
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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A Deák-szurdok pincesora 

térképezte s gyűjtötte a múlt még fel-
lelhető tárgyi emlékeit, a késő éjszaká-
ba nyúló lámpafény mellett pedig Drá-
va-szög magyarságának szellemi hagya-
tékát fogta vallatóra. A kitartó, lelkes 
munka gyümölcse a Vízbe vesző nyo-
mokon c. kultúrtörténeti könyve1 és- a 
Vörösmarti Tájmúzeum, amely 1979 
májusában nyílt meg. 

Az egyelőre három teremre korlátozó, 
dó kiállítást a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum muzeológusai — dr. András-
falvi Bertalan és Fertői Miklós —, va-
lamint Budapestről Tóth Antal irányí-
tásával rendezték. Az első terembe lép-
ve Tito elnök következő sorai fogadják 
a látogatót: „A nemzetiségek tevékeny 
részvétele közösségünk társadalmi éle-
tében megteremti a feltételeket ahhoz, 
hogy a nemzetiségek a szomszédos és 
más országokkal alakuló kapcsolataink 
tényezőjévé v á l j a n a k . . . " Ugyancsak 
itt olvasható a múzeumi gyűjtemény 
adakozóinak hosszú névsora. Ezután a 
Dráva-szög történeti-népességi-nemzeti-
ségi összetételére vethetünk pillantást s 
egy következő térkép Baranya és Kelet-
Szlavónia magyar lakosságának letele-
pedését követi nyomon a X. századtól 
kezdve egészen napjainkig. Fényképek 
szemléltetik a község és környékének a 
felszabadulást követő, gyorsiramú fej-
lődését. a termelő munka szerkezetének 
módosulásait, az itt-ott még élő népszo-
kásokat. A terem végében néhány jel-
legzetes baranyai mezőgazdasági szer-
szám kapott helyet. 

A következő terem falitablóin meg-
elevenedik Alsó-Baranya történelme. 
Megismerkedhetünk a vidék legősibb 
múlt jával , gazdagnak tekinthető tény-
anyag ismertet meg bennünket a török 
hódoltság korával, majd a reformáció-
val. Külön tablón tanulmányozható a 

XIX. század történelme, ezen belül ki-
emelten az 1848—49-es magyar szabad-
ságharc drávaszögi eseményei. A tárlók 
is értékes emlékeket őriznek: százado-
kat átvészelt súlyos könyvek tanúsítják, 
hogy volt idő, amikor e könyvekből ok-
tattak a Baranyai-háromszög híres pro-
fesszorai. Az egyik vitrinben múlt szá-
zadbeli szecessziós mosdókészlet vonja 
magára figyelmünket, továbblépve egy 
utazóláda késztet merengésre. Mindket-
tő a XIX. század Mikes Kelemenjének 
tartott, csúzai Acs Gedeonnak szolgált 
hajdanán. A csúzai lelkész a szabadság-
harc odaadó híve volt, az emigrációba 
is elkísérte Kossuthot. így jutott ki 
Amerikába, ahol éles szemmel figyelte 
és festette le az ottani életet. Tizenhá-
rom kötetnyi írását Budapesten az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárban és Sze-
geden őrzik. A terem egyik sarkában 
szerény dokumentumok vigyázzák —- a 
szintén csúzai születésű — Kiss Ernő 
emlékét, akit a szegedi Csillagbörtönben 
végeztek ki. 

A harmadik helyiségben a néprajzi 
anyag kapot t helyet. Itt tanulmányoz-
ható egy századeleji lakószoba-berende-
zés, továbbá egy konyha a hozzátartozó 

Baranyai Júlia 

1 A könyvet a Honismere t 1978. 1. s záma ismertet te . (Szerk.) 
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edényekkel. Vörösmart alatt hömpölyög 
a Duna, érthető tehát, hogy jelentős he-
lyet foglal el a község életében a halá-
szat. A dunai halászás eszközeit is meg-
találhat juk a kiállításon, úgyszintén a 
szemet gyönyörködtető dráva-szögi „fí-
ketőket". A fekete a lapra fehérrel hím-
zett tavirózsák, vízitökvirágok, rákok, 
piócák, halak és kígyók utolsó hírmon-
dói egy letűnt világnak. 

