „németesek", „magyarosok") bátor haladásvágya, európai igé-
nyessége, a romantika szellemi áramlatától ihletett nép felé fordulása, 
gyökeres hazaszeretete, reális népszemlélete és a dolgozó néppel való 
együttérzése. 

Költői gyakorlatában (különösen: „Parasztdal", „Szegény Zsuzsi a tá-
borozáskor", „Sirakom", „Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz" stb.) és 
értékes emléleti fejtegetéseiben a népi alkotásokat a nemzeti hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodás legbiztosabb eszközeként tekintő tudatos né-
piesség számtalan jele nyilatkozik meg. Életsorsának kátyúival magya-
rázható kényszerű ingadozás után, népiességének csúcspontján — a II. 
József beolvasztó törekvései ellen forduló nemesi ellenállási mozgalom 
XVIII. század végi megalkuvásba torkollása idején egyszerre lett a füg-
getlenségi hagyományok és a népi kultúrkincs letéteményese. Művelőiből 
— az ő szavával szólva — nemcsak a jövendő arany időnek poétái szed-
hetnek gyöngyöket, hanem a népi kultúra búvárai is. 

Igen sok tájszó, népi kifejezés, szólás található írásaiban, s ezek jelen-
tését nem egyszer meg is magyarázza. Egyes vígjátéki alakjait tájszó-
lásban beszélteti. „Tavasz" című fordításához szójegyzéket csatol, s be-
vezetésében a jánl ja a tájszavakon csodálkozó finnyás olvasónak: „forgo-
lódjék a felföldi, dunai- és tiszamelléki s erdélyi magyarokkal: eresz-
kedjék le a paraszt, tudatlan együgyű — de nála meglehet jobb magyar 
— községhez, aljnéphez: akkor majd nem lesz annyi új szó, annyi hal-
latlan ejtés ő e lő t te . " 

Ö is szorgalamas gyűjti a szóanyagot. Amint egy 1801-ben kelt levelé-
ben í r ja : „édes hazám s anyai nyelvem díszére és e lőmenetelére . . . a 
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ritkább régi, kevéssé gyakorlott, nyomtatásban esméretlen tartományos 
és mesterszavakból 2000 és egyhnéhányat öszveszedtem." 

Ugyanígy van a népdalokkal is. Vígjátékaiban („Tempefői", a „Kar-
nyóné", „Cultura") népdalokat énekeltet. „Anakreoni dalai"-hoz fűzött 
jegyzeteiben felszólítja írótársait: „keressétek fel a rabotázó együgyű 
magyart az ő erdeiben és az ő Schitia pusztáiban, hányjátok f e l . . . a 
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szűr bibliopóliumon (könyvesbolt, Csokonai egyik, alább idézett jegyzeté-
ben szűrboltot említ, M. P.) kiterített szennyes románcokat (Ponyvákat. 
M. P.), hallgassátok figyelemmel a danoló falusi leányt és a jámbor 
puttonost; akkor találtatok rá az Árpád szerencsi táborára." 

De nemcsak a jánl ja a gyűjtést, maga is gyűjt és gyűjtet. Kérésére 
egy volt tanítványa beküldi neki az „Amott kerekedik egy fekete felhő" 
kezdetű dal szövegét. (Ennek az egyik legkorábbi „önkéntes néprajzi 
gyűjtés"-nek egy részletét fényképmásolatban fentebb bemutattuk.) 1797-
ben már hatalmas — sajnos elveszett — dalgyűjteménye van (termé-
szetesen ezek nagyrésze nem mai értelemben vett népdal lehetett): 
„Régibb és újabb magyar népbéli dalok (Volkslieder), melyeket más 
csinos (itt művelt értelemben, M. P.) nemzetek példájára imitt amott 
kézírásokból és hallomásból összeszedvén, az elvesztéstől megmenteni 
kíván Cs. V. M. — Van már ilyen mindenes nóta mint egy 300." Egy 
évvel későbbi levele szerint már 450 darabra szaporodott gyűjteménye. 

A népdalokkal elméletileg is foglalkozott: egy 1804-ben Kazinczyhov. 
írt levele szerint „a Volksliedekről s azoknak különböző Natióknál való 
Karakteréről s Mustráiról ír Prefaciót" (bevezető tanulmányt). 

A népmesék iránt is érdeklődött: s hogy mennyire ismerte a mesék 
világát, meggyőzően tanúsít ják egyik legkiválóbb alkotása, a „Dorottya" 
élőbeszédének alábbi sorai (annak kifejtésével kapcsolatosak, hogy mű-
vének célja több az álmélkodtatásnál): „ . . . egy kies rézerdő, túl az 
Óperencián — egy kerek erdő, melyben ezüst madarak szólanak — ez 
már valami: de abban osztán egy aranyvár, mely kokassarkantyún fo-
rog — már megmeg valamibb; hanem a tündérkirálykisasszony, akinek 
minden pil lantatjára orientálisi gyöngyök peregnek — hohó, ez már nem 
lári-fári! Hát még a szép királyfi, a gyémántbuzogánnyal, a tátos lóval? 
s több ilyen álmélkodásra méltó jelenések szinte az akastyáni hegyig, 
mely 50 mérföldről, az egy erős griffmadáron kívül, mindent magához 
szippant?" 

A népdalokhoz hasonlóan a mesét is beillesztette vígjátékaiba. S a 
Tempefőiben utolérhetetlen művészi remekléssel elmondatott meséje a 
mai mesegyűjtő számára is tanulságot kínál: nemcsak az előadás ele-
venségét, hamvát — zamatát őrzi meg, hanem a mesehallgatóra tett ha-
tását és annak közbeszólásait is megörökíti. 

Élete főműveként Árpádról akart nagy nemzeti hőskölteményt írni. 
„De élete lángja folytig ége", mielőtt megalkothatta volna (sak váz-
lata készült el, s 51 sornyi töredék belőle), azonban mélyreható tanul-
mányozásra késztette őt. Mint egy 1803-ban kelt levelében í r ja : „már 
három vagy négy esztendeje, miolta a históriai, geographiai és antiquari-
umi documentumokat gyűjtögettem, a magyarok régi hazájáról, s mas 
nemzetekkel való atyafiságáról, szokásaikról és e mostani Magyarorszag-
ba lett megtelepedésekről." Azt tervezte, hogy kiadja a népünk őstörté-
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netére vonatkozó forrásmunkákat. Kedvenc irodalmi terve fordította ér-
deklődését a hún-magyar rokonságra vonatkozó néphagyomány felé. Egy 
1802-ben kelt levelében így ír erről: egész nemzetünknek hagyo-
mánya, mely a legutolsó, legírástudatlanabb parasztjainknál is megvan, 
a melyet ha históriai s antropologiai crisisre (próbára, M. P.) vészünk, 
talán legcsalhatatlanabb bizonyság, s dátumok nem létében én előttem 
ugyan a legtiszteletesebb." 

Debrecentől Pozsonyig és Szigetvárig terjedő vándorlásai alkalmat 
adtak neki, hogy a magyar vidékeket és népüket közvetlenül megismer-
hesse. S erre tudatosan törekedett is, amint az egyik 1801-ben kelt le-
vele alábbi soraiból is kitetszik: „ . . . h a z á m a t mind a könyvekből, mind 
sőt . . . hat esztendeig való utazázásaimból, alkalmasint kívántam meg-
esmérni." így kevésbbé csodálkozhatunk azon, hogy tar jai (Bereg m.) 
falucsúfolókról éppúgy olvashatunk írásaiban, mint békési búzanyomta-
tásról. 

Hosszú volna felsorolni azokat a nép életmódjáról, munkájáról (így pl. 
a búza nyomtatásáról, a nyolclovas debreceni szekérről stb.), szokásairól 
(a farsangi tőkevonásról, a kántálásról, a keresztelpi pasziíáról), hidel-
meről (Gellérthegyre lovagló boszorkányok, garabonciás diák, rostafor-
gatás stb.), a magyar táncokról (melyeket színpadra is vitt, s melyekre 
a „Dorottya" művészi táncleírása értékes tánctörténeti forrás), a népi 
olvasmányokról szóló adalékokat, melyeket szétszórva találhatunk mű-
veiben. Ezekhez gyakran (különösen a ,,Dorottyá"-ban) néprajzi adat-
közlésnek is beillő magyarázó jegyzeteket fűz. 

Had tanúskodjanak adalékai néprajzi értékéről a „Dorottyá"-ból idé-
zett alábbi verssorok és jegyzetek: 

Mint a zöld Hortobágy kövér mezejében 
A csintalan betyár, ha a szél mentében 
Süvegmocskot éget a szalmán vagy pipán, 
Maga meg odébb áll gyalog vagy párián; 
Hiába hancsigál a duda, furulya, 
Összebőg a marha, megszalad a gulya, 
Tehén, üsző egyre szalad a cserénynek, 
Van baja, van mérge a szegény legénynek: 

Ehez a részhez az alábbi magyarázatot fűzi jegyzetében: 
„A Hortobágy pusztáján, mely az úgynevezett Hortobágy folyóvíznek 
vagyis Tisza-szakadéknak környékén esik a debreceni és újvárosi földön, 
— s közönségesen az alföldi legelők körül, szokások holmi pajkosoknak, 
hogy pipájokba süveg- vagy kalapmocskot tesznek, melynek füstjét , ha 
messzéről a gulya megérzi, szerteszéjjel szaladoz." 
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Az eluralkodott idegen táncdivattal kapcsolatban ír ja az alábbiakat: 
De felkerekedvén a vidi pusztáról, 
Vagy a Szengellérnek borstermő szirtjárói 
Zablás sárkányán a garabonciás diák; 
Már a forgószéltől csikorognak a fák, 
Ropog a pásztornak kunyhója fedele, 
Kavarog a vetés, a víz habbal tele, 
Egyebütt csendesség látszik völgyön, hegyen, 
Csak ott van fergeteg, a hol ő átmegyen, 
Toll, kóró, falevél, ringy-rongy, egyetmással, 
Zúg a poroszlopban forgó karingással, 
A megrémült banya teheneket fejet, 
Háza oltalmáért készíti a tejet: 
Ily zavart forgószél tódult a szobának, 
Hogy a hebehurgya langauszhoz fogának. 

Ehhez a következő magyarázatot fűzi: 
„A garaboncás deák felől az a mese van népünknél, hogy sárkányon 
jár, és a forgószelet ő támasztja, kivált ha, a hol rongyos köpenyében 
kéreget, tejet és kását nem adnak néki." 

Amikor Dorottya bosszút fogad a Fársáng ellen, a gyújtott áldozati 
tűzben: 

Ott volt Florentina s a Tündér Ilona 
S valamennyi tőkét életében vona. 

Ehhez két jegyzet is tartozik: 
„Florentina, Tündér Ilona. Ezek a régi öregeknek s a mai községnek 

esméretes románjaik, vagy istóriáik, melyeket a szűrboltokban árulnak 
a tót bibliopólák." (Könyvárusok, M. P.) 

„Tőkét vonni. Szokásban vagyon sok helyen, hogy mikor a fársáng 
elmúlik, a meg nem házasodott i f jakkal és férjhez nem ment leányok-
kal valamely darab fát vagy tőkét nevetségnek okáért megemeltetnek, 
vagy egy helyről más helyre vitetnek. A csínosabbak az oly személynek 
zsebjébe egy kis forgácsot, szilánkot vagy zsindelyt tesznek, sőt affélét 
levelekbe s> cédulákba is zárnak. Ilyenkor a' csinál legtöbb nevetséget, 
hogy a furcsa emberek mindenképpen fortélyoskodnak, hogy vigyáznak 
magokra, s hogy szedődnek rá sat." 

Dorottya bemutatásánál í r ja az alábbiakat: 

Pedig már felszántott tisztes arcájának 
A bőrén lúdgégét könnyen csinálnának. 

E sorok alatt következő jegyzetét olvashatjuk: 
„Lúdgége névvel nevezik a Duna két mellékén a tésztának azt a ne-

mét, a melyet a Tisza körül csigának hívnak. Ezt orsó hegyével kanya-
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r í t ják meg egy kivölgyelt vagy kibarázdolt deszkácskán, falu helyett 
pedig a szövőbordán." 

Csokonai a nép által kedvelt verses műfajok némelyikét, ú j tartalom-
mal megtöltve, műköltői rangra emelte. így a halotti búcsúztatót „A 
lélek ha lha ta t lanságáéban , s a kalendáriumi verset „Az esztendő négy 
szakasza" c. versciklusában. Ez utúbbi, mely a nehézsorú parasztember 
szemével nézi az évszakok változását, jellemző Csokonai néppel való 
együttérzésének. 

A nép — mintegy viszonzásul — a magáévá fogadta Csokonai nem egy 
alkotását. A vőfénykönyvekben, katonakönyvekben és más kéziratos pa-
raszti versgyűjteményekben nem ri tkán találni Csokonai-verset. 

De Csokonai a lakja is él népünk képzeletvilágában, mint jövőbelátó 
garabonciás-féle. (Hálás feladat lenne összegyűjteni a Csokonaira vonat-
kozó néphagyományt: történeteket, hiedelmeket, szólásokat. Különösen 
Somogyban, valamint a debreceni és pataki kollégium vonzókörében, de 
az ország más vidékein is.) Mintha a néphagyomány jelképes formában 
hangot adna a költő többször is kinyilatkoztatott s azóta igazolódott 
meggyőződésének, hogy az elkövetkezendő századoknak dolgozik. Annak, 
amit egyik 1798-ban kelt levelében így fogalmazott meg: 

„Haj t engem a szerencse tulajdon hazámban és tulajdon h a z á m é r t . . . 
és egyedül az megnyugtatt engem s az serkentett eddig, az ébresztett 
munkára, hogy, ha nem telt is, akartam, ha máért nem is, legalább a 
jövendőért." 

