
jártamkor panaszolta, hogy hiába gyűjtenek össze a gyerekek a falu történetére, 
néprajzára és népi hagyományaira vonatkozó értékes tárgyi emlékeket, a helyi ve-
zetőség nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy egy már romos lakatlan régi pa-
rasztházat közerőből helyrehozzanak a múzeum céljaira. Lehet, hogy ez a kérdés 
azóta már megoldódott, de ez a példa is bizonyítja, hogy az egész falu, élén a ne-
velőkkel és a helyi vezetőkkel kell hogy összefogjon saját néprajzi értékeinek össze-
gyűjtéséhez, megmentéséhez. A gyermekek számottevő segítséget adhatnak ebben a 
munkában — a gyermekekkel hegyeket lehet elmozdítani. S az itt, ebben a cikkben 
felsorolt adatok is bizonyítják: ez így igaz, csak megfelelő módon kell irányítani a 
gyermekek érdeklődését, energiáját. 

(Megjelent a bukaresti Hét 1973-as évfolyamában.) SZABÓ ZSOLT 

Helytörténeti kiállítás Füzesgyarmaton 

A Honismereti Mozgalom közművelődési tevékenységének újabb szép megnyilatko-
zása volt a dokumentumokban rendkívül gazdag füzesgyarmati községtörténeti és 
díszítőművészeti kiállítás, amely az elődök hagyatékából mutat be nagyon sokrétű 
tárgyi és dokumentációs anyagot, A kiállított tárgyak közül feltétlenül kiemelkedő 
egy fehér alapon piros betűkkel megírt zászló, „1848 éljen a függetlenség1 ' felirattal. 
Feltehetően a múlt század helyi 48-as pár t janak tulajdona volt. Figyelemre méltó az 
a füzet is, amely „Csürhe kúthoz Lalystrom Bevétel s kiadás 1892. szeptember 15" 
címet visel. Házbontás során került elő az az kézzel írott „Gyógyszerekről szóló 
tudomány" című könyvecske, amely a múlt század első feléből való. Néprajzilag 
nagy értékű az az 1887-ben kézzel írt füzet, melyben ízes magyarsággal sorakoztak 
a Sárrét szép népdalszövegei és lakodalmi hívogatói. Külön tablón láthatók Hegyest 
János baloldali szellemű újságcikkei, verseinek két kötete, az ideiglenes Ország-
gyűlésen mondott beszédének fotómásolata sitb. Egy elfeledett gyarmati költő, Máté 
József (1907—1939) fényképe, s halála után kiadott verseskötete hívja fel a figyel-
met, hogy mennyi érték kallódott el a évtizedek során. 

A népi díszítőművészet három jeles alkotójának munkáját is bemutat ják Lázár 
Ferenc kádár, Csabádi István fafaragó, valamint Varga Intván stilizált állatszobrai, 
domborműfaragásai. A református egyház nagy értékű edényei, térítői is méltán 
állnak az érdeklődés középpontjában. Ezek a tárgyak iparművészeti és községtör-
téneti szempontból legértékesebb darabjai a kiállításnak. 

Nyugdíjasok, fiatalok, alkalmazottak, értelmiségiek és kétkézi munkások alkot-
ják a gyarmati honismereti szakkör tagságát, akiket a községi tanácsvezetés istápol, 
példamutató módon. Magnóra veszik fel a visszaemlékezéseket, fotóznak, és gyűj-
tik az adatokat a község távoli és közeli múltjáról. A szakkör vezetője, Borbíró Lajos 
fáradságot nem ismerve szervezte és lelkesíti csoportját. 

Aszakkör tevékenységének első állomása ez a kiállítás: erejüket, szorgalmukat 
már bebizonyították. 

MIKLYA JENŐ 

A HAZAFIAS NÉPFRONT BÉKÉS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK TITKÁRSÁGA 
sokszorosított formában tematikai és módszertani ajánlást adott ki az 1974. évi 
megyei honismereti tervfeladatok megszervezéséhez. Ezzel egyrészt a HNF helyi 
bizottságainak kíván segítséget nyújtani, másrészt a Magyar Úttörők Szövetsége 
által elindított, s ez évben is folytatódó NEM TÉRKÉP E TÁJ akcióhoz ad hasznos 
tanácsokat a Viharsarok úttörőinek. 
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