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S ha most az egész emberre és költőre vetünk egy búcsúpillantást, néhány meghatározó jegye nyo-
módik emlékezetünkbe a ritka szép egyéniségnek. Cselekvő ösztöne, mely nem csupán a lírai szerepját-
szások s drámai jelenlétei esztétikumában érvényesül, hanem ellenállhatatlan erővel ragadja őt költé-
szetből az élet, a nyilvános szereplés, a történet színpadára, s eljuttatja fájlalt s áldott végzetéhez; lobo-
gó, türelmetlen vérmérséklete és nemes becsvágya, mik egyéniségének aránylag gyors kibontását, majd 
szuverén kiterjeszkedését eszközlik; naiv dalharmóniák az életkedv, szeszélyes szabálytalanságok a bo-
rulat idején; lírai hajlékonyság és hajthatatlan jellem-azonosság, mik nemcsak karöltve járnak, ez utób-
bi szorgosan óván az első által előidézett változatosságban a pálya egységét, hanem külön is két nagy 
ágává bomlanak szét költészetének; kedélymozgalmai végletessége, mely cselekvő szenvedély és 
passzív hangulat, életkedv és lehangoltság korszakos vagy alkalmi, sőt pillanatnyi ellentétben éli ki ma-
gát, s önmagát tagadó reakciókból merít ösztönt lírai felriadásokhoz vagy elcsitulásokhoz, s mely a ma-
ga ellentételvét egyes költemények gondolatidomában, anyagképzésében, sőt kifejező képeiben, általán 
a képzelet leleményeiben is érvényesíti; jellem-elve, mely ifjonti önarcképétől politikai költészetének 
legfensőbb eszményiségéig azonos marad; ihletkészsége és azzal együtt járó igénytelen stílösztöne, 
mik mind e szélsőségek rögtöni, hü kifejezésére képesítik; a kifejezés szakadatlan egyidejűsége a lélek-
tani folyamattal, mi a naiv dal klasszikusává avatja, s nagyobb lírai költeményeit is nem egyszer dalsze-
rüvé bélyegzi, de személyességét, aktuális életszerűségét, közvetlen átragadó spontaneitását mindvégig 
biztosítja; talán elegendöleg megrögzítik a képet, mi ember- és költőről részletező árnyéklattal fejtege-
téseim folytán kialakult. 

Kijelölik egyszersmind helyét, díszes helyét Vörösmarty után s Arany János előtt, irodalmunk fejlő-
désében is. Egészséges kifejlésre juttatta el a megelőző korszak daltörekvéseit a népdalban és a szemé-
lyes dalban, a helyzetlíra felemás műfaját a zsánerképben, s lírai szemlélet és megelevenítő modor ere-
detiségével új utakat tört a tárgyas líra terén, miről alakrajzai, élet-és tájképei s elbeszélő költeményei 
tanúskodnak. A lírai anyag területét messze kiterjeszti egy gazdag modulációjú személyesség egész 
életszerűségére; spontánabbá avatja a lírai modort. A hazafias lírát végképp átvezeti a Széchenyi-fordu-
lat medrébe, majd pedig épp oly benső konkrétséggel, mint nemes erkölcsiséggel egy magasrendű hu-
manizmus eszményiségébe emeli fel. Az előbbi korok ódai műfaját egy személyesebb indulat szenve-
délyével képzi át, hangulatköltészetét viszont a teljes lelki passzivitás kifejezésére is képesíti. Daltehet-
ségével hosszú időre a dal műfaján állapodtatja meg a magyar líra törekvéseit. A Kazinczyék óta kiala-
kult fensöbb irodalmiságot az élet igazságához szállítja alá, megteremtvén egyszersmind egy új költői 
stílt, mely a nyelvújítás óta folyvást ébren tartott nyelvkérdést egészséges megoldással végre dűlőre jut-
tatja. Átveszi, megmenti a nyelvújítás életbe átment eredményeit, de pusztán a beszélt, élő nyelv anya-
gát használva, képessé teszi azt egy nagyobb igényű (műköltői) s egy naivabb (népies) költői stíl kiszol-
gálására. Az élő nyersanyag azonossága tette lehetővé, hogy sem ama műköltői stíl élvezésétől a kisebb 
müveltségüek, sem e naivban való gyönyörködéstől az irodalomértők el ne zárassanak, s hogy ekként 
egységes és újabb, széles rétegekkel gazdagodó közönsége alakulhasson ki a magyar költészetnek. 

