
A Hazafias Népfront 
Vajai Nagyközségi Bizottságának 

honismereti tevékenysége 
Megyénkben is nagy lendülettel folyik 

a honismereti munka. Elég ha megem-
lí t jük: a felszabadulás előtt egyetlen 
múzeum volt megyénkben Nyíregyhá-
zán, ma már Nyírbátor, Kisvárda, Vá-
sárosnamény, Vaja, Tiszavasvári és Má-
tészalka is dicsekedhet múzeummal. Sek 
emlékszoba, helytörténeti gyűjtemény 
nyílt meg az elmúlt évek során, aminek 
alapjait honismereti mozgalmunk te-
remtette meg. 

Községi bizottságunk korán felismer-
te a honismereti munka jelentőségét. 
Már 1961-ben kezdeményeztük, hogy 
helyezzünk el emléktáblát a várkastély 
falára. Ezzel egyidőben indult a gyűjT 
tőmunka széles társadalmi alapon, 
amely kiterjedt az egész megyére, sőt 
az ország különböző területére is, hogy 
a várkastélyból elvitt Rákóczi- és egyéb 
emlékeket adják vissza, hogy a Rá-
kóczi-teremben az állandó kiállítást 
meg tudjuk szervezni. Bizottságunk a 
hagyományápolás jegyében kezdemé-
nyezte, hogy az úttörőcsapat és a ter-
melőszövetkezet vegye fel a Rákóczi 
nevet. 

A Hazafias Népfront felhívására a la-
kosság több száz, a népi élettel, a pa-
raszti gazdálkodással kapcsolatos esz-
közt ajánlot t fel a tervezett múzeijm ré-
szére, melyeket egyelőre az iskola szer-
táraiban és padlásán helyeztünk el. így 
sikerült a termelőszövetkezet megalaku" 
lásával egyidőben az egyéni gazdálko-
dás már nem használatos eszközeit ösz-
szegyűjteni. 

A honismereti tevékenységet az álta-
lános iskolás kortól kezdtük. Az általá-
nos iskolában helytörténeti munkakö-
zösség alakult, mely feldolgozta a vajai 
iskola történetét, majd összegyűjtötte 
és az 1919-ben kivégzett 13 vajai direk-
tóriumi tag életével kapcsolatos doku-
mentumokat. Gyűjtésünk bővült, és a 
járási népfront segítségével feldolgoz-
tuk a baktalórántházi járás forradalmi 
hagyományait, amiből először kiállítást 
szerveztünk, később pedig kiadtuk A 
századvégi parasztmozgalmak a polgári 
demokratikus forradalom és a Tanács-
köztársaság eseményei a baktalóránthá-
zi járásban címmel. 

A Hazafias Népfront Községi Bizott-
ságának kezdeményezésére 1963-ban az 
általános iskolában megszerveztük a 
honismereti szakkört. A szakkör össze-
gyűjtötte a felszabadulás óta épült, ne-
vezetes középületek adatait , számba vet-
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te gazdasági eredményeinket, amelyből 
községünk felszabadulásának 20. évfor-
dulója alkalmából kiállítást szervezett. 
Ezen kívül foglalkozott a szakkör a ba-
bonás hiedelmek, a lakodalmi szokások, 
a népi eledelek, a népi gyógymódok, a 
farsangi szokások gyűjtésével is, ame-
lyet két alkalommal a rádió felvett 
műsorára, s bemutattuk a községi mű-
velődési házban is. A hagyományőrző 
úttörőmúzeumot 1977-ben avat tuk, a 
NOSZF 60. évfordulóján. Feladata a 
felszabadulás utáni életünk bemutatása. 

Községi bizottságunk kezdeményezé-
sére — megyei bizottságunk támogatá-
sával, szakemberek bevonásával — szé-
les körű tervet dolgoztunk ki a Rákóczi 
és a kuruc hagyományok gyűjtésére, 
amelyet megyénk minden általános- és 
középiskolájába eljuttat tunk. A gyűjtés 
igen eredményes volt. 152 községből 
2965 dolgozat érkezett hozzánk, amely-
ből kiállítás nyílt Rákóczi és kuruc 
néphagyományok címmel. 

A későbbiek folyamán a gyűjtés ér-
dekesebb részeit támogatásunkkal For-
dulj kedves lovam . . . Rákóczi és kuruc 
néphagyományok Szabolcs-Szatmárban 
címmel kiadták. Munkánknak ú jabb 
lendületet adott a Művelődésügyi Mi-
nisztérium Múzeumi Főosztályának en-
gedélye, amely szerint a várkastélyban 
múzeum létesülhetett. 

