
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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2. Két megye - Somogy és Baranya - eredményes együttműködésének és egy tájegység föltárásának 
szép példái a Zselici Tanácskozások és a Zselici Dolgozatok c. kiadványok. 10 évvel ezelőtt vetődött fel 
annak a gondolata, hogy a két megve területén fekvő Zselicet szakemberek bevonásával föltárjuk és az 
eredményeket közkinccsé tegyük. így valósult meg kétévenként egy-egy tanácskozás. Az elhangzott 
előadásokból egy-egy kötet készült, a 10 év alatt tehát 5 kötet jelent meg, kb. 1000 oldal terjedelemben 
erről az egy tájegységről. Jó lenne, ha minden tájegységünkről készülne ilyen gazdag tanulmány-
gyűjtemény! Reméljük, hogy lesz erőnk és anyagi alapunk a munka folytatására. 

3. Két évvel ezelőtt Szombathelyen, az Országos Honismereti Tanácskozáson és Akadémián merült fel 
a földrajzi nevekkel kapcsolatos hinismereti gondok és teendők egész sora. Honismereti szakkörvezetőink 
a továbbképzésen szakemberektől kaptak segítséget az ilyen jellegű jó munkához, s közülük ma már sokan 
elkészítették falujuk dűlőnévtérképét. Munkánk során kiderült, hogy milyen pontatlan és hiányos a 
Magyarország Földrajzinév-Tára II. Baranya megye (Bp. 1978) című MÉM kiadvány. Reméljük, hogy 
minden megyében szemügyre veszik ezt a kiadványt, rámutatnak a hiányaira és hibáira. Ezzel ugyanis 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a készülő új turistatérképekre valóban hiteles, a terjesztésre és megtartásra 
érdemes, főként pedig történelmi nevek kerüljenek. 

4. Örömmel olvastam a Honismeretben a pályázatokról. Ezek kiírása és szorgalmazása rendkívül 
jelentős. írogató embereink örülnek a felhívásnak, és ha megfelelő idő áll rendelkezésükre, a munkatervi 
feladatok mellett is szívesen vállalkoznak az írásra. Az évek során valószínűleg sok értékes pályamű 
született szerte az országban, de a megyében is. Megítélésünk szerint ezek nyilvántartása, raktározása, 
hozzáférhetősége még nem megoldott. Azon kellene gondokodnunk, hogyan tehetnénk ezeket az írásokat 
közkinccsé, jól hozzáférhetővé, hogy minél többen tanulhassanak belőle. 

5. A magyarországi honismereti tevékenységnek szerves része a nemzetiségi honismereti munka. 
Korábban megyénkben ez a tevékenység szinte kimerült az öntevékeny művészeti csoportok hagyomány-
ápolásában - ami rendkívül jelentős de ma nálunk ennél már több történik. A nemzetiségi honismeret 
jó támogatóra talált a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójában. A német és a délszláv szekció iskolarádió adásai 
nemcsak az anyanyelv ápolását szolgálják, hanem sok gyermek figyelmét irányítják a szűkebb haza, a lakó-
hely megismerésére, megbecsülésére. A Stúdióba érkező levelek százai mutat ják, hogy ot t , ahol az 
iskolában közösen hallgatják az adást egy-egy lelkes pedagógus irányításával és segítségével, ot t a 
honismereti jellegű feladatokra tömegesen érkeznek válaszok, megfejtések. Egy-egy tanév végén a munka 
értékelésnél kiosztott díjak további lelkes munkára serkentik a résztvevőket. 

Honismereti érdekből fölvetem, hogy nem gondolhatnának-e az illetékesek a magyar anyanyelvű 
általános vagy középiskolások, úgy is mondhatnánk: fiataljaink honismereti jellegű műsorának megszer-
vezésére a regionális rádióadásokban, hiszen a vidéki tv-adók már úgyis főként helyi honismereti anyagból 
készítik adásaikat? 

