
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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