
szakkör Fazekas Dávidnak, a szinte már legendás alakká nőtt helyi betyárnak a nevét viseli, akinek a múlt 
homályába vesző, misztikus elemekkel átszőtt alakját kutatja elsősorban. Természetesen a két szakkör 
szoros kapcsolatban áll egymással: egy jelentősebb ismeretterjesztő, vetítéses előadáson közösen vesznek 
részt, és együtt indulnak az országjáró kirándulásokra is. 

Mindkét szakkör tartja a kapcsolatot a Jászság hasonló csoportjaival, a jászkiséri felnőtt-, és ifjúsági 
szakkörrel, a jászágói, jászszentandrási ifjúsági szakkörökkel. Évente egyszer kétnapos kiránduláson 
ismerkednek tagjaink a távolabbi tájak látnivalóival, jártak már a Nyugat-Dunántúlon, a Dél-Dunamentén, 
a Zempléni-hegység vidékén, egynapos utakon pedig bejárták a környék falumúzeumait, látnivalóit. 
Továbbra is rendszeresen hívunk meg ismertebb előadókat, Jászság-kutatókat, ilyen esetben a szakköri 
foglalkozásokat kibővítve tartjuk, lehetőséget adva a kívülálló érdeklődőknek is a részvételre. 

Helytörténeti kiállításunkat - amely 1980 óta pecsételő helye a Tá j ak -Korok-Múzeumok mozgalom-
nak - 15 éves fennállása alatt 12 ezren tekintették meg. Az állandó kiállítás mellett időszaki kiállításokat 
is rendezünk, mint 1982. őszén a Jászberény környékének lepkéit bemutató érdekes természeti 
bemutatót. A szakkör tagjai közül is tizenegyen szerezték már meg a TKM aranyjelvényét, néhányan 3 - 4 
alkalommal is. A csoport a 2. arany fokozatot bizonyító oklevél birtokosa. 

Nagy elismerése volt gyűjteményünknek, hogy az 1981. cvben Szolnokon megrendezett IX. Országos 
Honismereti Akadémia résztvevői közösen megtekintették jászsági kirándulásuk során. A szakkör legtevé-
kenyebb tagjai jutalomkiránduláson vettek részt Salgótarján környékén és Szentléleken. 

A megyei pályázatokon is sikerrel szerepeltünk. Közös munkánkkal - a jászjákóhalmi közmondásokkal 
- II. díjat nyertünk, szakkörvezetőnk pedig saját pályázatával hozta el a néprajzi kategória II. díját. 
Váradi Zoltán több évtizedes honismereti tevékenységéért megkapta a Jászjákóhalma Községért 
kitüntetést, Társadalmi Munkáért kitüntetésben részesült Lékó József és ifjúsági tagjaink közül: Szabó 
Béla és Simon Imre tanuló. 

Anyagunk egyre nő, s a közeljövőben szükségessé válik jelenlegi helyiségeink bővítése vagy a 
gyűjtemény áthelyezése. Szakkörünk a „Horváth Péter-nap" második alkalommal történő megrendezé-
sével készül a 20. évfordulóra, amelyre 1983. novemberében kerül majd sor. 

Fodor István 

A badacsonytomaji helytörténeti 
gyűjtemény és létrehozója 

A 75 éves Nagy Miklós badacsonytomaji nyug-
díjas tanár régi vágya teljesül, te tő alá kerül 
tizenhat évi szorgos gyűjtőmunkájának az ered-
ménye. Mire e sorok napvilágot látnak, átadják 
rendeltetésének a helyi tanács és egyéb szervek 
áldozatvállalásával létesített helytörténeti és nép-
rajzi gyűjtőházat. Azt hiszem, ennél szebb születés-
napi ajándékot soha nem kívánhatott volna magá-
nak Badacsonytomaj lelkes, fáradhatatlan kutatója, 
régi tárgyak, használatból kikopott eszközök, írá-
sos emlékek gyűjtője. 

A badacsonytomaji helytörténeti és néprajzi 
gyűjtemény megvalósulását jelképesnek is tekint-
hetjük, mert Nagy Miklós nemcsak az iskolai 
tanórákon, de iskolán kívüli életében is szüntelen 
nagyobb emberi közösségek boldogulását szolgálta. 
Tanítványaival gondosan gyűjtötte a környék halá-
szati, szőlőművelési, kőbányászati, történeti emlé-
keit. Gyűjtésük eredménye többször jutott mos-
toha sorsra. Biztonságos tárolóhelyiségek hiányá-
ban széthordták a pusztulásból kimentett becses 
emlékeket. De ez sem szegte kedvét, mindig volt 
ereje az újrakezdéshez, a foghíjassá vált gyűjte-
mény pótlására. Több évtizede együtt él, együtt 
lélegzik a badacsonyi tájjal, amelynél szebbet sehol 
nem látott, ámbár járt kies tájakon, egyebek között 
a Niagara-vízesésncl is. 

Milyen forrásból táplálkozik kiapadhatatlan lel-

(Borbás János felvétele) 
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kesedése, lankadatlan szorgalma a közügyek szolgálatában, a pusztuló értékek mentésében? Megsárgult 
okmányokat lapozgatunk Miklós bácsi lakásán. Édesapja kezelő' altiszt volt a postán. A nagykanizsai 
államügyészség vádat emelt ellene, mert egy tanácskozáson kijelentette - „hogyha 4 és fél évig tudtunk 
háborúskodni az urak érdekében, most amikor a mi érdekeinkről - a proletárdiktatúra fenntartásáról van 
szó - minden tisztességes embernek kötelessége a proletárdiktatúráért életét is áldozni" (Részlet a 
nagykanizsai államügyészség 1919. november 14-én kelt vádiratából.) Nehezen éltek, öten voltak 
testvérek. Édesapját előbb a zalaegerszegi internálótáborba vitték, majd Hajmáskérre került. Szabadulása 
után is sokáig rendőri felügyelet alatt állt. Bizonyos tehát, hogy Nagy Miklós jó útravalót kapott 
emberségből az apai házban. Cselekvéseit egész életében áthatotta a nép szeretete, a haladás ügye iránti 
elkötelezettség. 