* Ötven évvel ezelőtt hunyt el Horváth János (1878-1961) Kossuth-díjas irodalomtörténész egyetemi tanár, 
akadémikus, aki száz évvel ezelőtt, 1911. december 11-én a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik megla-
pítója volt. 1922-ben készült Petőfi-monográfiája befejező részének közlésével emlékezünk a nagy hatású iro-
dalomtudósra, s köszöntjük centenáriumán az Irodalomtörténeti Társaságot. (A Szerk.) 
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Van irodalmunkban súlyosabb egyéniség, nem egy, az övénél. De közvetlenebb, kedvesebb, naivul 
spontánabb s egyúttal férfiasabb alig, fejlődésbeli kihatásában jelentékenyebb Kazinczy óta egy sem, 
mert neve korszakos költői stílt jelent. Erkölcsi kiválóságban méltó társa a magyar nagy-félszázad meg-
teremtőinek, emberméltóság, honfi erények és szeplőtlen jellem e nagy alakjainak, nemesebb magyar-
ságunk lelki őseinek. Költői lángelméje lelkünk szunnyadó érzelmi kincseit, hang- és alaksejtelmeit va-
rázsolja dalba, s új eredetiséggel gazdagít; kedves, fiatal egyéniségét otthonos meghittséggel öleljük 
magunkhoz; erkölcsi keménysége tiszteletre bír. Miénk mindenestül. Áldjuk a bölcsőt, mely magyarrá 
ringatta. 

A néphagyomány ébren van 
Beszámoló egy nyári táborozásról 

Vidéki kisvárosban születtem, most tanítóként, rajz szakos tanárként és főiskolai oktatóként a fővá-
rosban dolgozom. Örökségem, hogy a családom őrizte és továbbadta a népi szokások egy részét, a tár-
gyak becsületét. Fontosnak tartom, hogy a tőlük kapott értékeket én is átadjam, nemcsak a magánélet-
ben, de a tanítványok körében is. 

Hát ezért is indultunk táborozni Szandára! 
Szanda - a közel 700 lakosú falu - és egy dombnyi távolságra található belterületi településrésze, 

Szandaváralja a Cserhát északi völgyeiben rejtőzik, ahova idén tavasszal az osztályommal látogattunk 
el. A kétnapos kirándulás kevésnek bizonyult a Várhegy és várrom megmászására, a geológiai bemuta-
tóhely felfedezésére, de a népi pincesorok, a Máriácska „káponkája", az éjszakai vadles, a lepénysütés 
élménye, a váraljai Tájház és a megőrzött palóc paraszti porták kínáltak olyan látnivalót, amelyek meg-
erősítettek abban, hogy ide hamarosan vissza kell térnünk! 

A néptáncos-kézmüves tábort közel húsz fővel, az idei július szinte egyetlen meleg hetére sikerült 
megszervezni. A zömében alsó tagozatos fővárosi gyermekek a néphagyományok özönével találták -
talán életükben először - szembe magukat, és amikor kicsit félrenéztek volna, máris táncra perdültek. 
Tették ezt Giegler Ildikó vezetésével, aki az Alsóerdősori Bárdos Lajos Ének-Zene Tagozatos Iskola 
néptánctanára. 

Szandán a Dudások Hagyományőrző Csoport vesz részt a néprajzi értékeink ápolásában. Őket láto-
gattuk meg a falunapok estéjén, mert akkorra értünk át a másik falurészből, Marika néni vendégszerete-
téből. Marika néni Szandán egy „fogalom". A népviseletbe öltözött, ráncos arcú, pajkos szemű paraszt-
asszony kukoricacsuhé (susnya) angyalkákat és virágokat jött készíteni a gyerekekkel. A mai szlenget 

(„tök zsír, csá, csövi") is isme-
rő, azokat huncutul elitélő, íze-
sen beszélő és meséivel tanító 
asszony egyszer csak dalra fa-
kadt, majd egyik dallamból 
újabb jutott eszébe, és mi azon 
vettük észre magunkat, hogy 
nem győzzük lejegyezni és is-
mételtetni vele. Közben mesélt 
a táborozó gyerekekről, élmé-
nyeiről, a múltbeli és jelenlegi 
életéről, miközben olyan gon-
dolatokkal látott el bennünket, 
hogy arra a korábbi kérdésre 
„közvetíthető-e egyáltalán is-
kolában, iskolai metódusokkal 
a műveltségnek az az öröksé-
ge, amelynek alaptermészete, 
hogy nem iskolaszerű átadási 
metódusokkal, hanem belene-
velődéssel hagyományozódik Susnyabábú készítés közben 
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megannyi olyan Indás és képesség, amely az iskola mai formájától idegen? (Miközben tudván tudni, lét-
kérdés, hogy ezek a tudások, képességek az iskolában közvetíttessenek, hiszen családi, kortárscsoporti, 
lakóközösségi kultúrából lényegében kivesztek"' - ismét megadta a választ: nem, az iskolában nincs és 
nem is lehet ilyen élményünk, ezért „ki kellett jönnünk a faluba!" 

