
A tiszakürti alkotótábor és a 
kunszentmártoni honismereti tanácskozás 

A Tiszakürt községi közös Tanács vég-
rehajtó bizottsága, a Szolnok megyei Ta-
nács végrehajtó bizottsága és művelődési 
osztálya, Kunszentmárton járási Hivatalá-
nak művelődésügyi osztálya a Népműve-
lési Intézet támogatásával 1980. július 14. 
és 25. között komplex alkotótábort ren-
dezett. Ötödik alkalommal került sor erre 
a jól átgondolt és jelesen megszervezett 
együttes munka- és alkotólehetőségre. 
Célkitűzése az ismeretek bővítése, átadá-
sa-átvétele, az amatőr művészet tudatos 
fejlesztése volt. 

A néprajzosok Barna Gábor vezetésé-
vel a naptári évhez és az emberi élet 
állomásaihoz fűződő szokásokat, hiedel-
meket, tárgyakat, valamint azok társadal-
mi és egyéni életre gyakorolt alakító hatá-
sait vizsgálták. A festés, a fafaragás, a 
szobrászat, a textilművészet és a népi 
díszítés művelői a tábor végén kiállításon 
mutatták be alkotásaikat. 

A népzenegyűjtők és a néprajzosok 
1980. októberében, a Múzeumi Hónap 
keretében honismereti tanácskozást tar-
tottak Kunszentmártonban. Itt adtak szá-
mot a nyáron végzett kutatás eredményei-
ről, számba vették a továbbiakban elvég-
zendőket. A Helytörténeti Gyűjtemény-
ben megnyitották az Ünneplő Tiszazug 
című kiállítást a nyáron szerzett tárgyak-
ból. 

A kétnapos eseménysorozatot Bálint 
Sándor professzor emlékének jegyében 
rendezték meg. Az egész konferenciát át-
hatotta a magyar szakrális néprajz leg-
nagyobb érdemű, európai hírű művelőjé-
nek szelleme. 

Jobbára társadalmi néprajzról, ezen be-
lül vallásos hagyományokról szóltak az 
előadások, s mivel a Tiszazug faluinak 
lakói a jelen század első felében még 
többségükben reformátusok voltak, sor 
került a református vallás népi hagyomá-
nyainak és az úrvacsora néprajzának is-
mertetésére is. 

P. MaJar Ilona 

Délszláv múzeum nyílt Tökölön 

Az elmúlt múzeumi hónap egyik utol-
só eseményeként megnyílt Tökölön a 
Helytörténeti Gyűjtemény. Tököl ez év 
novemberében ünnepelte fennállásának 
710. évfordulóját. Egy évtizede az ország-
határon túl is ismert a falu népművészeti 
együttese, amely a nemzetiségi kultúra 
ápolását tűzte ki célul. A gazdag délszláv 
hagyományok megmentésére 1980. július 
31-én helytörténeti szakkör alakult. 

Tököl nagyközség tanácsának felkéré-
sére a szigetszentmiklósi múzeum vezető-
j e — e sorok írója — vállalta a szakkör 
vezetését és a délszláv múzeum létrehozá-
sát. A szakkör elkészítette a település 
hatezer éves múltját bemutató kiállítást, 
amelyen sok minden látható a kőbaltától 
a mammutfogig, bronzkori halotti urna, 
középkori edénycserepek, eszközök, régi 
pénzek, kitüntetések, levéltári oklevelek 
és iratok másolatai. 

Tököl Árpád kori település, első okle-
veles említése 1270. november 26-án kelt 
oklevélből ismeretes. Mindig jelentős hely 
volt, 1322-ben már templomát, papját 
említik az írások. A középkorban rövid 
ideig mezővárosi rangot is viselt, ország-
szerte ismertek a tököli miseruhák 1444-
és 1448-ból. A középkori Tököl mező-
városkában lakott a király egyik trombi-
tása is. A szigeten pihengetett, vadászott, 
gyermekeit sokszor Tökölön szállásoltatta 
el II. Ulászló királyunk. 

A törökök 1541-ben foglalták el a 
Csepel-szigetet, az 1546-os török adójegy-
zék szerint Tökölön 83 magyar adófizető 
családot írtak össze. A gyakori háborús-
kodások, rablások, gyújtogatások követ-
keztében a sziget falvai elnéptelenedtek, 
így járt Tököl is. Földesura 1695-ben a 
megmaradt 13 magyar család mellé 13 
bunyevác családot telepített le. Az újra-
telepítés nyomán 1703-ban már 41 család 
lakott Tökölön, és ebből csak 4 volt 
magyar. 