Csokonai a jövőnek vetett magot művészetével, eszméivel és tudomá-
nyával. Életműve és példája ma is hat — Bessenyeit méltató szavait ön-
magára alkalmazva — mint „földünk golyóbisa alá fordult, de azért 
teremteni meg nem szűnő nap." A néphagyomány kultúrértékei meg-
mentésének mai önkéntes munkásai legyenek büszkék rá, hogy elődeik 
sorában a legelsők között ott áll a magyar szellemi életnek ez az óriása. 

Morvay Péter 
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Csokonai mint táltos 
— A Csokonai-pályázat anyagából — 

„Többször hallottam már, hogy Csokonai tátos volt, csak б nem két 
sor foggal, hanem burokkal született. Kevesen tudták ezt, még az anyja 
is titokban tartotta, nem merte mondani senkinek sem. 

Azt mondják, hogy a kis Csokonai már két éves korában folyékonyan 
olvasott, pedig senki sem tanította az olvasásra. A kéményfüstről meg-
mondta, hogy melyik házban mit főznek. Mindenkinek tudta a nevét. 
Tudott beszélni az állatokkal, madarakkal és a fákkal. Azt is tudta, hol 
volt elásva a kincs, de arról sohasem szólt senkinek sem, mert akkor 
megnémult volnt. Azt is tartották róla, hogy esőt és szelet is tud csi-
nálni. 

Csak minden századik évben születik egy tátos. Csokonai idejében 
Hadházon is volt egy, de ez már két sor foggal született. Csak tejen élt. 
Ez is tudott az állatokkal beszélni. Többször megfigyelték a szomszédok, 
amikor tejet kapott, hogy elment a „házháta" mögé, s ott egyik kanál 
tejet mindig egy nagy kígyónak adta, és beszélgetett is véle. 

Ez a tátos egyszer szótalan lett. Egész nap csak szomorkodott. Szülei 
rimánkodására elmondta, hogy pont hét éves korában meg kell vere-
kednie egy másik tátossal, a fekete bikával, mert ketten nem marad-
hatnak egy vidéken. Nehéz lesz a küzdés, — mondta a hadházi tátos — 
de ne i jedjenek meg, mert ha bal kézbe fogott pálcával ütik majd a 
fekete bika bal hátsó lábán lévő csülkét amikor viaskodnak, akkor el-
megy az ereje, nem tudja legyőzni. 

Ügy is volt, ahogy a hadházi tátos mondta. Azon a napon amelyiken 
betöltötte a hetedik életévét, nagy szélvihar támadt, megrázkódott és 
egy nagy fehér bikává változott. Bömbölt, szikrát hányt a szeme, tűz 
csapott ki az orrából, szarvával, lábával vágta, szórta a földet, s úgy 
vágtatott el a mai vasútállomás felé. Akkor még nem volt a Szederjes 
kocsma a Veremdomb mellett. Közelében volt egy gémeskút két hatal-
mas vályúval. A kúttól nem messze volt két óriási nyárfa. Amikor a 
fehér bika odaért, egy szuszra kiivott egy egész vályú vizet. 

Nemsokára még nagyobb zúgás, búgás hallatszott. Jött a másik tátos, 
a fekete bika. Ez volt Csokonai. Ez meg a másik vályú vizet itta ki. 
Utána összedőltek, verekedtek, neki-neki szaladtak egymásnak. Csak úgy 
csattogott a szarvuk, szikrázott a szemük, fú j ták egymásra a tüzet. Ren-
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gett, döngött lábuk alatt a föld. Ügy fe lhányták maguk körül a földet, 
hogy még a szarvuk hegye is alig látszott ki. Már m a j d n e m legyőzte a 
fekete bika a fehéret, amikor a hadházi tátosi apja kezdte ütögetni a 
fekete bika csülkit. Szinte szemlátomást látszott, hogy minden ütésre 
gyengébb lett a fekete bika, míg egyszer csak teljesen elfogyott az ereje, 
elbődítette magát és megfutott . Futás közben visszakiáltott, hogy még 
egyszer ugyanezen a helyen meg kell vívniok. 

így szabadult meg a hadházi tátos, de nem sokáig, mert hét év múlva 
ismét meg kellett verekednie a fekete bikával. Azt monják, hogy az a 
viadal még az előzőnél is nagyobb volt. A viaskodásukkal olyan hata l -
mas szelet csaptak, hogy az egyik óriási nyár fá t tövestől kicsavarta a 
szelük. Azóta áll még ma is egyedül az a hata lmas nyár fa a hadházi 
vasútállomás előtt. A hadházi tátos pedig úgy eltűnt, hogy még ma sem 
tudják, hogy mi lett vele." 

Enyedi József 
Hajdúhadház 

Fehér, illetőleg fekete bika a lak jában viaskodó táltosoK, mellet tük az 
egyik táltos segítője (Dudás Juli galgamácsai népművész rajza) 
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PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! 

Az 1973. évi Országos Diáknapok 
Népra jz i és Nyelvjárási 

Gyű j tőpályázatár ól 

1. Az Országos Diáknapoknak ez a sajátos jellegű pályázata még a 
Diáknapok országos rendszerének kidolgozását megelőzően, a Helikoni 
Ünnepségekhez kapcsolódva alakult ki. Kezdettől fogva szerves része 
volt a minden évben meghirdetett Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat ifjúsági tagozatának. Az Országos Diáknapok szellemi 
olimpiáján erkölcsi elismerést nyert pályamunkák (a Honismereti Híradó 
1973. 1—2. számában olvasható pályázati felhívásoknak megfelelően) ma 
is pénzbeli díjazásban részesülhetnek a pályázat megyei és országos fo-
kozatán. (Éppen ezért kell eljutnia a pályamunkánk 1—1 példányának 
a Néprajzi Múzeumba, illetőleg a megyei múzeumigazgatóságokhoz. — 
A központi bíráló bizottsághoz felküldött pályaművek esetében ez auto-
matikusan megtörténik. A megyében maradt eredeti- és másodpéldányo-
kat a megyei KISZ Bizottságok továbbítják a megyei múzeumigazga-
tóságoknak.) 

A néprajzi és nyelvjárási pályázatoknak — minthogy eredeti helyszíni 
gyűjtésű, hiteles anyagot tartalmaznak — a szakmai körök által kez-
dettől fogva megbecsült tudománysegítő jellegük van. Éppen ez ad fo-
kozott jelentőséget a birtokában hangsúlyozott módszertani követelmé-
nyeknek (az adatközlőkre és a forrásokra való gondos hivatkozásnak, a 
nyelvjárási szóanyag kellő szakszerűségű megörökítésének stb.), s éppen 
ezért örvendetes az egymást követő pályázatok során a szakszerűségre 
való törekvésben folyamatosan mutatkozó fejlődés. 

2. A pályázatra az 5 Országos Diáknap területéről 139 pályamunka ér-
kezett be a bíráló bizottsághoz, összesen kb. 4700 lap terjedelemben, 
nagyszámú fényképpel, rajzzal, térképpel, kottával és számos hangfel-
vétellel. 

Gyűjtőpályázat, területileg illetékes megyei ifjúsági tagozatán vala-
milyen jutalmazásban részesüljön. 

Közülük arany fokozatot nyert 49 pályamunka 
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(1971-ben 32) 
ezüst fokozatot nyert 48 pályamunka 

(1971-ben 48) 
bronz fokozatott nyert 28 pályamunka 

(1971-ben 60) 
fokozatot nern kapott 13 pályamunka 

(1971-ben 31 — az akkor dicséretet nyert 36 pá-
lyamunkát is számítva 67.) 

Az idei pályamunkák száma kisebb a legutóbbi diáknapi pályázatokra 
beküldőiteknél, ez azonban abból adódik, hogy a megyék — az idei 
bírálati rendszernek megfelelően — a megítélésük szerint fokozat el-
nyerésére nem esélyes pályamunkákat visszatartották. (így pl. a ko-
rábbi pályázatokon is élenjáró Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből pl. pót-
lólag még 32 pályamunkát küldtek fel, s ezek túlnyomó része egyáltalán 
nem értéktelen, jelentős mennyiségű felhasználható adalékokat tartal-
maznak, s köztük nem egy esélyes arra, hogy az Országos) s az is lehet-
séges, hogy egyesi megyék bizonytalanok voltak a központi bírálatra to-
vábbítható pályamunkák száma tekintetében. 

3. A pályázók az ország 55 iskolájából kerültek ki. Az iskolák rész-
vételét tekintve örvendetes, hogy egyesek közülük idén is megőrizték 
korábbi előkelő pályázati helyezüket, vagy még fokozni is tudták pálya-
munkáik színvonalát (pl. a pécsi Pollack Mihály Építőipari Technikum 
vagy a győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola), továbbá, hogy 
korábban nem vagy gyengébben szerepelt iskolák is jelentkeztek, ille-
tőleg előre törtek a pályázaton (pl. a veszprémi Lovassy László Gimná-
zium), s nem utolsó sorban, hogy ú j iskola- és szakkör-típusok pl. 
egészségügyi szakközépiskola, szakmunkástanuló intézet, kémia-biológia 
szakkör) pályázói is jelentkeztek. Sajnálatos viszont, hogy egyes, koráb-
ban eredményesen szerepelt iskolák (pl. a Putnoki Gimnázium vagy a 
polgári József Attila Gimnázium) tanulóinak pályamunkáit nélkülözni 
kellett, valamint, hogy Pest megye területéről egyetlen pályamunka sem 
érkezett be központi bírálatra. (Ahogy utólag kiderült, itt történtek 
technikai hibák is.) 

4. A pályamunkák tematikai megoszlása a résztvevők sokoldalú ér-
deklődéséről tanúskodik, s örvendetes, hogy a kutatás számára fontos, 
időszerű, s ezért az elmúlt pályázatokon is ajánlott témák feldolgozásai 
is meglehetős súllyal szerepelnek az idei pályázaton is. így pl. a hagyo-
mányos paraszti gazdálkodás ismeretanyagának és szókincsének, a nép-
rajzi- és nyelvjáráskutatás számára egyaránt értékes, a kiadott útmutató 
füzetek (Szántás-vetés, Aratás, Hordás-nyomtatás-cséplés) szerint végzett 
feldolgozásai, a népi építészettel foglalkozó színvonalas pályaművek (s 
nemcsak a szakmailag érdekelt és felkészült építőipari szakközépiskolák 
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egyikéből, hanem más iskolatípusból is). Különösen örvendetes, hogy a 
népi gyógyászat témaköréből, amelyet a hivatásos szakemberek az utóbbi 
évekig nem kutathat tak kellő intenzitással, a korábbinál nagyobb számú 
s amellett igen értékes anyagot is tartalmazó pályaművek érkeztek ba. 
Sajnálatos viszont, hogy a néphit és a népköltészet kutatásának, valamint 
a falu átalakulása vizsgálatának szempontjából egyaránt igen jelentős 
hiedelemmonda-kutatás (amelyhez az utóbbi évek pályázatai igen érté-
kes anyaggal járultak hozzá) az idei pályázaton mind mennyiségben, 
mind minőségben kisebb súllyal szerepel. 

A pályázati témák megoszlásában egyébként a földrajzi- és személy-
nevek, a hagyományos gazdálkodás, a népi gyógyítás, a népi kisiparok, 
a lakodalmi és egyéb szokások, valamint a népi építkezés és házberen-
dezés témakörének feldolgozása járt élen. 

Az idei pályázaton növekedett a kollektív készítésű (szakkörök, gyűj-
tőcsoportok által benyújtott) pályamunkák száma (összesen 264 tanuló 
vett részt a központilag elbírált pályaművek készítésében). Ez helyes és 
a jövőben is kívánatos, minthogy ilyen összefogással — megfelelő útmu-
tatás nyomán — egyrészt a kezdő pályázók és most induló szakkörök is 
értékes anyagot gyűjtöttek össze, másrészt mivel ily módon egy-egy 
vidék több helységéből is lehet a választott témára vonatkozó anyagot 
gyűjteni. 

5. A bíráló bizottság egységes véleménye szerint a pályázat idén is 
igen eredményes volt. A honismereti mozgalom céljainak megfelelően 
egyrészt jól szolgálta a pályázók szocialista hazafias nevelését, jelentő-
sen hozzájárult a szülőföld és a népi kultúra értékeinek megismerésé-
hez, a pályázók helyes népszemléletének kialakításához; másrészt igen 
sikeresen segítette azt is, hogy résztvevői megismerkedjenek a tudomá-
nyos munka módszereivel, s egyúttal jelentős tudománysegítő munkát 
végezzenek. A pályázók idén is jelentős mennyiségű, eredeti helyszíni 
gyűjtésből származó tudományosan felhasználható néprajzi és nyelvjá-
rási anyagot gyűjtöttek össze. A megítélt fokozatok száma, továbbá az a 
tény, hogy az arany és a bronz fokozatú pályamunkák aránya a leg-
utóbbi pályázathoz képest idén az arany fokozatúak javára tolódott e], 
valamint a pályamunkák átlagos terjedelmének nivellálódása (kb. 33 
lap) egyaránt azt tanúsítja, hogy a pályázók idén is a korábbinál még 
alaposabban, elmélyedőbben dolgoztak, azaz, hogy a diáknapi pályá-
zatok fokozatos fejlődése idén is megállapítható. 