A Vörösmarti Tá jmúzeum kiállított 
anyaga hűen s viszonylag teljesen tük-
rözi a hely történelmét. S a kiállítás 
tervezett bővítésével ez még tovább fo-
kozható. A Dráva-szög szerte egyedülál-
ló létesítmény minden bizonnyal hasz-
nos kiegészítőjévé vál ik majd az álta-
lános iskolai honismeretre nevelésnek. 
Ennek szükségességéről szólnak Bara-
nyai Júliának a múzeum megnyitásakor 
papírra vetett gondolatai is: „Egy régi 
mondás azt állapítja meg, hogy egy nép, 
amelynek múlt ja nincs, jövője se lesz. 
Ráeszmélhetnénk m á r arra, hogy ne-
künk rendkívül gazdag szellemtörténe-
tünk van e tájon." Urbán Aladár 

A badacsonyi Szegedy Róza ház 

Badacsony múzeumai közül egész év-
ben látogatható a Szegedy Róza ház, 
amely az északi Balaton-part legszebb, 
régi műemléképülete. Nyáron szinte 
búcsújárás-szerű emberfolyam ömlik a 
hegy felé vezető Szegedy Róza úton a 
Kisfaludy-házig. A tovább vezető turis-
taúton és lépcsőkön a tájvédelmi kör le t 
megbízottai szerint naponta 1500— 
1600-an kapaszkodnak a tetőre. Igaz, 
már a Kisfaludy-ház udvaráról is gyö-
nyörködni lehet Badacsony tündéries 
kilátású szőlőiben, de a tetőről csodás a 
panoráma, jó időben a Mecsek és szla-
vóniai hegyek is elénk tűnnek. 

A Kisfaludy-ház egyszerű barokk 
pince, amilyenből több is van a hegy-
ben. Déli oldalán emléktábla hirdeti: 

Kisfaludy Sándor legszebb regéit írta 
ezen a helyen. Emlékét megünnepelte 
a Balaton Egyesület. 1886. június 14-én. 
Azóta már beigazolódott, hogy leg-

több versét nem itt írta, hanem a rézsút 
szemben levő Szegedy Róza házban, 
mivel badacsonyi pincéjét később vette. 
A Kisfaludy-ház azóta volt már vincel-
lérlakás, múzeum, borkimérő; ma fé-
nyes, I. osztályú étterem-borozó. Egy 
tálalószekrényen kívül semmi nem em-
lékeztet már egykori halhatat lan gaz-
dájára. A Kisfaludy-emlékeket áthur-
colták a közeli Szegedy Róza házba, 

amelynek nyugati oldalán emléktáblát 
helyeztek el. A ház 18 m hosszú, 9 m 
széles, nádtetős, csúcsfalas, emeletes 
épület. Az emelet dísze a félköríves, hat 
nyílású, árkádos folyosó. Az emléktábla 
szövege a következő: 

Műemlék; Irodalmi múzeum. Kisfa-
ludy költő felesége Szegedy Róza 
egykori présháza. 1790 körül épült, ké-
ső barokk stílban. 
Ez a tábla maga nem sokat mond Kis-

faludy halhatat lan múzsájáról. A kirán-
dulók többet szeretnének tudni, amit 
bizonyít, hogy helytörténeti szakköröm 
tagjaitól, akik nyaranta idegenvezetői 
megbízást is kapnak — Szegedy Rózáról 
kérdezősködnek leggyakrabban. 

Kisfaludy Sándorról centenáriumi ün-
nepségei alkalmával bő méltatást nyúj-
tott a sajtó, de Szegedy Róza (1775— 
1832) születésének 200. évfordulójáról 
csak a mi szakkörünkben emlékeztünk 
meg. Pedig Szegedy Róza kiemelkedő 
magyar asszony volt. Kisfaludy szerint 
a teremtés remeke. Magyar költő lantja 
akkora hévvel és oly gazdagon nem 
örökített meg senkit, mint Kisfaludy őt. 
Himfy szerelmében százszor le van írva 
Róza minden szépsége. A sok dicséret 
azonban nem szédítette meg Ró/át. i.em 
siette el az igenlő választ az 1795. évi 
badacsonyi szüreten a fiatal testőrtiszt 
epekedésére. 

Kisfaludy családja is nagyra becsülte 
Rózát. Teréz húga úgy festette le, mint 
aki a többi lány közül messze kiválik 
műveltségével. Nemcsak gyönyörűen 
hárfázik, nemcsak szereti a komoly 
könyveket, hanem az olvasottakon el-
mélkedik. Róza igazi szép lélek, olyan, 
amilyennek a XVIII. század kívánja a 
művelt magyar nőt. Kisfaludy pedi.j a 
felvilágosodás leánytípusát rajzolta 
meg róla. Azt is írja. hogy gondolkodás-
módjuk sokban egyezik, különösen a 
hazaszeretetben rokonok. Róza művelt-
ségéről Kiss János is kedvezően ít't Ka-
zincynak: „Örömmé! olvas, f rancia ver-
seket is tud könyvnélkül; olaszul is ért." 

A költő vágya 1800-ban teljesült, ol-
tárhoz vezethette Rózát, akiről annyit 
énekelt. Rózából, a hideg, büszke lány-
ból szelíd, szorgalmas asszony lett, 
messze földön híres gazdaasszony, aki 
megosztotta férjével a gazdálkodás ter-
heit. írói törekvéseit megértette és mél-
tányolta. Készülő műveit megcsodálta és 
megbírálta. 

Badacsony a múlt hagyományainak 
hű őrzője. 150 év távlatából ma is él a 
lakosok a jkán Szegedy Róza jócseleke-
deteinek emléke. Házában Kii 'a ludy 
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