Szomorú esztendő volt a falu életében 
az 1876-os év, a Nagy-Duna elszakította a 
gátat és elöntötte a falut. A földművelés-
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sei, állattenyésztéssel foglalkozó lakosság 
mellett 1892-ben a HÉV-vasút indulásával 
egyidőben megjelennek a gyári munká-
sok, akik Csepelre és a fővárosi gyárakba 
is eljártak dolgozni. A kertészet is ezek-
ben az években kezd fellendülni, miután a 
pesti piacokra eljuthattak a naponta há-
romszor közlekedő helyiérdekű vonattal. 
Az 1918—19-es munkásmozgalmi esemé-
nyekben Tököl is jelentős szerepet ját-
szott, 24 főnyi direktóriumának többsége 
nemzetiségi anyanyelvű volt. A két világ-

háború között nem sok említésre méltó 
eseményt jegyeztek le. 

Tököl 1944. november 27-én szaba-
dult fel, súlyos véráldozatok árán. A tele-
pülés az 1960-as évek elején kezd roha-
mosan fejlődésnek indulni. Sorban bont-
ják le a régi nádas házakat, új utak, 
járdák, óvodák, új iskola, művelődési ott-
hon, öregek napközije épült. Sorba emel-
kednek az emeletes házak, a nagyközség 
lakói soha ilyen jól nem éltek, mint ma. 
624-en a Csepel Autógyárba, sok százan 
Csepelre és a fővárosi gyárakba és a helyi 
Duna tsz-be járnak dolgozni. 

Tököl 710 éves az írások alapján. A 
jubileum alkalmából készült kiállításon a 
múlt emlékei mellett láthatók a falu 35 
éves fejlődésének képei is. A tököli „mú-
zeum" a Fő utca 112. szám alatt, a régi 
iskolában található, nyitva vasárnap dél-
utánonként 2—4 óra között. Érdemes 
megnézni! 

Vöő Imre 

GYÖKEREINK - FORRÁSAINK 

József Attila Nem én kiáltok című, 1925-ben 
megjelent verseskötete a közelmúltban került a 
makói múzeumba, s az Erdei emlékkiállításon a 
nagyközség is megtekintette Katona Judit sze-
gedi lakos ajándékát. Az első oldalon levó', 
kézírásos bejegyzés szerint ezt a könyvet a 
makói gimnázium 1929-ben adta jutalomként 
végzős diákjának, Erdei Ferencnek kiváló tanul-
mányi eredményeiért. Azért is érdekes és érté-
kes e dokumentum, mert akkoriban József Atti-
la-kötetet aligha adtak iskolai jutalomkönyv-
ként másutt mint Makón, ahol a város fogadott 
fia már akkor is nagy megbecsülésnek örven-
dett. 

Petőfiebe pjesme - ritkaságnak számító 
horvát nyelvű Petőfi-kötet került elő a Pécs 
közelében levő Németi faluból. Az 1 8 7 3 - 1 9 2 1 
között élő tehetséges falusi pap, Horváth Béla 
fordította e kötetet, amelyet saját költségén 
jelentetett meg 1913-ban. A kötet Petőfi 150 
versét tartalmazza. 

Horvát Zrínyi-opera 1876-os partitúráját, 
zenetörténeti értékű magyar vonatkozású mű-

vet találtak Eszéken. A dokumentumot a Zrí-
nyi-emlékek legfőbb magyarországi ápolójának, 
a szigetvári várbarátkörnek ajándékozták az 
eszékiek. A másfél száz oldalas kiadványt a 
zeneszerző - a horvát nemzeti opera Erkelje -
Ivan Zajc portréja díszíti, s egy szép metszet, 
amely a szigetvári drámát ábrázolja. 

Görgey Artúr honvéd tábornok falemezből 
készült, rozsdaszínű, bársonyborítású emlék-
dobozával gazdagodott a Magyar Nemzeti Mú-
zeum. „Kaptam Klagenfurtban néhai Rainer 
Marie kisasszonytul 1851 karácsonykor. Aján-
dékoztam Návay Lenke barátomnak, Visegrád 
1896. november 15." - olvasható fedelének 
belső lapján a tábornok saját kezű írása. Az 
emlékdoboz fedele aranyszállal hímzett inda-
mintával ékített. 

A hajdani Rákóczi-mozgó, egykori bányász-
községek - Vasas és Somogy - közös mozijá-
nak mintegy ezer lapból álló plakát- és reklám-
gyűjteményével gazdagodott a pécsi múzeum. 
Megmaradtak a némafilmek verklijének henge-
rei is. Ritka eset, hogy ilyen teljességben és 
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