Másfél évi szervező munka után 
1964. október 4-én megnyílt a Vay 
Ádám Múzeum. Társadalmi és anyagi 
bázisának szélesítése érdekében baráti 
kört szerveztünk. Eredményes munká-
ját 10 kiadvány, 13 tájékoztató és 4 tu-
dományos ülés bizonyítja. Ezek által 
lehetővé vált, hogy településünk múlt-
ját és jelenét megismerje az egész me-
gye, sőt az ország népe. Eredményeink 
az ország határain túl is ismertek. A 
Baráti Kör alkalmat teremt arra is, 
hogy az érdeklődő vajai lakos és a tu-
dományos kutató találkozhasson, segít-
se egymást a honismereti munkában. 
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Jelentős eredmenyeink voltak: Vay 
Ádám halálának 250. évfordulója al-
kalmából rendezett országos tanácsko-
zás. Ez alkalommal szobrot állítottunk 
II. Rákóczi Ferencnek és Vay Ádám-
nak. Kezdeményezésünkre szoborgalé-
ria létesült a várkastély park jában . 
Eddig felavatták: Kuruc talpasok, Tö-
köly Imre, Ráday Pál, Béri Balogh 
Ádám szobrát, Bercsényi Miklós és 
Bercsényi László emlékművét. Ter-
vünk: Zrínyi Ilona, Esze Tamás, Rad-
ványszki János, Nyúzó Mihály szobrai 
és egy obeliszk a vaja i kuruc katonák 
nevével. 

Emlékezetes eseménye volt közsé-
günknek Lenin születésének 100., Petőfi 
születésének 150., Ady születésének 
100. és Móricz születésének 100. évfor-
dulójának megünneplése. A történelmi 
hagyományok középpontjába II. Rákóczi 
Ferenc a lakját és a kuruc hagyomá-
nyokat állítottuk. A 300 éves évfordulón 
határoztuk el, hogy községünkben szü-
letésnapját — március 27-ét — hagyo-
mányápoló ünneppé tesszük. 

Ugyancsak hagyománnyá tettük, hogy 
májusban a békehónapi rendezvények 
alkalmából találkozót szervezünk a 
hazánkban állomásozó szovjet alakula-
tokkal. Kiállításokon mutat tuk be a 
Szovjetunió gazdasági, kulturális ered-
ményeit. Minden évben megemléke-
zünk a NOSZF évfordulójáról. Nép-
frontbizottságunknak a párt-, ál lami és 
tömegszervezetekkel együttműködve si-
került elérni, hogy községünk lakossága 
nagy érdeklődéssel vesz részt történel-
mi hagyományokat ápoló rendelvénye-
ken, valamint a nemzetközi munkás-
mozgalmi események ünnepségein. 

A múlt fel tárására és a napi ese-
mények rögzítése érdekében megszer-
veztük a krónikaíró szakkört. Aktivis-
táink örömmel vállalkoznak e r re a 
munkára. Felmérték a község összes la-
kóházának adatait, felszereléseit. Egyik 
lelkes krónikaírónk minden lakóházról 
fényképet készített. 

Régi hagyományt elevenítettünk fel 
a kaláka-munkával. Nőbizottságunk 
irányítja, szervezi ezt a tevékenységet, 
s évente kiállításon muta t ják be alko-
tásaikat. A Népfront keretében szer-
veztük azokat a kirándulásokat, ame-
lyeken megyénk irodalmi, történelmi, 
munkásmozgalmi és népművészeti ha-
gyományait i smerhet jük meg. Rendsze-
res kapcsolatot ta r tunk más megyék ba-
ráti köreivel is, megismerjük egymás 
szülőföldjét, múl t já t . A szülőföldhöz 

való ragaszkodást szolgálják azok a ta-
lálkozások, amelyekre a községből el-
származottakat hívjuk. Szívesen jön-
nek, örömmel találkoznak a község mai 
lakóival, ismerik meg közösségünk 
eredményeit. 

Molnár Mátyás 

Tájmúzeum Vörösniarton 

Dráva-szög egyetlen kiemelkedő pont-
ját, a kiskőszegi löszmagasságot ma-
gunk mögött hagyva, a Duna ártéri te-
rületén délnyugat felé haladva, ér jük el 
a környék gazdag kultúrtörténettel ren-
delkező községét. Kétnyelvű tábla kö-
szönt bennünket: Zmajevac — Vörös-
mart . 

Itt található a vidék egyetlen tá jmú-
zeuma. Arra járván nem mulaszthat juk 
el felkeresését. A múzeum sárga épülete 
a főút jobb oldalán, a református temp-
lom szomszédságában áll. Régebben is-
kolaépületként használták. Itt lendül a 
Deák-szurdok fel a Kishegyre, ahol egy-
kor a néhai Veresmart már -már főisko-
lai szintű iskolája működött. A nagy-
tiszteletű rektor urak saruinak nyo-
mait benőtte már a fű, s az iskola is lej-
jebb kö l tözö t t . . . 

A tá jmúzeum a Horvátországi Ma-
gyarok Szövetsége megbízásából, Bara-
nyai Júlia elgondolása nyomán jött lét-
re. Illő, hogy róla is megemlékezzünk, 
hiszen a létesítmény főleg neki köszön-
hető. Alig száradt meg a tinta tanári 
diplomáján, máris megváltoztak az or-
szághatárok, s ő Szerbiába került. Kény-
szerű távollétében érlelődött meg ben-
ne a vágy, hogy felkutassa mindazokat 
a művelődéstörténeti vonatkozásokat, 
amelyek édes anyaföldje múlt járól val-
lanak. A felszabadulást követően haza-
került Vörösmartra és megkezdte te r -
vei megvalósítását. Tanítványaival fel-

A Tájmúzeum épülete 
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