
A nemrég még lóistállóként működő jellegzetes, vakolatlan, vörös téglás épületben olyan 
agrártörténeti kiállítás nyílt meg, amelynek tárgyai korábban limlomként kallódtak az udva-
rokban, a fészerek mélyén hevertek vagy a gépszínekben. A kiállítás megteremtésének gondo-
lata csupán néhány éve született meg. A felismerés nyomán helyi mozgalom bontakozott ki: 
felkutatni, megőrizni, közkinccsé tenni a múlt emlékeit. A kiállítás megálmodói és megvalósí-
tói most a tervszerű gazdagításra törekszenek. 

A kiállítást 1983 decemberében Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter nyi-
totta meg. Több értékes gondolata mellett elmondotta, hazánk tájai sokszínűek, mindegyik más 
és más értéket kinál. E felismerés nyomán születtek meg több helyütt az állandó agrártörténeti 
kiállítások. Az agrárértelmiség közügye lett, hogy az emlékeket összegyűjtsék, s nemcsak a 
szakmai, hanem minél szélesebb közönség elé vigyék. A megnyitott kiállítás teljességgel 
szinkronban van a helyben folyó színvonalas mezőgazdasági termeléssel, az agráripar helyi 
nívójával! Ennek történeti előzményeit, fejlődési állomásait, eszközparkját mutat ják be láto-
gatóiknak. A kiállítás létrehozása, és megnyitása után most a fokozatos gazdagítás a feladat. 

Zóka László 

A solymári 
váréit 

A Hazafias Népfront solymári szervezetének Helytörténeti Társasága (Műemléki albizottság) 
évek óta foglalkozik a solymári vár romjainak megvédésével és helyreállításával. A Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője, dr. Jablonkay István, valamint e sorok írója, több izben szorgal-
mazta a nagyközségi tanácsnál a pusztulás megakadályozását. Sajnos fedezet hiányában ez 
eddig nem sikerült. A Tanács még 1979-ben elhatározta, hogy Solymárvár renoválási tervét el-
készítteti az Országos Műemléki Felügyelőséggel, ami meg is történt. Az OMF 1983. augusztus 
8-án kelt, 9343/83. sz. leiratában leszögezte, hogy anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé cse-
kélyebb maradványokkal rendelkező várak helyreállítását, és hogy a solymári Tanács annak 
tudatában készíttette el a vár renoválási tervét, hogy a helyreállítás költségeit is viselnie kell. 
A Pest megyei Tanács Elnöke október 5-én kelt 2546/83. sz., igen tiszteletreméltó leiratában 
közölte, hogy „a rom további pusztulásának megakadályozása kötelességük . . ." 

Ezek után joggal kérdezzük, kinek a feladata e jelentős történeti emlék további pusztulásá-
nak megakadályozása? Nyitott kérdés! Szép gondolatok, megszívlelendő tanácsok, de a romok 
pusztulnak, egyre több föld és törmelék rakódik azokra, s lassan beteljesedik a konzerválásnak 
az a szerény módja, hogy ismét föld fogja borítani a csaknem 15 évi fáradságos munkával ki-
ásott épületmaradványokat. Tudom, hogy mindez pénzkérdés, s hiába kopogtatunk a bezárt és 
ki nem nyíló ajtókon! Marad továbbra is a társadalmi munka, amelyet a megadott műemléki 
előírások szerint elképzelni könnyebb, mint megoldani és honismereti körünknek nincs annyi 
aktivistája, akit e feladatra mozgósítani tudnánk! 

Eme rövid panaszos felsorolás után idézzük fel a múltat. 
E sorok írója 1928—1943 között kis lelkes csapattal, hatósági támogatás nélkül, hazafias lel-

kesedésből tárta fel a solymári Mátyáshegyen (Várhegy) fekvő vár romjait. Erkölcsi támogatás 
az egykori községi elöljáróságtól megvolt, az ásatási engedély sem hiányzott, de a munkálatok-
hoz pénzügyi fedezetet nyújtani az egykori Műemléki Bizottság sem tudott. Kis csapatunkat a 
pénztelenség sem keserítette el. A lelkesedést, a feltárás menetét, egy-egy régészeti emlék 
előbukkanása, rendkívüli mértékben növelte. A leletekből és a különböző műtárgy-töredékek-
ből állt össze már az 1930-as évtizedben a Valkó-féle gyűj temény, amelyet 1952-ben a műve-
lődési minisztérium védetté, közérdekű magángyűj teménnyé nyilvánított, s amely azóta is mű-
ködik és látogatható. Az anyag a bronzkorszakból (i. e. 1500) származó cserépedény töredékek-
ből, agyag, csont stb. munkaeszközökből; továbbá római síremlékekből (i. u. II. szd.), valamint 
a középkori vár (1380—1543) falazatairól lehullt épület-tagozatokból, vaseszközökből, kerámia 
maradványokból gyűlt össze. 
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A bontás során keletkezett törmelék lassan betemeti a romokat. Egy 7 x 7 méter nagyságú, 
kb. 5 m magasságú öregtorony, 2 m magasságú belső védőfal és a 4 részre tagolt palotarész 
16 x 8 m nagyságban, 3—4 m magasságban került elő, gótikus és reneszánsz épület-tagokkal. 

Az újabb, Feld-Kozák-féle kutatások során előkerült a várat körülvevő külső erődítmény 
fala, ez azonban oly mélyen fekszik, hogy különösebb védelemre nem szorul. A föld feletti ro-
mok, falmaradványok egyre kopnak, hiányzik konzerválásuk, fedőréteggel, födémmel való el-
látásuk: a pusztulást siettetik a falakra kapaszkodó, és azokon járkáló kirándulók is. Ennek 
meggátlására, a rommezö tervezett renoválásának megvalósítására — kérjük a község múltja 
iránt érdeklődő honfitársak segítségét és pártfogását! 

Vcükó Arisztid 

Irodalom: Pilis útikalauz. A solymári vár története. 1974. — Pápa-Dénes: Budai hegy-
ség útikalauz. 1982. — Valkó A.: A solymári vadászkastély. Országos Mezőgazdasági 
Múzeum 1967—68. évi közleményei. 

Falumúzeum 
nyílott 
Tápiógyörgyén 

Szobabelső a falumúzeumban 
(Gajzágó Jolán felvétele) 

Tápiógyörgye a XVIII. század első felében újjátelepült község. Feltehetőleg kétbeltelkes tele-
pülésrendszere az ú jabb utcaszabályozások és telekelrendezések következtében módosult: sza-
bályos utcákkal, szalagtelkes és fésűs beépítésű részekkel is bővült. A község egykori lakó-
házai az alföldi háztípus keretében alakultak. Az alföldi jellegű búboskemencét később szög-
letes kemencére alakították át. 

A falumúzeum épülete a település középpontjában a római katolikus templom melletti olda-
lon, az általános iskola épületével átellenben fekszik. A szoba mennyezetét tar tó gerendába 
vésett évszám tanúsága szerint a katolikus tanítók lakásául szolgáló házat 1883-ban építették. 
A falubeli hagyomány úgy tart ja, hogy 1906—1910 között került községi tulajdonba, Vágány 
József törvénybiró közreműködésével. Az épület jellegzetessége, hogy két, háromosztatú lakó-
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