E folyamatos fejlődés előmozdításában minden bizonnyal az egyik leg-
jelentősebb tényező a KISZ KB által évek óta rendszeresen és körül-
tekintően szervezett Országos Ifjúsági Honismereti Tábor, illetőleg a 
Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága, a Népművelési Intézet és a 
KISZ KB által közösen létrehozott országos honismereti szakkörvezetői 
tanári tanfolyamok hatása. 
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6. Az idei pályázat pozitív értékelése természetesen nem jelenti azt, 
hogy a színvonal további folyamatos emelésének biztosítása érdekében 
ne lenne szükség további szervezési intézkedésekre, intenzívebb mód-
szertani segítségre. 

Szervezési szempontból elsősorban a felkészülés folyamatossá tétele 
lenne fontos, amit leginkább az 1975. évi diáknapi néprajzi-nyelvjárási 
pályázat mielőbbi kiírásával, népszerűsítésével lehetne előmozdítani. Ez 
egyúttal kiinduló pontja lenne a módszertani követelmények szélesebb 
körű propagálásának is. 

Módszertani szempontból főképp a népi kisiparok, a házberendezés, a 
lakodalmi szokások, valamint a népviselet és a népi díszítőművészet té-
makörével foglalkozó egyes pályamunkáknál mutatkoznak hiányosságok. 
A bírálatok ezekkel a maguk helyén részletesen foglalkoznak, azonban 
kívánatos lenne hozzáférhetővé tenni az e témákra s más fontos a ján-
lott témákra már jórészt korábban kidolgozott pályázati útmutatókat, 
kérdőíveket is, melyek nagy mértékben megkönnyítenék a szakkörve-
zetők, felkészítő tanárok munkáját . 

7. Az elkövetkező pályázatokra (nemcsak az 1975. évi diáknapi nép-
rajzi és nyelvjárási pályázatra, hanem az Országos Néprajzi és Nyelv-
járási Gyűjtőpályázat évenként kiírt ifjúsági tagozatára) való felkészítés 
szempontjából igen jelentős eredménynek tar t juk az idei Diáknapoknak 
azt az újítását, amely a néprajzi-nyelvjárási pályázók soproni országos 
tanácskozásának létrehozásával lehetővé tette a pályázatnak a legjobb 
pályázók előtti közvetlen értékelését és az ezzel kapcsolatos tanácsadást. 

Hasonlóképpen igen jelentősnek tar t juk azt is, hogy a KISZ KB Kö-
zépiskolai és Szakmunkástanuló Osztályának, a Hazafias Népfront Honis-
mereti Bizottsága támogatásával idén sikerült a pályázatnak az instruk-
tívan megfogalmazott részletes bírálatokat is tartalmazó eredményjegy-
zékét idejében sokszorosítania. Ezeknek a bírálatoknak valamennyi részt-
vevő iskolákhoz és pályázóhoz való eljuttatása bizonyára megtermi ió 
gyümölcseit, nemcsak a jövőbeli pályázati felkészülés, hanem a honis-
mereti szakköri munka tartalmasabbá tétele szempontjából is. Kikül-
désük azzal is szolgálja a pályázók szakmai fejlődését, hogy felhívja fi-
gyelmüket, milyen tekintetben lenne érdemes pályaműveiket az idei 
Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra — a megyék által 
megadott határidőkig — kiegészíteniük. 

8. A néprajzi-nyelvjárási pályázók említett soproni országos tanács-
kozásán 50 tanuló és 4 szakkörvezető tanár jelent meg. Itt került sor a 
pályázat összefoglaló értékelésére és országos eredményhirdetésére. (En-
nek kapcsán a jelenlévő pályázók megkapták okleveleiket, illetőleg a 
Soproni Diáknapok aranyfokozatos pályázói plakettjeiket is.) Ez után a 
bíráló bizottság csaknem teljes számban megjelent tagjai részletes mód-
szertani értékelést adtak az általuk bírált témakörökhöz tartozó pálya-
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munkákról. Ehhez kapcsolódva 5 pályázó részleteket mutatott be pálya-
munkájából, illetőleg 2 pályázó ismertette, hogyan készültek egyéni, 
illetve kollektív pályamunkáik. A legjobb pályaművekből rendezett nyil-
vános kiállítás, a tavalyi, Debrecen-nagyerdei Országos Ifjúsági Honis-
mereti Tábor nagy sikerű színes-hangos fi lmjének bemutatása, valamint 
a bíráló bizottság tagjainak személyes konzultációja hatékonyan egészí-
tette ki a jól sikerült tanácskozást. 

9. A központi bíráló bizottság tagjai a következők voltak: Dr. Kovács 
Ágnes, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa, 
Paksa Katalin, az MTA Népzenekutató Csoportjának tudományos mun-
katársa, Dr. Végh József, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa és Űjváriné dr. Kerékgyártó Adrienne, tudományos 
kutató, a Néprajzi Múzeum külső munkatársa, valamint e sorok írója 
(egyúttal a bíráló bizottság elnöke) 

Morvay Péter 

„Szóljatok játszók, regölők" 
Ezzel a furcsa, szokatlannak tűnő címmel indul meg 1974 elején a 

„Szóljatok szép szavak" három évre tervezett pályázatának második 
szakasza. A cím egyszerre utal a versengés tartalmára és a bemutatko-
zók körére: népköltészetünk remekeiből, népballadákból, dramatikus nép-
szokásokból összeállított, vagy kimutathatóan folklór fogantatású műso-
rok kerülnek — színpadképessé tett állapotban — a közönség elé. 

A háromfordulós pályázat első szakaszát mint ez ismeretes — Petőfi 
Sándor emlékének, költészetének szenteltük, a befejező harmadik sza-
kasz, amely 1974. őszétől felszabadulásunk harmincadik évfordulójáig tart, 
kifejezetten a honismereté, a helytörténeti műsoroké lesz. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy a honismeret kiváló művelőinek ne akadna 
dolga a mostani fordulóban. A pályázatot kiíró szervezetek, intézmé-
nyek ugyanis elsősorban a helyi fogantatású műsorok feldolgozására 
gondolnak, azt szeretnék, hogy a rádió, esetleg a televízió, de minden-
képpen a megyei, területi és országos versenyek út ján egész hazánk 
lakossága megismerné egy-egy vidék népszokásait, népköltészetét. Ezért 
ter jedt ki a pályázati felhívás most nemcsak az amatőr színjátszócso-
portokra, irodalmi színpadokra, hanem a Röpülj páva-Körökre, a nép-
táncegyüttesekre, a bábjátékosokra, és — különösen a gyűjtő, feltáró, 
feldolgozó munkát illetően — a honismereti körökre, a néprajzi, hely-
történeti gyűjtőkre. 
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A felhívásra tehát egy egész ország megmozdulhat, s egy egész nép 
művészetének, költészetének, szokásvilágának bemutatásával fejlesztheti 
tovább nemzeti önismeretünket. 

A pályázat első, könnyebb szakaszának végéhez értünk. A Népműve-
lési Intézetbe a legtöbb megye beküldte nevezési lapjait — most jón 
a nehezebb, a témák feldolgozása, színpadra, pódiumra állítása. A neve-
zési lapokból az tűnt ki, hogy a pályázatot kiíró szervek a megmozdulás 
tömegességét illetően jól számítottak: e sorok írásának idejére Buda-
pestről és tizenhárom megyéből kereken 130 nevezés érkezett be. A leg-
több Bács megyéből (21), Budapestről és Csongrádról (16—16), Hajdúból 
(13) és Nógrádból (11). 

A témavilágot illetően mindössze illusztrálni szeretném a kört, néhány 
kiragadott példával, úgy, ahogyan még rendezetlenül sorbajönnek a ne-
vezési lapok iratgyűjtőmben: Lenti lakodalmas — helyi gyűjtés, Kádár 
Kata — balladafeldolgozás, Nézsa-környéki népszokások, Leánykérés — 
népi játék, Kisterenyéről, Summás vagyok — népdalokból szerkesztett 
műsor, Bárányi Ferenc: A lónak vett menyasszony — vásári komédia, 
Bánki lakodalmas stb., stb. E helyen csak arra hívjuk fel a figyelmet, 
hogy a bemutatott anyag nem lehet csupán néptáncok vagy népdalok 
elénekelt, illetve eltáncolt füzére: a népköltészetnek, a kimondott szó-
nak, a dramatikus-játékos keretnek a műben fontos meghatározó sze-
repet kell kapnia. 

A megyei bemutatók — az előzetes tervek szerint — 1974. január 1. — 
március 1. között zajlanak le. Ezeket a területi bemutatók követik. 
Örülnénk, ha a pályaművek kidolgozásában sikeresen működnének együtt 
a honismeret és a műkedvelő művészet jeles szakemberei. 

Bicskei Gáboi 

Előzetes 
1. Mire lapunk megjelenik, már megtörtént az 1973. évi, XXI. Orszá-

gos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat e r e d m é n y h i r d e t é s e . A z é r -
dekelt pályázók közvetlenül értesítést kapnak erről. A részletes ered-
ményjegyzék a Magyar Néprajzi Társaság kéthavonként megjelenő tag-
sági értesítőjében, a Néprajzi Hírekben kerül majd a szélesebb körű 
nyilvánosság elé. 

Az 1974. évi, XXII. Országos Pályázat lényegében az ideihez hasonló 
feltételekkel és határidőkkel, megyei és országos fokozatban, ifjúsági és 
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felnőtt tagozatban bonyolódik majd le. Az 1973. évi részletes pályázati 
felhívás, amelyet a Honismereti Híradó idei 1—2. számában közöltünk, 
megadja a szükséges támpontokat a jövő évi pályázati felkészülésre is. 
A l é n y e g : az eredeti helyszíni gyűjtést tartalmazó pályamunkákat két 
példányban, a megyei pályázati felhívásokban megadott határidőkig, a 
megyei múzeumigazgatóságok címére, a megyeszékhelyekre kell bekül-
deni. Az egyik példányt onnan továbbítják majd a Néprajzi Múzeumba, 
ahol még országos elbírálásban is részesülnek. (1973-ban szeptember 
30-ig kellett felterjeszteni a megyékben már elbírált pályamunkákat.) 

2. A Honismereti Híradó idei 1—2. számában közöltük az 1973. évi 
Országos Diáknapok Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatáriák. r é sz -
letes fehívását is. E pályázat tanulságait mostani számunkban külön 
cikkben elemezzük, de itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a legkö-
zelebbi, 1975-ben sorra kerülő Országos Diáknapok néprajzi-nyelvjárási 
pályázatára már most kívánatos megkezdeni a felkészülést a szakkörök-
ben. 

A diáknapi néprajzi-nyelvjárási pályázat szervesen kapcsolódik az Or-
szágos Pályázathoz, s ezért ezeknek is eredeti helyszíni gyűjtést kell 
tartalmazniuk, s ezeket is két példányban kell majd beküldeni 1975 
elején, a megyei KISZ Bizottságok címére. 

Ugyanekkor kell majd beadni a másik, honismereti jellegű ifjúsági 
p á l y á z a t , az Országos Diáknapok Helytörténeti Pályázatára k é szü lő p á -
lyaműveket is. (Ez utóbbinak 1973-as eredményeivel lapunk következő 
számában részletesebben foglalkozunk.) 

3. A Honismereti Híradó említett idei 1—2. számának 50. lapján már 
hírt adtunk arról, hogy a népdalmozgalom fejlődésének elősegítése, a 
népdalkörök értékes helyi tapasztalatainak megismerése és megismer-
tetése céljából a Kórusok Országos Tanácsa — a Hazafias Népfront 
Honismereti Bizottságával és a Népművelési Intézettel, valamint más 
szervekkel társulva — pályázat meghirdetését határozta el, „a népdal-
körök mint művelődési közösségek" t é m a k ö r b e n . A p á l y a m u n k á k egy 
vagy több pávakör, népdalklub működésének, repertoárjának ismerte-
tését, módszertani tapasztalatainak összefoglalását kell, hogy tartalmaz-
zák, valamint javaslatokat a pávaköri mozgalom továbbfejlesztésére néz-
ve. A pályaművek legjobbjait, a tervek szerint, publikálnák. 

Ez a terv azóta kibővült, olyan tekintetben, hogy — változtatván a 
változtatandókat — nemcsak a népdalkörök, hanem a díszítőművészeti 
körök részvételét is vár ják a pályázaton. Ezzel összefüggésben „A nép-
dalkörök és díszítőművészeti körök mint művelődési közösségek" pályá-
zat előreláthatóan 1974. őszi beadási határidővel és ugyanezen év végi 
eredményhirdetéssel bonyolódik majd le. 

(Szerk.) 
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Tsz-történeti pályázat Pest megyében1 

Hazánk felszabadulás utáni 
gazdaságtörténetének egyik igen 
fontos fejezete a termelőszövet-
kezeti gazdálkodás története. A 
történetírónak sok esetben gondot 
okoz, és fog a jövőben is a szö-
vetkezeti mozgalom első éveinek 
megírása, hiszen a primer forrá-
sok, a tsz-ek irattári anyaga az 
esetek túlnyomó többségében 
vagy elpusztult, vagy meghatá-
rozatlan helyen lappang. 

A Pest megyei helytörténeti, 
krónikaíró mozgalom irányítói 
éppen ezért szorgalmazzák tsz-
történetek, krónikák elkészítését. 

A Hazafias Népfront megyei bi -
zottsága, a Pest megyei Tanács 
VB Művelődési Osztálya és a 
Pest megyei Levéltár minden év-
ben meghirdeti helytörténeti-kró-
nikaíró pályázatát. Az ez évre 
szóló, 1972. decemberében napvi-
lágot látott felhívás a korábbiak-
hoz képest bővült. Már nemcsak 
helytörténeti dolgozatokkal, éves 
falukrónikákkal lehetett pályázni, 
hanem külön kategóriában szó-
vetkezeti krónikákkal és a szö-
vetkezetek történetéről szóló pá-
lyamunkákkal is. Jó alkalom volt 
a pályázat kiírására az, hogy a 

szövetkezeti mozgalom ez évben, 
ünnepelte 25 éves jubileumát. 