Másnapra kerítettünk egy magnót, mert Ildikó elhatározta, hogy az új dallamokra ősszel az iskolá-
ban táncot koreografál, amellyel a dalokat rögzítettük Marika néni otthonában. Ekkor ért minket az 
újabb meglepetés. Az idős asszony a nem kis létszámú csapatunkat friss süteménnyel várta. Miután a 
portája épületeit és az állatait megmutatta, a „tisztaszobába" vezetett minket. A szekrényében katonás 
rendben sorakozó rakott szoknyákról és a színben hozzávaló maga hímezte kendők mindegyikéről me-
sélt. „Jobb a szemem, mint új korában" - mondta, majd előkerültek édesanyja szeretett emlékei és a sa-
ját menyasszonyi fejdísze is. A kislányok azonnal felpróbálták, miközben tátott szájjal hallgatták a 
menyasszonyi ruha történetének és a készülődés rituáléjának egykori emlékeit. „Csak az a baj mondta 
-, hogy nincs kire hagynom, afiamékat ez már nem érdekli. Ok hozzák a háztartási gépeket, de a mikron 
is csak tárolok." 

Marika nénihez még egy kedves hajnali történet fűződik. A városban nevelkedő gyerekek közül pá-
ran hajnali ébresztőt kértek, hogy 6 órára elmehessenek az állatokat megetetni (ugyan délután etethet-
tek volna, de a jószágok reggel kapnak). Fél órával később visszaérve - az állatok ellátása után nevet-
ve mesélték, hogy képzeljük, hosszú ősz haja van Marika néninek (ugyanis addig csak kendőben lát-
ták), és többen megállították őket, hogy mit is keresnek olyan korán az utcán? 

Egy másik nap a tájház - ahova nem kell belépőt fizetni volt az úti cél. Útközben a számozott, 
agyagos domboldalba épített pincék mellett elhaladva a gyerekeink megtanultak a kútból vizet húzni, a 
szembejövőknek köszönni és elcsöndesedve a falu zajait meghallani. Gábor, a falugondnok szeretettel 
és türelemmel mutatta végig a gyerekeknek az egykor használatban lévő tárgyakat, melyekről kiderült, 
hogy a sámfa nem facipő, és a disznópörzsölő sem porszívó. Nem kis büszkeséggel töltött el, hogy az 
inkább népmeséket hallott gyermekeim a mosósulykot, mozsarat, vagy a gyalogszéket is felismerték. 
Aztán találkoztunk a színes népviseletbe öltözött csupa mosoly Ilonka nénivel, aki elmagyarázta a helyi 
viselet ruhadarabjait, majd a kislányok kezébe adta gyöngysorát, miközben ő is dalra fakadt. 

A tárgyakkal, viseletekkel, szokásokkal való ismerkedés másnap is folytatódott egy „nyári termé-
szet- és néprajz órán". Az erdész János bácsi, több mint ötven évet felölelő interaktív pajtakiállításán ki-
próbálhattuk, megtapogathattuk, megszagolhattuk azt a több száz tárgyat, amelyek múltja, egykori fel-
adata a városi gyerekekhez közelebb hozta a falu egykori világát és életmódját. Az íj és íjászat történe-
tét is megismerő gyerekek kedvükre összemérhették ügyességüket. 

A közeli tanyán, Terényben, a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert szülőfalujában a sajtkészítés folya-
matát ismerhettük meg, melyet lépésről-lépésre bemutattak és ezt kóstoló is követte. A gyerekek talál-
kozhattak a tejet adó kecskékkel, még a fejést is kipróbálhatták, szürkemarhával, tehenekkel, lovakkal 
és birkákkal is. A nyugdíjas pedagógus gazda és felesége részletesen bemutatta a tanyát, mesélt a gépe-
sítésről, az állatokról (pl. a pajta több száz fecskéjének legyeket ritkító hasznáról vagy a kecsketej aller-
giacsökkentö hatásáról, de megtudtuk azt is, hogy egy kecske évente 200 liternyi tejet ad), az időjárás-
ról (a nagy melegben még a lovakat is kímélni kell, ezért maradt el a lovaglásunk), az emberek minden-
napi tanyasi munkájáról. 

Talán nem véletlen, hogy a néphagyományokkal - eddig leginkább a néptánc révén - már találkozó 
gyerekek és mi tanárok is különleges tábori élményben részesültünk, a hely- és a helybéliek szerető 
gondoskodása, mesterségbeli tanítása és gazdag tapasztalata nyomán. Elmaradtak a fegyelmezési, mo-
tiválási teendők, a tábor végi fáradtság és a szó szoros értelmében (a kívánságra készített és helyi tájje-
gü falusi ízek is besegítettek) „jóllakottan távoztunk". 

És mi a folytatás? Jövő nyáron ismerkedés egy újabb tájegységgel és hagyományaival, a néptánc-
csoportba néhány új, táborozó gyerekek csatlakozása, a népdalgyűjtés táncos feldolgozása, a palóc éte-
lek kipróbálása, a faluval, a természettel, természetességgel való találkozás jó példája és hirdetése -
mint ahogy az elhangzott az alsóerdősori iskola idei tanévnyitóján: „Minden gondolatunk, minden ter-
vünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni" 
(Karácsony Sándor). 

Gécziné Laskai Judit 

1 Trencsényi László: A tiszta forrás vize kólás dobozból. Iskolakultúra, 1993. 6. sz. 91. 
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