
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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