A pályamunkákat 1973. szep-
tember 30-ig kellett beküldeni. A 
pályázat elbírálása most folyik. 

Bár a végleges eredményt még 
nem ismerjük, elöljáróban el-
mondhat juk: a felhívás nem ma-
radt válasz nélkül. Igaz, a szer-
vezők is igyekeztek segíteni. A 
munkák megírását a megyei ter-
melőszövetkezeti területi szövet-
ségek (Pest megyében három mű-
ködik) is szorgalmazták. A levél-
tár módszertani segédanyagot 
szerkesztett: Útmutató az elbe-
szélő termelőszövetkezeti krónika 
és történet elkészítéséhez címmel. 
(Külön is megjelent a Honisme-
reti Útmutató sorozat 13. számá-
nak függelékében. Budapest 1972. 
A füzet megszerezhető a Népmű-
velési Propaganda Iroda — 107. 
Budapest Gorkij fasor 45. — út-
ján. Ára 6 Ft). 

Tizenhat pályaműről kell dön-
teni. Ebből tíz monográfia, azaz 
egy-egy gazdasági egység egész 
történetét feldolgozó mű. Adataik, 
különösen a kezdeti évekből, igen 
megbecsülendők. 

E. T. 

1 Hasonló jellegű pályázatot hirdetet t Szolnok megye is. Ennek elbírálása is 
most folyik. (Szerk.) 
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Szerkesztői megjegyzés 

Időközben ismeretessé vált a pályázat e redménye: 
A tsz-történeti munkák közül 
I. dí jat (4000 Ft) kapott „A Hévízgyörki Dózsa Mgtsz törté-

nete, 1950—1972." c. munka. Szerzője: Dr. Bazan István, Hévíz-
györk. 

II. dí j (2500—2500 Ft): „A közös gazdálkodás 25 éve Nagyko-
vácsiban." Szerző: Szatmári Lajos, Nagykovácsi. — „A Pátyi 
Petőfi Mgtsz tör ténete 1949-től napjainkig". Szerző: Molnár 
Jenő, Páty. 

Felemelt III. dí j (2000 Ft): „A termelőszövetkezetek Sziget-
szentmiklóson." Vöő Imre, Szigetszentmiklós. 

III. dí j (1000 Ft): „A Váci Kossuth Mgtsz története." Lippai-
Nagy Antalné, Vác. 

A bizottság ezen kívül egy munká t 600 Ft, három munká t 
pedig 500—500 Ft ju ta lomban részesített. 

A szövetkezeti krónikák közül 
Felemelt I. dí ja t (2500 Ft) nye r t : „A Kocsár és Vidéke Taka-

rékszövetkezet 15 éve" c. munka . Szerzője: Antal Domokosné. 
Kocsér. 

II. d í ja t (1500 Ft) nye r t : „Majosháza község Ű j élet Mgtsz 
krónikája" . Graff Mátyásné, Taksony. 

III. d í ja t a bíráló bizottság nem adott ki. Két munká t 500— 
500 Ft ju ta lomban részesített. 

A pályázat keretében fa lukrónikákat és egyéb helytörténeti 
munkáka t is elbíráltak és jutalmaztak. 
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GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓK 

Vezérfonal n é p ü n k 
Dózsa-hagyományának gyűjtéséhez 

Dózsa György születésének ötszázadik évfordulója a magyar paraszt-
háború számos kérdésének vizsgálatára adott ösztönzést. Üj adatok, 
vizsgálati szempontok és módszerek birtokában gazdagabb és hitelesebb 
kép bontakozik ki előttünk e tragikus eseménysorozatról, ennek indíté-
kairól és következményeiről, s főként Dózsáról magáról, a felkelés köz-
ponti jelentőségű alakjáról. 

Önkéntes gyűjtőmozgalmunk főként helyi hagyományaink feltárásá-
val kapcsolódott e szorgos munkába, s a Dózsára vonatkozó népi emlé-
kezés értékes adalékait rögzítette. Ahhoz azonban, hogy a paraszti Dózsa-
hagyományt, akár csupán egyetlen szűkebb tájon is, megközelítő teljes-
ségében, vehessük birtokunkba, további széleskörű gyűjtésre, folyama-
tos erőfeszítésre, munkánk tervszerűsítésére van szükség. 

Ezért lát juk fontosnak az eddigi gyűjtésből leszűrt tanulságok össze-
foglalását, kalauzul az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom munkásai ré-
szére. 

Dózsa Györgyre és az 1514. évi parasztháború eseményeire vonatkozó 
hagyományaink gyűjtése alkalmával három alapvető szempontra kell 
figyelnünk. 

1. E hagyományok nem mindig az 1514. évhez és nem is mindig Dózsa 
nevéhez kapcsolódva jelentkeznek népünk emlékezetében. Számos eset-
ben későbbi szabadságmozgalmaink és azok hősei: Rákóczi, Kossuth 
emlékeivel elegyedve tűnnek fel, jóllehet olyan kiemelkedő mozzanatok, 
mint pl. a hősnek tüzes trónon való elégetése, világosan egy régebbi 
korra utalnak. 

2. Mint általában történelmi hagyományaink, úgy a Dózsa-hagyomány 
is számos esetben mesés-anekdotikus, vagy éppen regényes elemekkel 
kapcsolódott össze a népi emlékezésben. Ám ilyen változataiban is ér-
tékes emlék, amely sokszor figyelemreméltó tanulságokkal szolgál. 

3. Minthogy Dózsáról és а magyar parasztháborúról számos irodalmi-
művészeti alkotás is népünkhöz jutott, feltételezhető, hogy a népi érté-
kelés olykor negatív is lehet, mintha népünk Dózsát és mozgalmát ferde 
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szemszögből látná és mérlegelné. Az ilyen hagyományt sem szabad el-
hanyagolnunk, a jóhiszemű tévedés ellenére értékes történelmi emlékek 
megőrzője lehet. 

Bár az 1514. év mozgalmai az ország jelentős részéig elhatolnak, em-
lékük mégis főként azokon a tájakon vésődhetett mélyebben népünkbe, 
ahol az egykori hadjára t fontosabb eseményei lejátszódtak. (Dózsa derék-
hadának út ja Cegléden, Gyulán, Csanádon, Apátfalván át Világos, Arad, 
Lippa vonalán vezet Temesvárhoz. A mozgalom hullámai azonban az 
Alföldön elhatnak Heves és Szabolcs megyéig, felkelések, mozgalmak 
emlékeit őrzik feljegyzéseink a Dunántúlról is, Erdélyben pedig Dózsa 
leveretése után, az esztendő őszén is tart Nagyvárad, majd Kolozsvár 
ositroma.) Történelmi hagyományunk e vidékeken akkor is megőrizhet 
a parasztháborúra vonatkozó emlékeket, ha azoknak eredete, idővonat-
kozásai már elhalványodtak a népi emlékezésben. 

Érthető, hogy olykor építmények, romok, síremlékek kapcsolatba ke-
rültek népünk tradícióiban a mozgalmas időkkel. A gyűjtőnek az ilyen 
emlékek mindig jó kiinduló pontul szolgálnak. Általában figyelnünk 
kell arra, hogy az általánosságnál, amilyenek pl. a parasztok és urak 
közötti háború kegyetlenkedései lehetnek, a konkrét helyi emlékezés 
értékesebbnek látszik. Jeles kérdések tehát: voltak-e e vidéken paraszti 
megmozdulások, háborúk, ostromolták-e a környék valamely helységét 
a parasztok, esetleg névszerint is tudnak-e valakiről, aki Dózsa seregé-
ben harcolt a* községből vagy a környékről? Ennek ellenére nem cse-
kélyebb jelentőségű annak rögzítése sem, hogy milyen volt Dózsa ke-
reszteseinek fegyvere, a harcoló parasztok ruhája, jelvénye, milyen volt 
a harcmodoruk, honnan vették a szükséges élelmet, felszerelést, pénzt. 

Számos helyen találhatunk Dózsa vagy Dósa nevű családot. Feltehető, 
hogy ezek egy részét nemcsak nevük, hanem rokonsági szálak is fűzik az 
egykori Dózsa György nemzetségéhez. Ilyen esetben a családi hagyo-
mány személyesebb vonatkozású emlékezéseket is őrizhet. Különösen a 
családok idősebb tagjaitól várhatunk ilyen irányban eligazítást. Maga Dózsa 
ugyan Dálnokon, az egykori Háromszék megyében született, oldalági le-
származottai azonban a régi Maros-Torda megyében Makfalván élnek. 
Ám számos leszármazottjuk Magyarországra költözött. A család szétszó-
ródásának útvonalait nem ismerjük pontosan. Mégis úgy látszik, a 
Maros-Tisza vidékére, valamint a Sajó tájaira vezetett útjuk. Országos 
viszontagságaink következtében azonban az ország egyéb tájaira is el-
sodródhattak. Keressük fel tehát a hasonló nevű családokat s érdeklőd-
jünk Dózsa György nemzetségével való esetleges kapcsolataikról. 

Helyesen járunk el, ha érdeklődésünk, kérdezősködésünk egyrészt Dó-
zsa György if júkori tetteire, „előéletére" is kiterjeszkedik. Másrészt ér-
demes azt a kérdést is fölvetnünk színesebb, gazdagabb emlékezetű pa-
raszti adatszolgáltatóink előtt, milyen személyes okok, tapasztalatok, ese-

178 



mények következtében került szembe Dózsa György az urakkal, vette 
fel ellenük a fegyvert? 

Régi feljegyzések, krónikák Dózsát Kinizsi Pálhoz, Toldi Miklóshoz 
hasonló nagyerejű vitéznek festették. Toldihoz hasonlóan heves, indu-
latos természetét is emlegetik, amely, mint Toldit, őt is törvénytelen-
ségbe sodorta. Vitézi pályáját pedig egy ugyancsak Toldiéhoz hasonló 
tette alapozta meg: az Aldunánál egy hetvenkedő török vezérrel küzdött 
meg párviadalban, s annak kar já t páncélostól levágta. Ez a vérző pán-
célos kar jeelntkezik a Dózsa-család címerében is, amelyet hőstettéért II. 
Ulászló királytól kapott. Dózsa i f júkorára vonatkozó hasonló emléke-
zések valószínűleg sikerrel nyomozhatok a Dózsa-családok körében, rész-
ben mint ún. családi mondák vagy címermondák. 

Érthető ezek után, hogy sokszor regényes elképzelésekkel magyarázza 
népünk a parasztháborúk kirobbanását is. 

Erre rézve kérdéseink, puhatolózásunk mindenek előtt a történelmi 
tényeket vegye figyelembe! Ismeretes, hogy Dózsa parasztjainak felke-
lése eredetileg keresztes hadjáratnak indult. A török akkor már az Al-
dunánál állt, közeledtével nemcsak hazánkat, hanem egész Nyugatot fe-
nyegette. Így érthető, hogy a jobbágyi származású esztergomi érsek, 
Bakócz Tamás keresztesháborút hirdetett a török ellen. Régi krónikáink, 
feljegyzéseink szerint maga Bakócz bízta meg Dózsát a paraszti hadak 
vezérlésével. A harcra tömegesen jelentkező jobbágyság azonban az 
urakat rémületbe ejtette. Dózsa bizonyos értelemben magára maradt : a 
kiváltságai fejében hadviselésre kötelezett nemesség cserbenhagyta, kép-
zett, irányításra alkalmas parancsnokok, tisztek nélkül volt kénytelen a 
hadjáratra készülni. 

Mindezek mellett a néphagyományokban olykor személyesebb, roman-
tikus elképzelések is vannak arra nézve, milyen kalandjai voltak Dózsá-
nak a királyi udvarban. Az előkelők irigységét keltette fel pl. népünk 
szerint a király különös kegye és a királynő szerelme. Ezeket így a 
főurak a sértések, megaláztatások sorával bosszulták meg s a heves 
Dózsa a sértésekre olykor tettlegességgel válaszolt. Ezen a nyomon in-
dulhatunk el alkalmilag a Dózsa-hagyomány részleteinek feltárásában. 
A Tisza-vidéken ott, ahol ezt birtoktörténeti vagy egyéb okok valószí-
nűvé teszik, a Dózsával szembenálló személyek: Csáky Miklós, Telegdy 
István, Báthory István neve is alkalmas lehet bizonyos hagyományok 
felidézésére; mindenekelőtt azonban a kereszteseket a döntő temesvári 
csatában csalárdul félrevezető, majd legyőző és véres kegyetlenséggel 
elpusztító Zápolya János erdélyi vajda neve. 

Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy Dózsa maga egykor Székely 
György vagy Szittya György néven, öccse, Gergely pedig egyszerűen 
Gecó vagy Gecő néven is szerepel. Azoknak sorában, akik Dózsa olda-
lán a keresztesek mozgalmának irányításában különös szerepet kaptak, 
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főként Mészáros Lőrinc ceglédi pap szerepe kiemelkedő, akit sokszor 
Lőrinc pap vagy Nagybotú Lőrinc néven emlegetnek a krónikák. Lőrinc 
pap bizonyos értelemben legendássá vált: a mozgalom történetírói az 
ország legkülönbözőbb tájain különféle ütközetek leírásában emlékeznek 
meg tüzes szónoklatairól és vitézségéről, s nem világos, hol és milyen 
körülmények között fejezte be életét: kicsúszott-e végül üldözői kezéből, 
vagy hóhérkézben halt meg. 