6. Honismereti szakköreink munkájában az országosan javasolt feladatok mellett mindig szerepelnek 
időszerű helyi tennivalók, évfordulók, megemlékezések. Ezekre már évek óta idejében fölhívja az 
illetékesek figyelmét a Megyei honismereti emlékeztető naptár. (Szerkesztette dr. Vargha Károly, a 
megyei Honismereti Munkabizottság elnöke.) Siklóson - ahol Batthyány Kázmér, Kossuth külügy-
minisztere volt a földesúr - a Vár- és Múzeumbaráti Kör a Janus Pannonius Múzeum közreműködésével, 
Batthyányi Kázmér politikai pályája címmel emlékkiállítást nyitott 1982. június hó 4-én, a politikus 
születésének 175. évfordulóján. Ugyanezen a napon Mozsgó községi közös tanács vb-ülésen emlékezett 
meg a község fejlesztőjéről, Batthyány Kázmérról. A múzeumi és műemléki hónapban Mozsgón 
Batthyány Kázmér emléktáblát lepleztek le, honismereti szakkörvezetői továbbképzéssel egybekötve. 

Áprilisban Szigetvár - a járási székhely - és Somogyhárságy, amelynek temetője id. KapoliAntalnak 
az első Kossuth-díjas faragó népművészünk sírját őrzi, méltóan adózott emlékének halála 25. évfordulóján. 
Szigettvárott id. Kapoli Antal mellszobrának koszorúzására, munkáiból igényes, szép kiállításra került sor, 
majd a népművész munkásságát és emberi magatartását bemutató két előadás hangzott el. Somogy-
hárságyon a tanácsépület falán levő emléktábláját és sírját a temetőben egyaránt megkoszorúzták. 

Augusztus 1-én bensőséges ünnepség keretében emlékezett meg Nagypeterden a Hazafias Népfront 
községi Bizottsága által egybehívott közönség a falu jeles szülöttje, Baksay Sándor író, műfordí tó és 
néprajzkutató születésének 150. évfordulójáról.1 Az ünnepi megemlékezést követően a helybeli úttörő- és 
KISZ-szervezet adot t műsort Baksay alkotásaiból. Mind az ünnepelt szülőházán, mind pedig a református 
templomban sor került Baksay emléktáblájának koszorúzására. Nagypeterd iskolai honismereti szakköre 
ősszel a múzeumi és műemléki hónapban nyilvános szakköri foglalkozáson emlékezett meg Baksay 
Sándorról, a néprajzkutatóról, sok baranyai témájú írás szerzőjéről. 

Sásd nagyközség honismereti szakkörvezetője meghívást kapott a tanácsülésre, ahol ismertethette 
elképzeléseiket a 650 éves község jubileumi ünnepségéről, amit a vezetőség lelkesen fogadott és magáévá 
tett . Megszavazták a községtörténet megjelentetését, a már hosszú idő óta gyűjtöt t anyagokból. 

1A Honismeret 1982. 5. számában Bottyán János emlékezett meg róla (Szerk). 



A készülődések és a mái megtartot t ünnepségek, megemlékezések mind igazolták a múzeummal, a 
levéltárral, a könyvtárral történő együttműködés hasznát. A honismereti mozgalom kérései meghallgatásra 
és támogatásra találtak és találnak a tudományos intézményeknél is. Azt is meg kell mondani, hogy a 
honismereti tartalmú rendezvényeknél a helyi Hazafias Népfront mindig fő támogatója volt a 
kezdeményezéseknek. 

7. Szólni kell még a továbbképzésekről és a szakmunkások honismereti táboráról A továbbképzéseket 
évente négy alkalommal rendszeresen megtartjuk. A szakmunkások honismereti tábora új színfoltja 
honismereti munkánknak. Első megrendezésére augusztus 1 1 - 1 4 . között került sor Űjpetrén, a Parkerdő-
ben, 16 szakmunkástanuló részvételével. 

8. A honismeret önmagában hordja ugyan a juta lmát , mégis elgondolkodtató, hogy nem lenne-e 
kívánatos, előnyös vagy egyenesen szükséges mozgalmunk terjesztése, jobb fölvirágoztatása érdekében 
megyénként, de országosan is kidolgozni valamilyen jó ösztönzőrendszert. Üzemben, gyárban, tsz-ben, 
ifjúsági mozgalmainkban, sportéletünkben, öntevékeny művészeti csoportjainknál mindenütt jelentős 
hajtórugóként működtetik az irányító szervek az ösztönzést, a jutalmazást, a kitüntetést. 

