
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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összehasonlító elemzése alapján olyan szinten oldotta meg, amely önmagában is öregbítette a 
magyar vízügyi szolgálat tekintélyét és jóhírét. 

Megszervezte és az egész vízügyi szolgálat munkájának korszerű információs bázisává fej-
lesztette a Vízügyi Könyvtárat. Szerkesztői tevékenységének művelődéspolitikai jelentőségű 
eredménye a műszaki nyelvművelés feladatainak vállalása. Nemcsak a Vízügyi Közlemények 
írásának nyelvi lektorálását végezte, hanem társlapjában, a Hidrológiai Közleményekben kü-
lön nyelvművelő rovatot is indított Szaknyelvünk fejlesztéséért címmel. 

Fiatal éveinek főbb írásai: A Tisza-völgy és A magyar Duna vízjárása. Az utóbbit több 
nyelvre is lefordították. 1941-ben mint a Kolozsvári Kultúrmérnöki Hivatal vezetője egy 
jövőbe mutató erdő- és talajvédelmi törvény kidolgozására kapott megbízást. Terve mindazo-
kat a problémákat magában foglalta amelyeket ma a környezetvédelem feladatkörén értünk. 
(Ha ez a törvény akkor megszületik, ma nincsen Balaton-probléma sem: nem forog veszélyben 
a magyar tenger, amelynek pusztulását évtizedek óta hiába próbáljuk feltartóztatni.) 

Szakmai munkássága európai nevet és rangot szerzett Lászlóffy Voldemár számára, vizügyi 
szolgálatunk egyik kiemelkedő hidrológusaként becsülték itthon és külhonban egyaránt. 

Életművére a Tisza impozáns monográfiájával tet te fel a koronát. Nem csupán vizügyi mo-
nográfia ez, s nem is csak a hidrológiai-gazdasági-műszaki adatok és ismeretek gazdag tárháza. 
A Vízi munkálatok és a vízgazdálkodás a tiszai vízrendszerben (1981) című teljes történeti 
összefoglalás korát messze megelőzve, napjaink rendszerszemléletű, az ember és környezet 
kölcsönhatásait fel táró történetírásának korai előképe. Szakmai hitvalláson túl világnézeti ál-
lásfoglalás is: ,,A vizek megismerése a honismeret része — vallotta. Ez a felismerés tett hid-
rológussá". Több mint 600 oldalon dokumentálja: ,,nem egy-egy folyó hidrológusa vagyok. 
A legnagyobb rang, amit elértem, hogy a magyar vizek hidrológusa lehettem." „A vízépítő 
mérnök — vallotta szakmai öntudattal — országot épít. Vízügyi szolgálatunknak munkájával 
az egész nemzetet kell szolgálnia: a nemzeti vagyon védelme is országépítő fe ladat . . ." 

Ezt szo'lgálta Lászlóffy Voldemár különlegesen eredményes munkás életének több mint fél 
évszázadán keresztül, életének szinte utolsó pillanatáig. 

P. Károlyi Zsigmond 

Hímzés Bárttárói (XVII—XVIII. század), Hornyák László 
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