Azzal mindenképpen számolnunk kell, hogy népünk emlékezetébe leg-
mélyebben Dózsa kivégzésének szörnyűségei vésődtek: a tüzes trón, tüzes 
korona, az égett testét marcangoló egykori katonák, majd holttestének 
feldarabolása. Jegyezzük meg: a XVI. században egyetlen magyar tör-
téneti forrás sem tud arról, hogy tüzes trónra ültették volna a paraszt-
vezért, ezt a motívumot népünk képzelete mintegy kiegészítésként kap-
csolta hozzá idők folyamán Dózsa balvégzetének többi mozzanatához. 
Tény viszont, hogy Dózsa e kínokat szinte emberfölötti önuralommal, 
hang nélkül viselte, utolsó szavaival a testébe harapó egykori katonáit 
bélyegezve meg: „Azt hittem, hogy vitézeket neveltem, pedig csak vad-
állatok voltak." 

Néphagyományunkban annak is nyoma van, hogy egyes helyeken 
vallásos tisztelet övezte a parasztháború hősének emlékét: már kivégzé-
sekor csodás jelenés tanúi lehetnek a körülötte állók, kivégzésének he-
lyén hamarosan kegykép, majd kápolna-féle emelkedett, Zápolyát pedig 
embertelensége miatt a hagyomány szerint különféle temészetfölötti bün-
tetések sújt ják, Káin-bélyegként kíséri embertelenségének emléke. 

Mindezen részletek feltárása által gyűjtőink értékes szolgálatot tehet-
nek a Dózsa-kutatásnak. 

Figyelmet érdemelnek egyébként a Dózsa-ereklyék is. Szeged-Alsó-
város népe körében a legutóbbi időkig élt az emléke annak, hogy Dózsa 
levágott fejét Zápolya Pálfy Balázs szegedi főbírónak küldötte el, aki 
egykor fiává fogadta Dózsát, s a fejet az alsóvárosi templom körüli 
egykori temetőben tették sírba a ferences barátok, miután azt a bíró 
lánya gyolcsba takargatta. Kolozsvárt a városi levéltárban, majd az 
Erdélyi Múzeumban a mi századunk küszöbén még látható volt az a 
vaskorona, amely a hagyomány szerint megtüzesítve Dózsa elpusztítá-
sának eszköze volt. Egykori források szerint Dózsa koronája a helyszí-
nen készült hordóabroncsból vagy ekevasból, a Kolozsvárt őrzött tárgy 
a bivalyokra rakott szájkosárhoz hasonló. (A Pest alatti gubacsi csatá-
ban legyőzött parasztvezéreket megtüzesített sisakkal végezték ki.) 

Milyen eredményt várhatunk Dózsa és a parasztháborúk hagyományai-
nak kutatásától? Eleve valószínűnek látszik, hogy az 1514 óta elmúlt 
négy és fél évszázad alatt az egykori véres parasztháború emlékei el-
mosódhattak; nem valószínű azonban, hogy minden részletük feledésbe 
merült. Alaposabb utánjárás, rendszeres gyűjtés alapján minden bizony-
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nyal sok érdekes, meglepő részlettel egészülhet ki e hagyomány utó-
életére vonatkozó ismeretünk. 

Irodalom: 
Bálint Sándor: A szegedi tá j mondavilágából. = Ethnographia. 1963. 
Baróti Dezső: Dózsa fe je = Írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 310—330. 1. 
Boros Pál : A Dózsa Györgyről és az 1514-es parasztháborúról szóló irodalom. Bp. 

1972. 
Geréb László: A magyar parasztháborúk irodalma. Bp. 1950. 
Nemeskürthy Is tván: In signo crucis. = Vigilia 1972. 595—598. 
Márki Sándor: Dózsa György. Bp. 1913. 
Dózsa György születésének 500. évfordulója. Az Emlékbizottság irányelvei. -

Századok 1972. 531—535. 
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SÁNDOR ISTVÁN 

A vajai „képes k r ó n i k a " 
és kérdőíves „ te lekkaíasz ter" 

A Szabolcs-Szatmár megyei Vaja községben levő Vay Ádám Múzeum 
mellett már több, mint öt éve működik a Múzeumbarátok Köre. Az alap-
szabályban megjelölt feladatoknak megfelelően a Kör tagjai gyűjtőmun-
kával, közönségszervezéssel, ismeretterjesztő- és propaganda munkával 
segítik a Múzeumot. Az elmúlt évben elhatározták, hogy az Adattár ré-
szére elkészítik a község krónikáját. 

Bíró Sándor vállalta, hogy minden lakóházról fényképfelvételt készít, 
s vállalkozását már teljesítette is. A képeket albumba gyűjtötte, két-
három utca házait egy-egy kötetbe. Minden album első lapjára beraj-
zolta az utcák térképvázlatát, feltüntetve ra j ta a telkek sorszámát, és 
a következő oldalakon ezek sorrendjében helyezte el a fényképeket 
Ha a ház nem régen épült, vagy átépült, s a megelőző lakóházról is volt 
a tulajdonosnak fényképe, ez is belekerült az albumba, s mellé az év-
szám, amikor a felvétel készült. 

Az értékes és folyamatosan — az építkezéseknek megfelelően — bő-
vülő fényképdokumentáció kapcsán az a gondolat született, hogy ezt a 
képes krónikát ki kellene egészíteni szöveges ismertetéssel., a helység 
összes házainak és telkeinek történetére, majd helyzetére vonatkozó ada-
tok gyűjtésével. A gyűjtést kérdőíves módszerrel szándékszunk végezni, 
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s e célra az alábbi adatgyűjtőlapot állítottuk össze. (A néprajzi vonat-
kozású kérdéseknél Dr. Morvay Péter egészítette ki kérdőívünket.) 

Az adatgyűjtőlapokkal a Baráti Kör önként vállalkozó tagjai felkere-
sik a telkek, illetőleg a lakóházak tulajdonosait, és a helyszínen feljegy-
zik az adatokat. A lakosság körében végzett előzetes tájékozódás és el-
beszélgetés azt mutat ja , hogy sok tulajdonos maga is vállalkozik a kér-
dőív kitöltésére. Ezeknek az eligazítása céljából a következő tájékoztató 
szöveggel egészítettük ki az adatgyűjtőlapot: 

Az adatgyűjtőlappal tájékozódni kívánunk a község telkeinek és lakó-
épületeinek jelenlegi helyzetéről. Az adatok összegyűjtése és feldolgozása 
kizárólag tudományos céllal történik, s a következő generációk tájékoz-
tatását szolgálja majd, éppen ezért hangsúlyozottan kérjük, hogy pontos 
és részletes adatokat szolgáltassanak. 
— Egyes kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával kell válaszolni. 
Ha az adatszolgáltató közlése nem férne rá az adatgyűjtőlapra, külön 
betétlapot is lehet használni. — Az adatgyűjtőlapokat a község lakóhá-
zairól készült fényképfelvételekhez csatoljuk, és úgy helyezzük el a Mú-
zeum adattárában, ahol a tudományos kutatók rendelkezésére állnak. 

Adatgyűjtés a vajai telkekről, a lakó- és melléképületekről 
1. A telkekre vonatkozó adatok 

1. Utca neve: házszám: 
2. A telkek tulajdonosának neve: 

3. Egészben vagy részben birtokolja-e a telket? 
4. Kik a résztulajdonosok? a múltban? a jelenben? 
5. A telek megszerzésének időpontja: 
6. A megszerzés jogcíme: öröklés (kitől), vásárlási, telekjuttatás 
7. Hány hold földje volt a tulajdonosnak Vaján, a telek megszerzésekor? 
8. A telek nagysága négyszögölben: 
9. Körül van-e kerítve: milyen kerítéssel? 

10. A telek hányadrésze kertesített? 
11. Van-e a telken virágoskert, zöldségeskert, gyümölcsöskert? 

Melyik mióta? 
12. A gyümölcsöskertben hány és milyen fa j ta gyümölcsfa van? 
13. Van-e a portán árnyékáért, díszként ültetett fa? Hol (a ház előtt, az 

udvar melyik részén)? Milyen fa (fenyő, jegenye-nyár, diófa, hársfa, 
egyéb)? Körölbelül hány éves? 

14. Milyen épületek találhatók a telken? (Lakóház, nyárikonyha, sütő-
ház, kemence, kamara, különálló pince, füstölő, aszaló, verem, mag-
tár, csűr, disznóól, szekérszín, tengerigóré, fáskamra, garázs, WC, 
egyéb). 
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15. Mikor épültek a telken lévő gazdasági épületek, van-e valamelyiken 
évszám ? 

16. Milyen jószágot tartanak a portán? (Tehén, ló, disznó, baromfi, — 
tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk stb. — kutya.) 

II. A lakóházra vonatkozó adatok 

17. A lakóház tulajdonosának neve, életkora, foglalkozása: 
18. Ki (kik) a résztulajdonos(ok) ? 
19. Hol született a tulajdonos? Ha nem itt, mikor került Vajára? 
20. Együtt élnek-e a tulajdonos családjával a nagyszülők és a tulajdonos 

házas gyermekei? 
21. Ha igen, közös háztartást vezetnek-e a tulajdonossal? 
22. A családból hová költöztek az 1945 után eltávozott családtagok, mi 

lett a foglalkozásuk? 
23. A ház jelenlegi összes lakóinak száma: 
24. A házban élők foglalkozása, életkora, munkahelye: 
25. A jelenlegi tulajdonos tervezi-e a lakóház eladását és a városba köl-

tözést? Mikor? Milyen célból? 
26. A várható örökös vagy örökösök megnevezése (rokonsági fok és je-

lenlegi lakóhely megjelölésével): 
27. A várható örökösnek szándékában áll-e, hogy az örökölt házba be-

költözik? Ha nem, miért? Mit szándékszik akkor kezdeni az örök-
séggel? 

28. A lakóház építésének ideje? Van-e a mestergerendán, az oromfalon 
vagy másutt a ház építésének (felújításának) idejét jelző évszám? 
Van-e egyéb felirat, bevésés stb. Hol? (írják le a teljes szöveget.) 

29. Milyen jelentősebb átépítés, hozzáépítés történt a házon? Mikor? 
30. Eredetileg szabadkéményes volt-e a ház? Meddig? Van-e, volt-e a 

házban mászókémény (kaminkémény), hol? mióta? meddig? 
31. A lakóház alapterülete. (Esetleg alaprajz, külön mellékleten, kockás 

papíron. 
32. A szobák alapterülete: 
33. A lakóházakban lévő helyiségek száma? (Minden helyiséget beszámí-

tunk, a pincét is, ha a lakóház alatt van) 
34. Ezek közül: előszoba, hall, szoba (hány?), konyha, nyárikonyha, sza-

badkéményes konyha, kamara, fürdőszoba, garázs, WC, pince, egyéb) 
36. Van-e tornáca (gangja) a háznak? Mióta? Van-e nyitott verendája? 

Mióta? Zárt verendája? Mióta? 
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36. A lakóház falazatának anyaga: sár (fecskerakás) patics, vályog, kő. 
tégla, szilikát, tufablokk, egyéb. 

37. A lakóház fedőanyaga: szalma, nád, zsindely, bádoglemez, pala-
eternit, cserép, egyéb. 

38. Leégett-e valaha a házfedél? Mikor? Átalakították-e a tetőszerkeze-
tet? Mikor? 

39. A mennyezet gerendás, vagy stukatúros-e? 
40. Az ablak csak üveges, redőnyös, spalettás vagy zsalus-e? 
41. A fűtés módja: tűzhely, (csikóstűzhely van-e?), vaskályha, cserép-

kályha, olajkályha, központi fűtés, egyéb. 
42. Mivel fűtenek? Fa, szén, gázolaj, egyéb? 
43. Van-e a házban, portán kemence, katlan (sárból), régi cserépkályha 

(szemeskályha), csikóstűzhely, rakott tűzhely, (spór, sárfalú)? Но!? 
(konyhában, nyárikonyhában, sütőházban, szobában, a szabadban) 
Mióta? Meddig? 

44. Hogyan történik az ivóvízellátás? Ásott kút, mélyfúrású kút, vízve-
zeték, egyéb? 

45. Van-e a házban villany? Mióta? 
46. Van-e a lakásban propán-bután gázkészülék? vagy villanytűzhely? 
47. Van-e a házban hűtőszekrény, mosógép, centrifuga, mosoóautomata, 

porszívó, egyéb háztartási gép (milyen) ? 
48. Hány rádió és televízió van a lakásban? 
49. Van-e fényképezőgép, diavetítő, lemezjátszó, magnetofon, filmfelvevő? 

Milyenek? 
50. Van-e kerékpár, motorkerékpár, gépkocsi? Hány? Milyen típusú? 
51. Az adatgyűjtő megjegyzései: 
52. A felmérés időpontja: 
53. Az adatgyűjtő neve, életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása és la-

káscíme. 

Reméljük, a széleskörű társadalmi munkával, a Múzeumi Baráti Kör 
tagjainak aktív közreműködésével végzett adatgyűjtés a néprajzi és szo-
ciográfiai feldolgozás számára egyaránt értékes, gazdag anyaggal gyara-
pít ja majd a Vay Ádám Múzeum adattárát, és hasznosan egészíti ki a 
község képes krónikáját. 

MOLNÁR MÁTYÁS 
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Bányászhagyományok 
— Útmutató ajánlott pályatétel kidolgozásához — 

Hazánk egyes bányavidékein százados múltja van a bányák művele-
sének. A helybeli és környékbeli lakosság jórésze nemzedékeken keresz-
tül a bányamunkából élt. 