Ha a televíziós Ki mit tud - vetélkedőkön, Lehet egy kérdéssel több? vagy A fele sem igaz 
versengéseken jó ösztönzést jelentenek a jutalmak, akkor főként a közösségben és a közösségért végzett 
honismereti szakköri munka is több jutalmazást érdemelne, annál is inkább, mert a honismeret szinte soha 
nem ígérhet gyors sikert, a kitartó, a nem látványos, de igen hasznos munka jutalmazására, társadalmi 
elismerésére, ösztönzésére - úgy érzem - mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban jóval többet kellene 
tennünk, mint amit eddig tettünk. 

Ne maradjon ez a mozgalom ilyen tekintetben az ország szegénykéje, árvácskája, mert nem ezt érdemli, 
hanem mást! Többet! Az elmúlt 20 év munkája többre vált érdemessé! 

Timár Irma 

A VI. honismereti tábor 
Hajdú-Bihar megyében 

A debreceni Déri Múzeum és a KISZ Hajdú-Bihar megyei Bizottsága 1982. július 4 - 1 0 . között 
Polgáron szervezte meg középiskolások számára a VI. megyei múzeumi és honismereti tábort. A cél most 
is az volt, hogy jobban megismerhessék a diákok a múzeumi munka sokrétűségét. 

A legnagyobb érdeklődés ezúttal is a régészet iránt nyilvánult meg, dr. M. Nepper Ibolya az ún. 
terepbejárás tapasztalataiból leszűrhető tanúiságokra hívta fel a figyelmet. A helytörténeti szekció Román 
Márta irányításával a Gyöngyösbokréta mozgalomra vonatkozó adatokat gyűj töt t . Dr. Lovas Márton a 
természetrajz kedvelőivel Polgár környékének faunáját ismertette meg. A néprajzi gyűjtés mikéntjébe az 
első két napon nemcsak Szulovszky János (aki néhány éve maga is középiskolásként vett részt a tábor-
ban), hanem dr. Varga Gyula is segítette bevezetni az érdeklődőket. A kiscsoportokban végzett konkrét 
témákra (építészet, mesterségek, hiedelemvilág) irányuló gyűjtés nagyban növelte a munka eredményes-
ségét, több teret engedett az aktív részvételre. Gazdag ismeretanyagot nyúj tot tak a helytörténetírás prob-
lémáiról, Polgár történetéről, a Hortobágy növényvilágáról elhangzott előadások. A jól szervezett esti 
programokkal a tábor vezetó'inek, Csicsai Károlynak és Ormosi Lászlónak, rövid idő alatt sikerült közös-
séget kovácsolni a megye különböző településeiről jö t t , mintegy negyven középiskolásból. 

Sz. J. 

A komáromi Múzeumbarátok Köre 
A csehszlovákiai Komáromban, a Dunamenti Múzeum mellett, immár tív éve működő Múzeumbarátok 

Köre a múzeum tevékenységét segítő önkéntes testületként jö t t létre azzal a céllal, hogy tagjai tevőlegesen 
hozzájáruljanak szűkebb hazájuk történelmének, haladó hagyományainak feltárásához, a muzeális értékű 
tárgyi emlékek gyűjtéséhez és elősegítsék a múzeum közművelődési rendezvényeinek megvalósítását. 

A Kör 1972 őszén alakult, miután a múzeum igénye szerencsésen találkozott a helytörténet és az 
intézmény munkája iránt érdeklődő néhány lokálpatrióta komáromi lakos igényével. A 21 alapító tag a 
muzeális értékű tárgyak gyűjtésével kezdte működését és három gyűjtőcsoportba szerveződve már az első 
években több száz tárgyat mentett meg a múzeum részére a nagyarányú városfejlesztés során lebontásra 
ítélt komáromi városrészekben. Később a tagok a tárgyak gyűjtésén kívül helytörténeti adatgyűjtéssel és 
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