Hosszú és kanyargós volt az útja Badacsonytomajig. Barcson született, a tanítóképzőt Baján végezte. 
Első állomáshelye Zalabaksa, ahol tíz éven át tanított, majd Nagykanizsára került. Jöt t aztán a második 
világháború, a francia hadifogság. Hazatérése után Zalaújlakra kerültek, Egry József szülőfalujába. 
Megannyi ötletet kapott itt a nép életének, szokásainak tanulmányozására. Négy esztendő után átkerültek 
Kustányba. Nagy Miklós az igazgatói teendők ellátása és a tanítás mellett a termelőszövetkezet könyvelője 
is volt. Hat gyermeket neveltek, nagy szükség volt a családban minden forintra. Azután a felesége révén 
kerültek Badacsonytomajba, s vetették meg lábukat a gyönyörű tóparti településen. 

A népművészettel fiatal tanító korában került kapcsolatba. Amikor Göcsejben tanított , megismerke-
dett dr. Fára József zalaegerszegi levéltárossal. Együtt járták a falvakat. Mint ismeretes, Fára gyűjtése 
vetette meg később a zalaegerszegi skanzen alapját. 

Miklós bácsi nemcsak gyűjtőmunkájával, de tollal is szolgálta a táj értékeinek a mentését. Számos 
tanulmányt, cikket írt Egry József festőművész badacsonyi éveiről. Összegyűjtötte a badacsonyi földrajzi 
neveket, feldolgozta a vincellérek életét, szokásait, szókincsét, a badacsonyi bazaltbánya történetét, a 
környék építészeti emlékeit, a régi badacsonyi szüretek dalait, rigmusait, szokásait. 1980-ban a televízió is 
sugározta a badacsonyi szüret rendezvénysorozatát, amelynek Miklós bácsi volt a magyarázója. 

Gyűjteményében megtalálható valamennyi, 1830-tól napjainkig forgalomba került badacsonyi boros-
palack címkéje. Több ládát, koffert töltenek meg az egyelőre még a lakásán őrzött írásos emlékek, 
újságkivágások. Az értékes dokumentumok mind tablóra kerülnek, s a helytörténeti és néprajzi 
gyűjtőházat gazdagítják. Eddig már több mint húsz keretezett, nagy tabló készült el. 

Nagy Miklós mindig fontosnak tartotta önmaga megújítását is. Tanítói oklevele mellé iy58-ban a pécsi 
tanárképző főiskolán tanári diplomát is szerzett. Negyvenhárom éven át tanított , több esztendeig 
népfronttitkárként is tevékenykedett. Ma is tagja a népfrontbizottságnak. Rendszeresen tart előadásokat a 
SZOT-üdülőkben. Sokak szemét nyitotta már rá a Badacsony szépségeire, rejtőzködő értékeire. 

Lassan két évtizede, hogy a honismereti szakkört vezeti. A szakkör tagjai az általános iskola felsős 
tanulóiból verbuválódnak. A tanulók helyi idegenvezetői képesítést is kapnak. De nemcsak a helyi értékek 
kutatására, mentésére nevel a szakkör. Országjáró-kirándulások alkalmával megismerkedtek már hazánk 
történelmi tájaival, nevezetességeivel. A tárgyi és szellemi néprajz emlékeinek gyűjtése, feldolgozása 
közben annyi lehetőség kínálkozik a szülőföld iránti szeretet elmélyítésére, a helyes történelemszemlélet 
kialakítására. 

Ma sem sajnálja a fáradságot, hogy házról házra járjon, megkérdezze, nincs-e valami régi, használatból 
kikerült szerszám, amivel a helytörténeti gyűjteményt gyarapíthatnák. Százan szerepelnek eddig az 
adományozók tablóján, s mintegy nyolcszázra tehető a begyűjtött tárgyak, agrár- és ipartörténeti relikviák 
száma. A gyűjteményt befogadó épület négy helyiségében ismerkedhetnek meg majd az idelátogatók a 
badacsonyi emberek tárgyakban megtestesült kultúrájával, életével. 

Hamar Imre 

A Baranya megyei 
honismereti szakköri munkáról 

1. Szólnunk kell az írásos honismereti szakköri munkáról. Amennyire az amatőr művészeti mozgalom 
keresi a szereplési lehetőségeket, mert csak így tudja megmutatni műhelymunkáját, ugyanígy a 
honismerettel foglalkozók is szeretik megmutatni, hogy gondos szorgalmas munkával hova jutottak el. 
Ezért rendeznek helyi kis kiállításokat, bemutatókat, ezért igénylik a honismereti kutatók, a szakkör-
vezetők és a jobb szakköri tagok, hogy munkáik nyilvánosságot kapjanak. Erre törekedve jelentettük meg 
Baranya megyei Honismereti trások címmel a honismereti tanfolyam hallgatóinak egy-egy munkáját. A 
tanfolyam vizsgájára nagyobb lélekzetű dolgozatok készültek. Ezeket is megjelentetjük. 
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