
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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házat építettek egymás végébe, így egyszerre két tanító lakott benne a családjával. A lakré-
szek bejárata az épület két ellentétes, hosszanti oldalán van. A ház jobb oldalán, a pitvarból 
nyíló a j tó előtt, györgyei ámbit van, melyet az 1860-as években épült módos parasztházakon 
figyelhetünk meg. 

A falumúzeum alapját az 1977-ben elhunyt Molnár László tanár vetette meg, aki az 1960-as 
évektől lelkesen gyűjtöt te a paraszti élet használati tárgyait. A gyűj teményt az iskola padlásán 
tárolták, innen kerültek az ép darabok a falumúzeum kiállításába. A falumúzeum ügyét Varró 
István tanácselnök magáénak érezte, és 1983-ban megnyílt a néprajzi kiállítás, a község anya-
gi támogatásával és jelentős társadalmi munkával. 

Három helyiséget mutatunk be, az 1920-as évek állapotában. Kis Miklós keze nyomán ké-
szült a szobában a búboskemence és a konyhában a régi rakott tűzhely rekonstrukciója. A 
szoba, konyha és pitvar festését Fehér Istvánné Ladányi Anna, györgyei festőasszony végezte, 
helyi ízlésnek megfelelően. A festés sablonnal, ún. lurmával készült, a korábban használt fes-
tékek alkalmazásával, f igyelembe véve az alkalmazott színharmóniát. 

A falumúzeum berendezése nagyrészt a század húszas éveinek paraszti lakáskultúráját tük-
rözi. Néhány szép bútordarab a múlt század második felében készült. Mind a sarkos, mind a 
párhuzamos elrendezés szokásos volt Györgyén, mely utóbbinak egyik lehetőségét a falumú-
zeumban mutat juk be. Kiemelkedő bútordarabok a tiszafüredi stílusú festett kanapé és párja, a 
kemence padkáján látható kiskanapé vagy ücsii. Ugyancsak tiszafüredi bútor a pi tvarban a 
festett tálasfogas, melynek eredeti helye egykor a szobában a kanapé fölött volt, de az 1920-as 
évekre már kiszorult a szobából. Valószínűleg helyi munka, a század elején készült flóderozott 
tornyos nyoszolya. A kamrában kapott helyet az emberalakos, vésett díszítésű gömöri ácsolt 
láda, mely egy korábbi időszakban a szobában szekrényként szolgált. Századunkban pedig a 
györgyei gazdasszony farsang-háromnapokkor, böjt kezdetén ide zárta be a zsírt és a füstölt 
sonkát. 

A népi kultúra más összetevői mellett a györgyei parasztházak berendezése is számos rokon 
vonást mutat a szomszédos Jászság lakáskultúrájával. 

A falumúzeum kert jében áll a györgyei szőlőkben, a Szőlő úton 1897-ben felállított Szent 
Orbán-szobor. A szobor jobb keze hiányzik, és ez nem a véletlen müve. 1936-ban Györgyén 
májusban elfagyott a szőlő, és egy kétségbeesett szőlősgazda bosszút állt Orbánon. A györgyei 
népnek az állattartás mellett nagyon fontos jövedelemforrása a szőlő volt, erre utal a talapza-
ton olvasható könyörgés is: 

Szent Orbán 
Könyörögj érettünk 
Kérj áldást Istentöl 
Szőlőink Gyümölcsiáink 
és véleményeinkre 

Nagy Varga Vera 

In memóriám dr. Lászlóffy Voldemár 
(1903-1983) 

A vizek tudósa, a hidrológus Lászlóffy magát a tudomány szerény közkatonájának tekin-
tette, holott nemcsak kiváló a lakja volt a századforduló nagy nemzedékének, nagy tanúja ko-
rának, hanem ható—alkotó alakitója is szakmájának. 

Kolozsvárott született 1903-ban, Kassán tanult és mérnöki, ma jd közgazdasági mérnöki ok-
levelét Budapesten szerezte. A Vízrajzi Intézet munkatársaként készítette első hidrológiai 
tanulmányait a Dunáról a Duna Bizottság és a Duna Állandó Vízügyi Műszaki Bizottsága számá-
ra, melyek a nemzetközi testületek hivatalos nyelvén franciául jelentek meg, s igy szerzőjü-
ket szakmai körökben világszerte ismertté tették. 

Lászlóffy Voldemár tudományos eredményei mellett elsősorban tudományszerző tevékenysé-
gével irta be a nevét a magyar hidrológia és vízügy történetébe. 

1930-ban egy a hidrológiai kutatás feladatait és a hidrológiai adatszolgáltatás helyzetét egy-
bevető tanulmánya alapján megbízták a Vízrajzi Évkönyv újjászervezésével és szerkesztésé-
vel, ami valójában az egész vízrajzi adatgyűjtési és -feldolgozási rendszerünk megújí tását je-
lentette. Feladatát 13 más, főleg dunai ország gyakorlatának és hasonló kiadványainak gondos 
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