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Ez év október 7-én várat lanul el-
hunyt a Nógrád megyei honismereti 
mozgalom közszeretetnek örvendő sze-
mélyisége, tevékeny munkása. 

Életpályáját röviden a következők-
ben lehet összefoglalni: 1939-ben vég-
zett a debreceni egyetemen, történe-
lem-földrajz szakos tanárként. Néhány 
évi budapesti, ma jd debreceni tanári 
működés után, 1950-ben kerül t Salgó-
tar jánba, a Madách Gimnáziumba, in-
nen ment nyugdíjba 1974-ben. A nyug-
díjazás azonban egyáltalán nem jelen-
tette azt, hogy abbahagyta a honisme-
reti nevelő munkát. Így lehetett ugyan-
is jellemezni azt a tevékenységet, 
melynek révén diákok nemzedékeibe 
ültette el a szülőföld szeretetének csí-
ráit. Ebben mindkét szaktárgyának le-
hetőségeit messzemenően kiaknázta. 
Mint fö ldra jz szakos, sokat tett a kö-

zépiskolás diákok országjáró k i rándu-
lásainak eredményesebbé tétele é rde-
kében, kidolgozta ezért a kirándulások 
módszereit, tematikáját , melyeket a 
város többi középiskolái is átvettek. A 
történelemoktatás pedig lehetőséget 
adott neki arra , hogy a múlt megis-
mertetése révén erősíthesse tanítvá-
nyaiban a jelen értékeinek megbecsü-
lését. 

Mint igazi pedagógus, energiáinak 
nagy részét az oktató-nevelő munkára 
fordította: a történelem és földrajz órá-
kon kívül a szakköri foglalkozásokon, 
a pályázatokra való felkészítés idején, 
az országjárások alkalmával. Munkája 
eredményeként tanítványai, szakköré-
nek tagjai rendszeresen és szép ered-
ménnyel vettek részt az országos és a 
megyei pályázatokon. Ezért a munká-
jáért két ízben kapot t elismerést a ki-
váló honismereti szakkörvezetők sorá-
ban. Honismereti-irodalmi tevékenysége 
— az elmondottak miat t — természe-
tesen kevésbé tudott kibontakozni. Meg 
kell azonban említenünk a salgótarjáni 
Madách Gimnázium 50. évfordulójára 
kiadott évkönyvet, melyet ő szerkesz-
tett, valamint a Honismeretben meg-
jelent írásait. Tele volt tervekkel, több 
témát melengetett magában, melynek 
kidolgozására nyugdíjas éveit tar tot ta 
megfelelőnek. Ezeknek a terveknek 
megvalósulását azonban hirtelen halála 
megakadályozta. De bizonyosak lehe-
tünk abban, hogy tevékenységének lesz 
folytatója azok közül, akiket ő indított 
útnak, akikben ő ébresztette fel a haza 
múl t ja és a jelen értékei iránti érdek-
lődést, akiknek ő mutat ta meg, hogy 
ezeket a kapcsolatokat hogyan lehet a 
legjobban hasznosítani az egyén és a 
társadálom számára. 

Seil. M. 

„Honismerettel — honszeretethez"1 

Kilencven esztendeje született a ma-
gyar honismereti mozgalom egyik ki-
váló, de kevéssé ismert úttörője, dr. 
Dornyay Béla. Tanár, történész, régész, 
geológus, néprajzos, botanikus, muzeo-
lógus volt egy személy ben. Kései, tehet-
séges utóda a múlt századi polihiszto-
roknak. 

Keszthelyen született 1887-ben, s 
1966-ban halt meg Budapesten. Fárad-
hatatlan szervező, három múzeum ala 
pítója (Rózsahegy, Tata, Salgótarján). 
1940-ig aktív gimnáziumi tanár (Ró-
zsahegy, Veszprém, Magyaróvár, Salgó-
tarján), s 1940-től a Balatoni Múzeum 

1 A honismereti mozgalom kiváló munkatársára emlékezve közöljük nem sokkal halála előtt be-
küldött, időszerű megemlékezését. , 
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igazgatója, ugyanakkor múl tunk szel-
lemi és tárgyi hagyatékának szorgalmas 
gyűjtője, kutatója, publikálója volt. A 
Salgótarjáni Könyvek sorozatban így 
vallott munkájáról : „A salgótarjáni 
gimnáziumnak 1923-tól 1940-ig voltam 
tanára és ezen idő alatt igyekeztem fő-
leg a tanítás és horűsmertetés körébe 
vágó tudományos munkásságot is ki-
fejteni . . . " 

Ha csak a Salgótarjáni Könyvek cí-
mű sorozat néhány á l ta la írt kiadvá-
nyának címét soroljuk fel, abból is 
lá that juk érdeklődésének széles skálá-
ját : Kisterenye bronzkori régiségei, 
Salgótarján két földesura II. Rákóczi 
Ferenc szolgálatában (Vay Ádámról és 
a kevéssé ismert Szluha Ferenc hadi-
főpénztárnokról), A Nógrád megyei 
Kazár helynevei (a Pesty Frigyes-féle 
kérdőíves gyűjtés nevei mellé csatolja 
sa já t gyűjtését is), Florisztikai adatok 
Salgótarján és környéke ismeretéhez 
fa régi kutatók és sa já t gyűjtését is-
merteti), mintegy pótlás az előző ta-
nulmányhoz: „A dió és gesztenye sal-
gótarjáni őshonosságához". 

Sok dolgozata foglalkozik Salgótarján 
történetével is. Rengeteg régészeti és 

levéltári adatot gyűjtött össze, cikkeit 
térképekkel, fényképekkel, oklevelek 
magyar fordításával illusztrálta. De 
nemcsak elméleti tudós, hanem gyakor-
lati ember is volt. Honismertető ké-
peslap-sorozata, útikalauzai széles tö-
megékkel ismertették meg hazánk szép-
ségeit, múl tunk értékeit és segítették az 
országjáró mozgalom kifejlődését. A 
Salgótarjánról készült útikalauz ma is 
használható bő földrajzi és történeti 
anyagot ad. De ugyanez mondható el 
bakonyi, veszprémi, balatoni útikalau-
zairól is. Tevékenységét Ipolyi Arnold 
szavai jellemzik legjobban, amelyeket 
a Salgótarján története című könyve 
mottójául választott: „őrizzük emlé-
keinket, gyűj tsük össze töredékeinket, 
nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal 
üresebb legyen a múlt, szegényebb a 
jelen, kétesebb a jövő." 

S még egy idézet kívánkozik e rö-
vid megemlékezés végére. A Salgótar-
jáni Könyvek mottója, jeligéje: „Hon-
ismerettel — honszeretethez!" Azt hi-
szem. ennél tömörebben senki nem 
fejtette k i a honismereti mozgalom 
célját. 

t Czakó György 
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KÁNYÁD! SÁNDOR: 

KÓS KÁROLY ARCKÉPE ALÄ 

Hajlékot Istennek, 
hajlékot embernek 
kőből, fából 
házat, 
raktál a léleknek 
kőnél, cserefánál 
erősebb igékből 
várat. 

Áldjon érte Isten, 
adjon érte ember; 
Isten s ember 
dolga. 
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Falak omolhatnak, 
kövek is váshatnak, 
magaslik, nem porlad 
a megtartó 
példa. 

Barázdált orcádról 
az idő aláfoly, 
mint az olvadó hó 
a vén Maguráról. 
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