A valaha nagyobbrészt idegenből telepített törzsökös bányamunkás 
réteghez bányászatunk fejlődésének következtében egyre nagyobb szám-
ban csatlakoztak a helybeli földművelő lakosság köréből is bányászok. 

Az ú j bányászcsaládok tagjainak jelentős része a bányamunka mellett 
vagy attól függetlenül (állandóan vagy időlegesen) tovább foglalkozott 
földműveléssel. Ezért a bányászvidékek hagyományainak és életmódjá-
nak vizsgálata igen tanulságos a mai magyar falu életének és iparoso-
dással kapcsolatos átalakulása megismerése szempontjából. 

A fentiekből következik, hogy a bányavidékek hagyománya gazdagabb 
és régibb- mint a nagyipari munkásságé. A bányászhagyományok gyűj-
tése ezért is egyik legfontosabb és leghálásabb területe a munkáshagyo-
mányok néprajzi kutatásának. 

* 
A pályamunkák elkészítésénél az alábbi kérdések megválaszolására 

törekedjünk: 
1. Ha azt akarjuk, hogy a helybeli törzsökös magyar bányászok életét-

kultúráját, hagyományait,társadalmi néprajzát megismerjük, elengedhe-
tetlen, hogy előtte a legrészletesebben foglalkozzunk az idegenből jött, 
betelepített bányászok életével. Csak így tudjuk életformájukat és kul-
túrájukat fokról-fokra megismerni, így tudunk különbséget tenni és 
párhuzamot vonni a törzsökös magyar bányászok és az idegenből jöttek 
viszonyai között. 

Éppen ezért mindenekelőtt tisztázzuk, hogy a helységben vagy kör-
nyékén (esetleg a bánya-lejárókhoz közel) élnek-e, éltek-e telepes bá-
nyászok? Ilyen esetben aprólékosan kérdezzük ki adatközlőinket, honnan 
jöttek, mikor jöttek, hány család jött, kik élnek közülük, kik 
telepítették őket ide, és mi volt otthoni eredeti foglalkozásuk? Meg kell 
ismerkednünk a telepes bányászok családi hagyományaival, korábbi és 
jelenlegi életkörülményeikkel (táplálkozásuk, viseletük, házberendezésük, 
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szokásaikkal- esetleges külön ünnepeikkel, hiedelemvilágukkal, a kör-
nyékbeliekkel való összeházasodásukkal stb.) Kívánatos minél részlete-
sebben leírni a telepes bányászok munkaeljárásait és munkaeszközeit-
pontosan figyelve és írásban hitelesen rögzítve az egyes munkaeljárások 
és eszközök népi nevét. (Ügyeljünk arra, hogy a munkafolyamatok vagy 
munkaeszközök magyar és idegen elnevezéseit egyaránt feltüntessük.) 

Gyűjtéseink során mindig keressük meg a legöregebb bányászokat- s 
azok elbeszéléseiből szerezzük meg a szükséges adatokat. 

Az idegenből jött bányászcsaládok települését, a telkek fekvését, a la-
kóházak elhelyezését a portákon, térképen rögzítsük, készítsünk továbbá 
minél több fényképfelvételt, s azokat lássuk el gondos feliratokkal. For-
dítsunk gondot a bányászcsaládokkal vagy bányatörténeti eseményekkel 
kapcsolatos utcanevek megörökítésére. 

2. Mérjük fel, hogy a községben hány család él kizárólag bányászatból, 
hány paraszti vagy egyéb munkákból és mennyi közöttük a „kétlaki". 
Mindezekkel a csoportokkal külön-külön kell foglalkozni. 

Hogyan lesz valakiből bányász? Nagy körültekintéssel jegyezzük le 
e kérdésre adott válaszokat, különösen azokat a fokozatokat, melyek 
során valakiből igazi bányász lesz. Pl. a salgótarjáni szénmedencében, 
Mátranovákon a bányásszá létei alábbi fokozatai voltak meg: 1. külső 
munkás, 2. urasági, 3. ajtónálló, 4. csillés, 5. szenes, 6. falas. (Kü lön 
ügyeljünk ezzel kapcsolatban a gyermekeknek a bányáknál való fog-
lalkoztatására. Ugyanis sok helyen ezek úgy ismerkedtek meg a bányá-
val, hogy kis korukban ott játszottak, majd a felszínen takarítottak, ud-
vari munkát végeztek stb., de közülük sokan bányába is kerültek: lovat 
vezettek, vizet hordtak.) 

Kérdezzük ki és í r juk le aprólékosan a régi és újabb bányaviseletet, 
mind a munkaruhára, mind pedig az ünneplőre vonatkozóan. (Pl. emlé-
keznek-e farbőrre, és mi volt ennek a rendeltetése?) Ugyanilyen rész-
letesen kutassuk fel és örökítsük meg a munkaeszközöket és felszerelési 
tárgyakat, mint pl. tarisznyák, vizes-, boros, és pálinkás edényeket stb. 
Hol szerzik be ezeket, kiknek van pl. víztartó edényük, miből van az 
stb.? Hogyan, miből készítik a tarisznyát, hol ta r t ják ezt otthon, hol 
tar t ják a bányában? (A salgótarjáni szénmedencében pl. házivászonból 
készítették és madzag heveder volt raj ta . Szíjat azért nem használtan:, 
mert a bányában elrágta a patkány.) Hasonló részletességgel í r juk le az 
otthoni- és a bányában, munkaközben történő táplálkozást. 

Kérdezzük ki adatközlőinket, hogy a bányamunka mennyiben változ-
tatta meg, s hogyan alakítja (jelenleg is) a korábbi családi- és gazdasági 
életet. (Homokterenyén és Mátranovákon pl. a múlt század derekán meg-
nyílt bányákban való dolgozás, illetve az onnan szerzett jövedelem nagy 
mértékben sietette a nagycsalád (családközösség) felbomlását, valamint 
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a hagyományos földművelő gazdálkodás addigi formájának átalakulását, 
de ugyanígy átalakult a bányászmunka hatására az állattenyésztés is 

Külön figyeljünk településükre, építkezésükre. Aprólékos részletesség-
gel kérdezzük ki, hogyan, miből építették visszaemlékezés szerint a há-
zakat akkor, amikor még nem jártak bányába, s hogyan építik attól az 
időtől kezdve, amióta bányában dolgoznak? (Építenek-e kalakában, kik 
a kaláka tagjai, hogy ünneplik meg az építkezés befejezését stb.?) A la-
kóházakról és melléképületeiről készítsünk fényképet, és ha módunkban 
van, méretekkel ellátott alaprajzot, felső szerkezeti rajzot is. 

3. Hasonló részletességgel megörökítendők a társasélet és az ünnepek 
hagyományos formái, szokásai (mindennapi érintkezési formák, vendég-
látás, szórakozások, a keresztelés, a lakodalom, temetés sajátos szokásai, 
az óesztendő búcsúztatása, az újévi-, farsangi-, húsvéti-, pünkösdi-, ka-
rácsonyi- stb. szokások). 

A bányász temetésénél mindig figyeljünk az elhalálozás módjával 
kapcsolatos különbségekre: más a temetés akkor, ha valaki természetes 
halállal hal el, de más akkor is, ha a bányában szerencsétlenség törté-
nik, vagy más volt annak a temetése, akit valaha tüntetés közben lőttek 
agyon. 

Különös gonddal gyűjtsük össze a bányamunkával kapcsolatos szoká-
sokat, hiedelmeket és szólásokat. (így pl. a bányába induláshoz, a bá-
nyába való leszálláshoz, a munkakezdéshez, a bányába való tartózko-
dáshoz, az egyes munkamozzanatokhoz és szerszámokhoz, a munkavég-
zéshez stb. fűződő hagyományokat: mit ajánlatos és mit nem szabad 
ezeknél tenni stb.) 

Érdeklődjünk, van-e a bányászoknak valami külön ünnepi szokásuk, 
mint pl. a Borbála vagy a Prokop napjával kapcsolatos szokások és hie-
delmek, s ezeket is gondosan jegyezzük fel. (Figyeljünk arra, hogy az 
ilyen hagyományos bányászünnepeken résztvesznek-e nem bányászok, 
tehát parasztok és azoknak mi a véleményük az ünnepségekről, szoká-
sokról.) 

Külön ügyeljünk az egykori bérharcok emlékeire, a Május 1-i és egyéb 
bányász megmozdulások hagyományaira, pl. az ilyenkor összejövő ün-
neplő bányászok társasjátékaira. (A nógrádi bányamedencében pl. man-
csoztak, kártyáztak, malmoztak, énekeket tanultak stb.) 

4. Meg kell örökítenünk továbbá mindenféle szöveges néphagyományt, 
babonás történetet és hiedelmet: a vizesemberről, a bányamanóról1 im-
bolygó lángról, bányabeli sírról és különböző bányabeli állatokról szóló 
történetet (miért és milyen állatot tartanak a bányában, mi ezek szere-
pe, szabad-e ezeket bántani, gondozzák-e őket?). 

Jegyezzük fel a bányászmeséket, anekdotákat, trufákat, bányászéne-
keket, különféle mondásokat, találós kérdéseket, a bányászok mellék-
neveit, és azok eredetének magyarázatait. Külön gyűjtsük az egykori 

187 



bérmozgalmak emlékeit és az érdekesebbeknek ígérkező bányászok Ön-
életrajzát. 

Jegyezzük fel a környező bányák és bányarészek népi nevét és az 
eredetükre vonatkozó népi magyarázatokat. 

5. Kérdezzünk meg olyan adatközlőket, akik nem bányászok, hogy mi 
az ő véleményük, elképzelésük a bányáról, a bányászok életéről. Mit 
tar tanak az olyan bányászokról, amelyeket már bezártak, ismernek-e 
valami ezekhez hozzáfűződő eseményt? 

6. Mondassuk el néhány legjobb bányász adatközlőnk önéletrajzát, és 
azt szószerint í r juk le. 

* 

Szakirodalom. A pályamunka elkészítéséhez további szempontokat le-
het találni az alábbi munkákban: 

Jankó János: Torda-Aranyosszék-Torockó magyar (székely) népe. Bp. 
1893. — Dégh Linda: Útmutató a munkásosztály néprajzi vizsgálatához. 
Bp. 1953. — Seszták József: A bányaszellem. (Részlet az Egy dorogi bá-
nyász életrajza c. díjnyertes pályamunkájából. — Népünk Hagyományai-
ból, Bp. 1955. 97—99. 1.) — Erdélyi Zoltán: Az erdő néprajza. (Útmutató 
Füzetek a Néprajzi Adatgyűjtéshez V.) Bp. 1959. — Szíj Rezső: Bányász-
hagyományok. ('Várpalota, Bp. 1960. 499—512. 1. — Irodalomjegyzékkel.) 
— Nemesik Pál: Bányászélet Borsodnádasdon. (Részlet a szerző díjnyer-
tes pályamunkáiból.) Bp. 1956. (Irodalomjegyzékkel.) 

összeállította 
Erdélyi Zoltán 

1) ördögnek, bergmanlinak stb is m o n d j i k ; igen fontos az ördöngös bányászra 
vonatkozó hagyomány felkutatása is. 
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A Szabadtéri Néprajzi Múzeum építését 
és berendezését szolgáló kérdő ívekrő l 
A Honismereti Híradó előző számában tette közzé a Néprajzi Mú-

zeum a XXI. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat felhívásai. 
Reméljük, hogy erre a pályázati felhívásra is — akárcsak a korábbiakra 
— nagyszámú és értékes pályamunka érkezik, és a pályázók között még 
tovább növekszik a honismereti mozgalom tagjainak aránya. A pályá-
zatokon való részvétel azonban csak egyik lehetséges módja a szülőföld 
iránt-i szeretetünk kifejezésének, és a pályázatok meghirdetése és lebo-
nyolítása csak az egyik ága a Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattára 
Gyűjtőszervező Csoportja tevékenységének. A másik — nem kevésbé 
fontos — ág az 1939 óta létező Országos Önkéntes Néprajzi Gyűjtőháló-
zat kibővítése. Ez a feladat most különösen aktuális, hiszen, figyelembe 
véve a múlt emlékeinek gyors pusztulását, a népi kultúra emlékeinek: 
tárgyaknak, eszközöknek, szokásoknak összegyűjtéséhez kevés a szakem-
ber. A pusztulást nemcsak a szakember érzékeli. Minden érdeklődő, a 
múlt emlékei iránt fogékony ember észreveheti azt. Ha végigmegyünk 
egy falusi utcán, sok szép, modern házat láthatunk, ö rü lünk is ennek. 
Ebben az örömben csak az a fá jó egy kicsit, hogy az öreg házat, aminek 
helyén az új áll, nem tudtuk megismerni idejében, é9 vele együtt a múlt 
egy darabkáját bontották el, a benne élt emberek emlékeit. (A tárgyak 
pusztulása nemcsak a rohamosan változó életforma eredménye, hanem a 
népi műtárgyakkal kereskedők „áldásos" tevékenységének következmé-
nye is.) 

