
A nagyközségi tanács értékeli a szakkör munkáját, igényt is tart rá. Négyen a tanácsnak is tagjai va-
gyunk, így eredményesen tudunk a falu javára munkálkodni. A nagyközségi tanács anyagi támogatásából 
kaptunk írógépet, fényképezőgépet, porszívót, magnetofont, és a kiadásainkat is fedezi éves pénzügyi 
keretből. Két éve nyitottuk meg az Ádám Jenő Emlékházat, ahol a zeneművész hagyatékát állítottuk ki, 
és itt van a múzeum irodája és irattára is. 

Szakkörünk vezeti a falukrónikát, írja és fényképezi az eseményeket, kutatjuk a járás múltját is, mun-
kánkról hetenként jelenik meg írás a Csepel Autógyár üzemi lapjában, a Fényszóróban. így az egész járás-
ban népszerűsítjük a honismereti munkát. Támogattuk a tököli gyűjtemény létrehozását is. 

25 tagú szakkörünk a két évtized alatt gazdag örökséget gyűjtött össze az utókornak. Terveink kö-
zött szerepel egy végleges múzeumépület szerzése, ahol a közeli várossá válás után „városi szinten" tud-
nánk bemutatni, elhelyezni munkánk eredményeit. 

Vöő Imre 

A földesi 
Balásházy János 
kertbarátkör 
múzeuma 

Földes Hajdú-Bihar megyei községben 1736-ban született meg az a gondolat, hogy szőlő-, gyümölcs-
és zöldségtermelés céljára zártkertet létesítenek. Ekkor létesült az úgynevezett Gúnár-kert, majd 1770-ben 
az úgynevezett Vén-kert, amelyet 1850-ben és 1872-ben kétszer nagyobbítottak az úgynevezett Új-kerttel. 
A zártkertet előbb a hadnagy, majd a bíró irányította, ma pedig a zártkert a földesi Rákóczi Tsz vezetése 
alatt áll. 
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1976. október 29-én 21 taggal Balájházy Jánosról elnevezett kertbarátkör átokult, amely ma már 50 
tagot számlál. A kertbarátkör segíti a községben a zártkerti háztáji zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermelést. A 
Hazafias Népfront Földesi Bizottságának honismereti és helytörténeti bizottsága, valamint a kertbarátkör 
a hagyományok megőrzését, ápolását is feladatának tekinti. E cél érdekében 1978. június 10-én a két szerv 
képviselői a vén-kerti pajtánál együttes ülést tartottak, és kimondták, hogy a pajta két helyiségében „kert-
múzeumot" létesítenek. A határozatot tettek követték. A pajtát kívül-belül tatarozták a kertbarátkör és a 
honismereti bizottság tagjai. A több mint 100 éves pajta eredetileg a kertcsőszök lakhelye volt, ősszel és 
télen a faluból jártak ki ide a kerttulajdonosok. A csőszkunyhót az Országos Műemléki Felügyelőség 
1982-ben műemlékjellegű építménnyé nyilvánította. 

Megindult a régi kertiszerszámok, földművelő eszközök összegyűjtése. Jelenleg 34 féle tárgy van itt 
elhelyezve, köztük fából készült szőlőprés, puttony, régi permetezők, favilla, metszőollók. Olyan tárgyak, 
amelyek ma már nem vesznek részt a termelésben. 

Gaál Zsigmond 

In memóriám Baranyai Júlia 

Ott halt meg, ahol életének javát töltötte, ahol őt mindenki ismerte és 
szerette: Vörösmarton. Baranyai Júlia tanárnő, író és etnográfus 76 éves 
korában eltávozott az élők sorából. A Horvátországi Magyarok Világszö-
vetségének nemcsak egyik alapító tagja volt, hanem szellemi irányítója is. 
Szenvedélyes szerelmese volt a népnek és annak a tájnak, amelyben élt, 
kitűnő historikusa a baranyai Dráva-szög múlt és jelen életének. Az általa 
létesített vörösmarti múzeumban számos tárgyi emléket mentett át az 
utókor számára. 

Vízbe vesző nyomokon címmel két kiadásban is napvilágot látott ta-
nulmánykötete, amelyet a Horvátországi Magyarok Szövetsége és a Fó-
rum Könyvkiadó adott ki közös gondozásban. E művében a szerző szinte 
velünk együtt járva keresi, kutatja a múlt emlékeit, az irodalom és a tudo-
mány jeles baranyai alakjait. Határtalan rajongással ír e táj szépségéről, 
elbűvölő hatásáról. A kopácsi rétről például ezt írja: „Közép-Európa itt-
felejtett csodája", ahol csaknem őskori állapotban él a „madármennyor-
szág". Műve történeti részében visszanyúl a legrégebbi időkig, majd rá-
mutat a magyarországi reneszánsz Pécsről kisugárzott hatására, ismerteti a 
nagy humanista költőről, Janus Pannoniusról fennmaradt históriás éne-
ket, majd a török hódoltság előtti és utáni történeti eseményeket bontja ki. 

Ások küzdelem után végül is Vörösmarton letelepült Baranyai Júliát a táj lelke ragadta meg. A társa-
dalmi élet jelenségeiben is az embert kereste, kutatta. 

Most itt hagyta a Dráva-szögi utakat, melyekről oly sokat írt, „hogy végleg bele ne vesszenek a feledés 
évszázados mocsaraiba". 

T. I. 


