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Látogató 
a szécsényi múzeumban 

Szécsény Fő utcájáról kicsi mellékút vezet a régi vár romjaihoz. Az egykori nagy kiterjedésű vár helyén 
a Forgách-kastély áll, a mai Kubinyi Ferenc múzeum — ide igyekszünk. A szépen gondozott park nem 
kihalt, gyermekek és felnőttek igyekeznek a múzeumba, hisz ma ismét valami csemege várja őket: 
diavetítéses előadás az erdélyi magyar népcsoportokról. Jólesik körülnézni a teremben: élénk szemű 
gyermekek, fejkendős nénikék, szemüveggel babráló bácsikák, farmernadrágos fiatalok figyelik az 
előadást. Vajon máskor is ilyen telt ház van? Itt nem kell lasszóval fogni a közönséget? A múzeum 
igazgatója, Praznovszky Mihály látható büszkeséggel mosolyog kérdéseimen. 

Nemcsak most van telt ház - ugyanezt tapasztalná, ha politikai vitaestre, hangversenyre, kiállításra 
jönne el. Az úgynevezett közönség magja a Múzeum Baráti Köréből áll. 

Mikor alakult meg a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum Baráti Köre és tagjai mivel foglalkoznak 
azonkívül, hogy részt vesznek a rendezvényeken? 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Körének helyi csoportja öt éve alakult azzal a céllal, hogy a 
helybelieket bevonjuk a múzeum életébe. Jelenleg 371 tagunk van, és ez a közösség magáénak érzi a 
múzeumot. Igazolványuk van, tagdíjat fizetnek, évente közgyűlést tartunk, ahol értékeljük az elvégzett 
munkát és megtervezzük a következőket. Nagyon hasznosak a különböző pályázatok, mert például a „Ki 
gyűjt többet Szécsényről? " sok kordokumentummal gazdagította a múzeumot. Értékes ajándékokat is 
kapunk a múlt századi aranyékszertől a komplex kenderfeldolgozó berendezésig. Természetesen ezeket 
kiállításokon be is mutatjuk, az adományozó nevének feltüntetésével. A másik pályázatunk, a „Mit tudok 
szülőföldemről? " , szintén kimeríthetetlen kincsesbánya. Az egyik néni például leírta, hogyan sütötték 
otthon a kenyeret, egy másik munkából megtudhattuk, milyen volt a sportélet a századforduló táján. 

Mi történik az értékes dokumentumokkal? 

Válogatva közreadjuk az évente kétszer megjelenő Szécsényi Honismereti Híradóban (A Hazafias 
Népfront, a Baráti Kör és a nagyközségi tanács adja ki.) Természetesen emellett vonzó programokat kell 
összeállítanunk, amire noszogatás nélkül, szívesen jönnek el az emberek. Minden évben szervezünk három 
kirándulást, így eljutottunk már az ország legkülönbözőbb vidékeire, de Szlovákia keleti és középső 
területére is, sőt Bécsben is jártunk. Ezeken az utazásokon csak a Baráti Kör tagjai vehetnek részt, amihez 
anyagi támogatást is kapnak. Évente szervezünk budapesti színház- és múzeumlátogatást is. A 
klubfoglalkozások kötött és kötetlen programokból állnak, ezek közül sok olyan van, amit ők maguk 
szerveznek - például a lótenyésztésről egy nyugdíjas állatorvos tartott előadást, az összegyűjtött 
ragadványneveket saját magnófelvételeiken mutatták be. Negyedévenként előadásokat hallgathatnak a 
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Valóban nem jegyzett fel, mer t ilyen esemény minden valószínűség szerint nem is 
volt. A legkülönbözőbb forrásokban sem talál tunk a történetre vonatkozó adalékra. 
Ezt a — mondha t juk világraszóló — mentési akciót a Blaha-életrajzok föltét lenül 
megemlítenék, de nyilvánvalóan a színháztörténet is nagy sikerként emlegetné. Le-
véltári kuta tás szükséges ahhoz, hogy az eset hitelességével kapcsolatban végleges 
megállapításra jussunk. A megpokrócolás különben általános gyakorlat volt. Re-
marque E. M. Nyugaton a helyzet változatlan című könyvéven is szó van arról, hogy 
a katonák kegyetlen al t iszt jükön pokrócolással töltik ki a bosszújukat. 

Ami pedig a Blaha Lujza „saját maga által rögtönzött" dalszövegét illeti, vál tozatai 
széles körben ismeretesek a magyar néphagyományban, pl.: 

De szeretnék a császárral beszélni, 
De még jobban szobájába bemönni, 
Mögmondanám a császárnak magának: 
Lányokat is sorozzon katonának. (Száján, Torontál vm.). 

A népdalok aktualizálása közismert. Éppen a dal kapcsán tanulságos idéznünk a 
következő változatot, amelyben Kossuth szerepel: 

De szeretnék a Kossuthtal beszélni, 
De még jobban szobájába sétálni, 
Megmondanám én a Kossuth Lajosnak, 
Hány forint az adója a magyarnak! (Nagykőrös) 

A huszárokkal kapcsolatos változat is minden bizonnyal az eseményhez (hangsú-
lyozzuk: feltéve, ha az eset a huszárokkal valóban megtörtént!) aktualizálódott, s az 
sem lehetetlen, hogy Blaha Lujza is dalolta (de nem a királynak!). 

A levéltári, hadtörténeti források átvizsgálása nyomán a történetre vonatkozó 
fent i adatok megváltozhatnak. Ez azonban folklorisztikai szempontból kevésbé je-
lentős. A gömöri példa jól m u t a t j a a legendák születését. A történeti néphagyomány 
gazdagabb lett egy múlta t idéző, szép elbeszéléssel. 

Ujváry Zoltán 

Egy régi bajai 
néprajzkutató tanár, 
Bellosics Bálint 

Az Ethnographia 1916. 2. számának Néprajzi hírek című rovatában a következőket 
olvashat juk: „A Magyar Néprajzi Társaságnak ez évi választmányi ülésére vidékről 
szomorú hír t hozott a posta: Bellosics Bálint, a vidéki választmány érdemes tagja , 
férf ikorának derekán, nagyarányú irodalmi és társadalmi működésének tel jében ki -
dőlt az élők sorából. Az elnök megrendülten jelentette, a választmány igaz rész-
véttel vette tudomásul a csapást, mely korai halálával a magyar néprajzi törekvé-
seket érte. A választmány az elhunyt emlékét jegyzőkönyvben megörökítette." 

Ki volt ez az ember, aki t így gyászolt a Magyar Néprajzi Társaság, aki beír ta 
nevét a Magyar Életrajzi és a Magyar Néprajzi Lexikonba is? Mindenekelőtt peda-
gógus volt. Egész életében a pedagógia és az etnográfia kapcsolatának szorosabbá 
tételén munkálkodott , s ezt a törekvését elsősorban sa já t nevelői gyakorlatában 
valósította meg. Már csak emiat t is megérdemelt volna néhány sort a Magyar Peda -
gógiai Lexikonban. 

Egyetlen munkahelyen dolgozott, a ba ja i tanítóképző intézetben, 1890-től 1913-ig 
tanárként , élete utolsó három évében pedig min t igazgató. 
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