Fontossá teszi a gyűjtőhálózat bővítését a magyar néprajztudomány 
soron következő nagy feladatainak egyike, a Szentendrén épülő központi 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum felépítése és berendezése is. Ebbe a lé-
tesítménybe, amelynek feladata a már eltűnőben lévő népi építészeti 
emlékek megóvása és az egykor bennük folyt élet bemutatása, 311 épü-
letet és építményt telepítenek át az ország minden részéből. Az épületek 
berendezési munkálataiban jelentős segítséget tudnak nyújtani az önkén-
tes néprajzi gyűjtők, gyűjtőhálózatunk tagjai. Ezen a poszton tudnak be-
kapcsolódni a munkába a honismereti mozgalom tagjai is, hiszen a 
hosszú évek tapasztalatai és az érzelmi kötődés révén mindenki nagyon 
sokat tud a ma falujáról. Mint ismeretes, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
felépítése felett védnökséget vállalt a KISZ és a Hazafias Népfront is. 
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A berendezés valósághű megtervezéséhez az egész ország területéről 
nagyszámú adatra van szükségünk, amelynek összegyűjtésében a honis-
mereti mozgalom nagy helyismerettel rendelkező tagjai sok segítséget 
tudnak nyújtani. • Ezért különösen fontos a gyűjtőhálózat bővítése. 

Minthogy itt a néprajzi szakterület speciális ágairól van szó, szüksé-
ges az önkéntes gyűjtők központi összefogása és irányítása. Ennek a 
célnak érdekében egységes szempontok alapján készült, könnyen és 
gyorsan megválaszolható kérdőívekkel dolgozunk. A Néprajzi Múzeum 
kb. 100 kérdőív összeállítását tervezi, amelyek mind a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum berendezését szolgálják majd. Eddig a legsürgősebben el-
végzendő munkákhoz segítséget nyújtó 11 kérdőív készült el, de a többi 
összeállítása is — a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igényeinek megfelelő-
en — folyamatban van. A kérdőíveket alább ismertetem. A már kész 
kérdőíveket a Gyűjtésszervező Csoport folyamatosan küldi a gyűjtőhá-
lózat tagjainak, kb. kéthavonta egyet-egyet. A visszaérkezett válaszokat 
minden évben elbíráljuk, és az értékes, jó munkát végzőket jutalmazzuk. 
De én azt hiszem, az is nagyon jó érzés, ha az ember tudja, hogy szű-
kebb pátriájának, fa lujának megismeréséhez, másokkal való megismer-
tetéséhez maga is hozzájárul egy kicsivel. 

A honismereti mozgalom tagjai közül sokan tevékenykednek már ön-
kéntes gyűjtőhálózatunkban is. Kérjük azokat, akik eddig valamilyen 
ok miatt nem szereztek tudomást önkéntes gyűjtőhálózatunk működésé-
ről, de érdeklődést, kedvet éreznek a néprajzi gyűjtőmunka iránt, és 
szívesen vennének részt a fent említett feladatok megoldásában, jelent-
kezzenek levelükkel. 

Címünk: 
Néprajzi Múzeum, Ethnologiai Adattár, Gyűjtésszervező Csoport, 
1087 Budapest, VIII., Könyves Kálmán krt. 40. 

A kérdőívek ismertetése 
1. K. Csilléry Klára: S z o b a b e l s ő k 

A kérdőív a szobák elrendezésére, a bennük végzett különböző mun-
kafolyamatokra, tevékenységre és a bútorok elhelyezkedésére, hasz-
nálatukra vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Fontos, hogy a gyűjtő-
munka közben felfedezett szép, értékes régi tárgyakról a gyűjtő fel-
jegyzésit készítsen, és ezeket a múzeumba eljuttassa. (Ez a megjegy-
zés vonatkozik a többi tárgyi emlékekkel foglalkozó kérdőívre is.) 

2. Balassa M. Iván: É p ü l e t f a l a k 
A különböző falrakási módokat tárgyalja részletesen és jól áttekint-
hetően a kérdőív. A beérkezendő válaszok a népi építészeti szaki-
rodalom hiányosságait pótolhatják, és így nagy jelentőségűek. Fon-
tos, hogy a gyűjtési előtt alaposan tanulmányozzuk a kérdőív végén 
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található rajzokat, és a rajzok alapján magunk számára is fogal-
mazzuk meg az építési technikák között található különbségeket. 

3. Juhász Antal: Tanyai telekelrendezés 
Ez a kérdőív a tanyák keletkezésének körülményeire, a tanyákon fo-
lyó gazdálkodás és életmód kérdéseire kér választ, ezért csak a je-
lentősebb tanyai lakosságú megyékbe küldjük ki. A kérdések között 
szerepel egy konkrét tanya telekrendjének vizsgálata is. 

4. Selmeczi Kovács Attila: A csűrök építése és használata 
A Nagyalföld és a Dunántúl keleti részének kivételével az egész 
országban elterjedt gazdasági épület részletes, sokszempontú fel-
dolgozásához tartalmaz kérdéseket. A füzet végén magyarázó rajzok 
találhatók. 

5. Paládi Kovács Attila: Az a b a r a 
A címben szereplő szén tároló szabályozható tetőszerkezete révén ki-
válik a magyar parasztság építményei közül. Fő elterjedési területe 
az Északkeleti Kárpátok régiója és annak alföldi pereme. Esetleges 
szélesebb elterjedésének vizsgálatára és az abarára vonatkozó ada-
tok gyűjtése céljából készült a kérdőív. 

6. Balassa M. Iván: M é h e s e k 
A népi méhészkedés különböző típusairól és a velük kapcsolatos ha-
gyományokról kér adatokat a kérdőív. 

7. Boross Marietta: Kertészeti építmények, csőszkunyhók 
A kérdőív a címben szereplő épületek építkezési, berendezési és tár-
sadalmi vonatkozású adataira kérdez. A füzet végén rajzok segítik 
a tájékozódást. 

8. Varga Zsuzsanna: Szakrális emlékek 
A nép vallásosságának tárgyi emlékei is fontos dokumentumai a 
néprajznak. Ezeknek az emlékeknek összegyűjtéséhez ad tájékozta-
tást az útmutató. 

9. Kecskés Péter: Présházak és pincék 
A szőlő feldolgozásával és a bor tárolásával kapcsolatos tárgyi emlé-
kek összegyűjtéséhez tartalmaz kérdéseket. Fontos, hogy ha a gyűjtő 
jó állapotban lévő régi pincéket fedez fel, pontos címüket közölje a 
múzeummal, esetleg mérje föl azokat. 

10. Gráfik Imre: Folyami vontatás állati erővel. 
Ezt a kérdőívet, amely a hajóvontatás fáradságos munkájára vonat-
kozó kérdéseket tartalmaz, értelemszerűen csak a nagyobb folyók 
menti településekre küldjük majd ki. 

11. Gráfik Imre: Csúszó járművek 
A kérdőív a teherszállítás és közlekedés történetének legkezdetlege-
sebb módjaival, a csúsztatás elvén alapuló szállítással és szállító-
eszközökkel foglalkozik. 

Kocsis Gyula 
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Egy népi kismesterség leírása 
— Útmutató ajánlott pályatétel feldolgozásához — 

A sokféle kismesterség között szinte mindenki találhat érdeklődésének, 
képességének megfelelő pályázati feladatot.1 

A falvainkban ma még fellelhető népi kismesterségek némelyike azért 
hal el, mert szerepét a gyáripar vette át (pl. kékfestő, csizmadia, kala-
pos), más mesterségek meg lassan feleslegessé válnak, mert a paraszti 
életforma átalakul, megváltozik (pl. szűrszabó, pipaszár-, dohányzacskc 
készítő). 

A népi kismesterségek munkamenetének, munkamódszerének leírásá-
hoz kell bizonyos technikai érzék. Emellett hasznos, ha a választott vagy 
rokon iparágban valamelyes jártassága van a gyűjtőnek. A politechni-
kai oktatás most jó lehetőséget nyúj t ennek megszerzésére. A techni-
kumok tanulói és oktatói pedig különösen jó eredménnyel kamatoztat-
ják ismereteiket * e témakör feldolgozásánál (pl. textilipari technikum: 
takácsmesterség, kékfestők; bőripari technikum: tímárság, szíjgyártás, 
csizmadia- és szűcsmesterség; faipari technikum: népi asztalosság, szer-
számkészítés, fafaragás; konfekcióipari technikum: népi szabóság; fém-
ipari technikum: kovácsmesterség; malomipari technikum: molnárság 
stb.). A hivatásuknak megfelelő népi kismesterség tanulmányozásával az 
iparművészek is sok tapasztalatot szerezhetnek mind a mesterségbeli 
tudás, mind az anyagszerűség, mind pedig a népművészeti értékek meg-
értése terén. 

Az alábbi kérdéscsoportokat nem egy meghatározott mesterség feldol-
gozásához szántuk; csupán olyan szempontokat érintettünk, melyeket 
bármelyik kismesterség feldolgozásánál tekintetbe kell venni, (egy 
konkrét népi kismesterség — a bábosság — feldolgozásának szempont-
jait az Adattári Értesítő 1962—63. évf. 35. lapján közöljük.) Persze csak 

1 Tájékoz ta tásu l fe lsorol juk a fon tosabb népi k i smes terségeket : bognár (kerék-
gyártó) — csizmadia — csutorás — esztergályos — fazekas — fésűs — gombkötő 
— gubacsapó — gyer tyamár tó — ha jóács (super) — kalapos — kapcás — kádár 
(pintér) — kékfes tő — kovács — kötélverő — magyarszabó — magyar szűcs — 
mézeskalácsos — nyerges — ola jü tő — papr ika - stb. molnár — rézműves — szap-
panfőző — szárazmolnár — szélmolnár — szí jgyártó — szitás — szőrtar isznyás — 
szűrszabó — takács — teknővá jó — tetőverő (nádazó) — t ímár — ványoló — 
vízimolnár. 
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kivételes esetben lehet minden itt felvetett kérdésre kimerítő választ 
gyűjteni. Itt csak a gyűjtéssel kapcsolatos sokirányú érdeklődési lehető-
séget akar juk érzékeltetni. Hogy egy-egy mesterség leírásán belül milyen 
részfeladatok kínálkoznak, arra jó példa Bak Imre önkéntes munkatár-
sunknak — tősgyökeres hódmezővásárhelyi csizmadia család sarja — a 
vásárhelyi csizmadiák céhes hagyományaira vonatkozó gyűjtése, melynek 
sok életszerű adalékot, gazdag népnyelvi anyagot tartalmazó, Az inas-
gyerek c. fejezetét A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője 1957—58. 
évi kötete 98—111. lapján közölte. 

* 
A feldolgozandó kismerterség kiválasztása so rán , de e g y ú t t a l a készülő 

pályamunka bevezetéséül is, vegyük számba, milyen népi kismesterségek 
találhatók még a helységben; mely mesterségek virágzottak ott az öre-
gek emlékezete szerint korábban; melyiknek volt több helyi képviselője 
is; melyik mikor és miért szűnt meg közülük. A feldolgozandó mester-
ségnek volt-e több helyi, környékbeli képviselője? 

Lehetőleg olyan kismesterség leírására vállalkozzunk, amelynek még 
van élő mestere, megvannak munkaeszközei. 

Törekedjünk arra, hogy a lehetőségekhez képest a választott mester-
ségre vonatkozó minden helyi adatot összegyűjtsünk. Ezért, ha a mes-
terségnek több művelője is van a helységben, mindegyiket keressük fel, 
s emellett a mester családtagjaitól, készítményeinek fogyasztóitól, vala-
mint más kismesterségek művelőitől is gyűjtsünk adatokat, véleménye-
ket a kiválasztott mesterségre nézve. 

Mint minden néprajzi gyűjtésnél, itt is fel kell jegyeznünk a gyűjtés 
idejét, helyét (helység, megye), adatközlőink személyi adatait (név, élet-
kor, lakóhely, foglalkozás), s meg kell jelölnünk, ha adatközlőnk nem 
saját tudását ismerteti, hanem csak hallomás után, emlékezetből mondja 
el adatait. 

A mesterségek elsajátítása. Az adatközlő elődei, rokonai foglalkoztak-e 
a mesterséggel? Hol, mikor és kitől tanulta a mesterségét? Volt-e ő 
maga is inas és segéd? Ebből az időből milyen emlékei vannak? Fel-
szabadulása után mikor, hogyan tudott műhelyt nyitni? 

Műhely. Hol van vagy hol volt a műhely a helységben, ill. a házban? 
Milyen volt a műhely berendezése (bútordarabok, nagyobb munkaesz-
közök, kifüggesztett szabaduló levél stb.)? í r juk le minden darab népi 
nevét, elhelyezését, méreteit. Célszerű, ha elkészítjük a műhely egyszerű 
alaprajzát. 

Szerszámok. Vegyük számba az összes munkaeszközöket. Örökítsük 
meg őket fényképen vagy arányosan kicsinyített rajzban. Gondosan 
gyűjtsük össze a szerszámok nevét (neveit) és részelnevezéseit, í r juk le 
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anyagát, rendeltetését, továbbá, hogy hol, miképpen tartották, gondoz-
ták, mikor, hol, kinél szerezték be a szerszámokat, ill. hogy a mesternek 
saját készítménye volt-e egy-egy darab. 

Anyagbeszerzés. Hol szerezte be a mester a munkájához szükséges 
anyagokat? Mivel fizetett? Milyen régi mértékegységekre emlékeznek 
még (lat, arasz, rőf)? Milyen elnevezések maradtak fenn az anyagok mi-
nőségére, díszítésére, megkülönböztetésükre vonatkozóan? 

A munkamenet. Pontosan, lépésről-lépésre figyeljük meg a mesterség 
munkamenetét, vagyis elejétől végig í r juk le, hogyan lesz a nyersanyag-
ból használati tárgy. Hogyan készítik elő a nyersanyagot a munkához 
(pl. bábokhoz a tésztát; fazékhoz az agyagot)? Miként fog a mester a 
munkához? Mikor melyik szerszámmal dolgozik? Hogyan használja azt? 
Az egyes munkamozzanatok nevét pontosan jegyezzük fel, amint azt a 
mester tájszólásban vagy esetleg elferdítve idegen szóval közli. — Fi-
gyeljük meg, hogyan lesz a durván megmunkált készítményből tetszetős, 
eladható darab (utósímítások, mintázás stb.) ? Milyen anyagokat, eszkö-
zöket használnak ehhez? Honnan veszik, ill. vették a mintákat, a minta-
darabokat? — Van-e a mesternek régen készített munkadarabja. amiről 
látható, hogy régebben más volt a szokásos forma (pl. másfaj ta fésűket 
használtak, másféle kosárformákat fontak), más volt a kidolgozás (pl. 
másként égették a korsókat), és leolvasható, hogy az idők folyamán mi-
ként változott äz ízlés (pl. más színnel, virággal festették a bútorokat) ' ' 

Tárolás, értékesítés. Figyeljük meg, hogyan tárolják a kész munkada-
rabokat. Hogyan védik a sérüléstől, pusztulástól (pl. gyapjúfélék leven-
dulavirággal való védelme, cserepek felrakása)? Kik részére dolgozoít 
elsősorban? A parasztság melyik rétegének (pl. rámás csizmát a jómódú 
parasztnak; cifraszűrt a pásztorembernek)? Milyen kívánságaik voltak 
az áruval kapcsolatban az egyes vásárló rétegeknek? Hogyan csomagol-
ják a holmit a szállításhoz? Mi a szállítóeszközük ma és mi volt régen? 
Hol adják el ma és hol adták el régen (pl. üzletben, vásáron, házhoz 
jönnek érte)? Mi egy-egy darab mai és régi értéke? Melyik vidékre 
vitték szét a mester á ru já t? í r juk le részletesen a vásározásra vonatko-
zó emlékeket. (Helyek és időpontok, előkészületek, szállítás, kirakodás, 
eladási szokások stb.) 

A mester helye a társadalomban, életmódja, jövedelme. K i vol t a m e s -
terek között a legtekintélyesebb és miért? Viselt-e valamelyik mester 
valamilyen tisztséget a faluban? A népi kismesterségek közül melyiket 
tartották rangosabbnak? Milyen volt a mester és családja hagyományos 
életrendje (öltözködési, táplálkozási, lakásbeli, nyelvi sajátosságok)? Mi-
lyen volt munkaidejének beosztása? Milyen volt inasaihoz, családjához, 
a falu népéhez, iparostársaihoz való viszonya? Gyermekei eltanulták-e 
mesterségét? Milyen pályára adták őket és miért? Ö maga és gyermekei 
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kikkel házasodtak? Milyen szerepet töltött be a falu iparossága a pol-
gárosodás közvetítésében (divat, olvasókör, tánciskola stb.)? — Végzett-e 
a mester mestersége mellett paraszti gazdálkodó munkát? Milyen mér-
tékben? Milyen életmódot, megélhetést biztosított a mesterség a család-
nak? 

írásbeli emlékek. A gyűjtő igyekezzék összegyűjteni, lemásolni, a mes-
tereknél, rokonságnál, ipartestületi tisztségviselőknél, a község vagy a 
helyi egyház régi iratai között található, a mesterségre vonatkozó írás-
beli emlékeket (régi szabadulólevél, inassal, segéddel kötött szerződés, 
vándorlókönyv, vásározási engedély, mintagyűjtemény, adólap, esetleg 
a tanácsnál fellelhető régi összeírás, árszabás, büntetés kiszabás stb.). 

Céhemlékek. Volt-e a mesterségnek céhje? Maradt-e fenn a helység-
ben valamilyen céhemlék (láda, iratok, zászló, kancsó, behívótábla stb-)? 

Szokás, hiedelem, szólás. Régi céhes (iparos) szokások emléke (felsza-
badulási lakoma, ünnepi felvonulások, mulatságok stb.). A mesterség 
eredetére, ördöngös mesterekre (ács, molnár, kovács) vonatkozó történe-
tek. Mesterség-gúnyoló mondókák, a mesterséggel kapcsolatos tréfás tör-
ténetek, dalok, mondókák, mondások, hiedelmek. — Általában gondosan 
örökítsük meg a munkára, az anyagokra, a készítményekre (ezek fajtáira, 
jó vagy rossz kivitelére) vonatkozó kifejezéseket, szólásmondásokat. 

Szakirodalom. A pályamunkák elkészítéséhez hasznos szempontokat 
találhatunk még az alábbi tanulmányokban: 

Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi tálasság. A Néprajzi Múzeum Ér-
tesítője IV. 1914. 248 lap, XVI. 1915. 296. XVII. 1916. 72. — Uő.: A szűcs-
mesterség Hódmezővásárhelyen. Uo. XVIII. 1926. 166. — Domonkos Ottó. 
Egy tiszántúli szőrtarisznyás műhely. Néprajzi Értesítő XXXVII. 1955. 
191. — Luby Margit: A kézi gyapjúkalap készítése. Ethnographia LXIl. 
1951. 113., 410., LXIII. 1952. 127. — Boros Marietta: A takácsmesterség 
„titkosabb műveinek" leírása Sióagárdon. Uo. LXXIII. 1962. 324. 

összeállította: 
Űjváriné Kerékgyártó Adrienne 
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SZERKESZTŐI POSTA 

Hogyan ke rü l t Zala Somogyba ? 
A Honismereti Híradó idei 1—2. számában feltett kérdé-
s ü n k r e (vö. 15. lap) Györffy György t ö r t énész tő l és Kiss 
Lajos nyelvésztől az alábbi választ kaptuk: 

Zala falu nevének eredete nincs biztosan felderítve. Van rá példa, 
hogy határvármegyék, mint pl. Vasvármegye, más, keletibb fekvésű vár-
megyék területén birtokoltak földet és népeket, akik valószínűleg a ha-
tárvárak sóraktáraiba szállították az erdélyi sót Szolnok és Szabolcs irá-
nyából, s ilyen esetben keletkeztek olyan falunevek, melyek egy távoli 
megyeszékhely nevét idézik; ilyen volt Vasvár Csanád-Toron tál megyé-
ben és Bolgyán (szerémségi vár!) Csongrád megyében. Ennek példájára 
elképzelhető, hogy zalai várnépek laktak a somogyi Zala faluban. Ez 
azonban csak akkor valószínűsíthető, ha a szóbanforgó hely főútvonal 
mellett fekszik. * 

Györffy György 

A Tabtól északnyugatra fekvő Zala község neve etimológiailag kétség-
telenül azonos a honfoglalás előtti ősiségű Zala folyónévvel, amely Zala-
vár e l ő t a g j á b a n és Zalavár megye -> Zala vármegye e lü l ső n é v e l e m é b e n 
is szerepel. Minthogy a középkori Somogyban több Szálai nevű család 
is élt, lehetségesnek kell tartanunk, hogy a Tabtól északnyugatra eső 
falut eredetileg Szalaiak birtokolták, s a falu nevét Szalai családnévből 
következtették ki. Ehhez hasonló módon keletkezett az Eszterházy csa-
ládnévből Fertődnek korábbi Eszterháza neve. Figyelmet érdemel az 
Encstől északra levő Szalaszend előtagja, továbbá a Kolozsgyula melletti 
Szaía-telep, amely a XV. században Sala, Zala, Zalahaza alakokban for-
dul elő. Mindezek végső soron ugyancsak a Zala folyónévre mennek 
vissza, bizonyára személynévi áttétellel. 

Kiss Lajos 
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Könyvismertetőinknek 
Könyvespolc rovatunkban természetszerűen elsősorban a honismereti 

munkát segítő művekről, s különösen a helyi (szakköri, üzemi, községi, 
járási, városi, megyei) kiadású, könyvárusi forgalomba nem kerülő mun-
kákról szeretnénk ismertetést vagy legalábbis híradást közölni. Ennek 
megfelelően örömmel vesszük munkatársainktól, tudósítóinktól a puszta 
könyvészeti adatokat (a mű címe, kiadója, megjelenési helye és ideje, 
előállítási módja — pl. rota —, terjedelme, ára, megszerzési lehetősége) 
tartalmazó híradást is. 

A beküldendő könyvismertetésektől (a felsorolt bibliográfiai adatokon 
kívül) azt várjuk, hogy 

a) hű képet adjanak a honismereti munka tartalmáról, 
b) kiemeljék, értékeljék honismereti vonatkozásaikat, 
c) kedvet csináljanak a munka elolvasásához. 
Mint minden szerzőnktől, természetesen könyvismertetést író munka-

társainktól is tömör, tényeket tartalmazó, közhelymentes fogalmazást 
kérünk. 

(Szerk.) 

A HONISMERETI HlRADÓ nem kerül nyilvános terjesztésre. Számait 
mozgalmunk aktív munkásai, barátai, a munkát irányító, támogató in-
tézmények és személyek (múzeumok, könyvtárak, művelődési központok, 
szakfelügyelők, szakreferensek stb.) térítésmentesen kapják meg. A Ha-
zafias Népfront megyei (budapesti) titkárságaitól és a velük együttmű-
ködő érdekelt intézményektől várjuk annak célszerű megszervezését, hogy 
a rendelkezésükre bocsátott kontingensből lapunk valóban idejében el-
jusson a honismereti szakkörökhöz, honismereti tevékenységet folytató 
más művelődési közösségekhez, valamint mindazokhoz az egyéni munká-
sokhoz és irányítókhoz, akiknek szükségük van segítségre, akik számára 
készül. 

Azok a honismereti szakkörök és munkások, akik lapunk mostani szá-
mát nem kapták meg, a Hazafias Népfront megyei (budapesti) titkársá-
gától kérjék megküldését. 
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Jelen számunk munkatársai 

Balogh László, közép i sko la i t a n á r , R o h o d — Bicskei Gábor, a N é p -
művelési Intézet főelőadója, Budapest — Dr. Bodolay Géza, a berlini 
Humbold Egyetem vendégprofesszora — Egei Tibor, a Pest megyei Le-
véltár tudományos munkatársa — Elek Margit, főiskolai hallgató, Pécs 
— Dr. Entz Géza, az Országos Műemléki Felügyelőség osztályvezetője, 
Budapest — Enyedi József, ny. szakfelügyelő, Debrecen — Dr. Erdélyi 
Zoltán, muzeológus, a Dunakanyar Intézőbizottság titkára, Bp. — 
Dr. Farkas József, közép i sko l a i t a n á r , M á t é s z a l k a — Fehér Jánosné, 
tanár, Abony — Dr. Ferenczy Miklós, körzeti orvos, Dunaalmás — 
Gajdár László, tanítóképző intézeti zenetanár, Esztergom — Dr. Gerelyes 
Ede, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos főmunkatársa, Bp. — 
Györe Pál, nagyközségi tanácstitkár, országgyűlési képviselő, Abony — 
Dr. Györffy György, az MTA Történettudományi Intézet tudományos 
főmunkatársa, Bp. — Halász Péter, az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
tudományos főmunkatársa, Bp. — Kántor Sámuel, a Hungária Túra-
motoros klub elnöke, Bp. — Kertész Miklós, a Spartacus Turisták Or-
szágos Bizottságának elnöke, Bp. — Dr. Kiss Lajos, az MTA nyelvtudo-
mányi Intézetének tudományos főmunkatársa, Bp. — Kocsis Gyula, 
segédmúzeológus, Bp. — Dr. Kovács Ágnes, az MTA Néprajzi Kutató 
Csoportjának tudományos munkatársa, Bp. — Dr. Margócsy József, a 
nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző főiskola főigazgatója — Dr 
Mádai Gyula, g i m n á z i u m i t a n á r , Misko lc — Dr. Molnár József, ny . 
középiskolai tanár, Bp. — Molnár Mátyás, tanár, múzeumigazgató, Vaja 

— Dr. Morvay Péter, a Néprajzi Múzeum ny. osztályvezetőhelyettese, 
Bp. — Dr. Nagy Dezső, a Munkásmozgalmi Múzeum tudományos cso-
portvezetője, Bp. — Dr. Németh Péter, múzeológus, Nyíregyháza — 
Dr. Nóvák József, a N é p m ű v e l é s i I n t é z e t f ő e l ő a d ó j a , Bp . — Ordas Iván, 
újságíró, Szekszárd — Pápay Sándor, gimnáziumi tanár, Miskolc — 
Sági Pál, a Fővárosi Művelődési Ház módszertani osztályának volt ve-
zetője, a Postás Művelődési Ház igazgatója, Bp. — Dr. Sándor István, 
a Néprajzi Múzeum könyvtárának ny. vezetője, Bp. — Dr. Sarlóska 
Ernő, az M T A K ö n y v t á r á n a k ny . k ö n y v t á r o s a , Bp . — Dr. Sárosi Bálint, 
az MTA Népzenekutató Csoportjának tudományos főmunkatársa, Bp. — 
Szentistványi Gyuláné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tit-
kára, Bp. — Terge Lajosné, középiskolai tanár, Debrecen — Dr. Timaffy 
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László, középiskolai tanár, Győr — Tóth László, a Szabolcs-Szatmár 
megyei Művelődési Központ igazgatóhelyettese, Nyíregyháza — Töltési 
Imre, a Hazafias Népfront Országos Titkárságának munkatársa, Bp. — 
Dr. Ujváriné, Dr. Kerékgyártó Adrienne, t u d o m á n y o s k u t a t ó , Bp . — 
Dr. Varga Gyula, múzeológus, Debrecen, Déri Múzeum — Dr. Vörös 
Károly, az MTA Történettudományi Intézet főmunkatársa, Bp. — Zelnik 
József, a Fiatalok Népművészeti Stúdiójának titkára, Bp. — Zsíros 
Katalin, középiskolai tanár, Szentes. 
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