
„Fontolóra vévén a bizottság mindazon előnyöket, mellyeket a szervezkedési törvény a városoknak nyújt, 
azon terheket is, mellyek ezzel járnak, úgy, a városi pénztár jövedelmét és kiadásait . . . véleményünk oda 
irányul, hogy a mostani rendezett tanáccsal bíró Majsa város . . . a nagyközségek sorába vétetni kéressék . . . " 
— terjeszti elő 1872 tavaszán visszaminősítő szándékát a tanács, melyet a hamarosan megtartandó népszavazás 
(!) döntő szavazati többséggel elfogad. 

„Vidám, de a tisztesség határait nemigen túllépő" célzatos ünnepségsorozattal emlékezett meg a jelenlegi 
városi jogú nagyközségi elöljáróság a százötven esztendős évfordulóról 1987 augusztusában. Volt lángossütés 
és lófuttatás most is, s a Tájak—Korok—Múzeumok Kiskönyvtára sorozatban a TKM Egyesület a 
nagyközségi tanács megbízásából egy brosúrát is kiadott, melynek összeállítását dr. Vedres Ferencné vállalta 
magára. 

Ünnepelhetett volna a városjelölt nagyközségi elöljáróság igényesebben is. A kiadvány szerzője ugyanis 
amatőr lelkesültségében hibát hibára halmozott. Azt állítja például, hogy a „XVIII. század végén a lakosság 
száma meghaladta a hétezret" (valójában csak a háromezret), hogy a települést 1745-ben átépítik (a 
megtelepedés éve: 1743), hogy a „jelenleg látható mennyezetképeket" Tarcsa Lajos festette 1903-ban (pedig 
Malczik Károly és Pawlik Milada 1946-ban). Azt is állítja a kiadvány, hogy a község „iparosodása 
tulajdonképpen 1877-ben kezdődött a gyufagyár-alapítással". Mindez első hallásra meggyőzően hangzik, 
csakhogy ennek a Kovács Ferenc által az Iparhegyi szólók egyik gunyhójában épített „gyufagyárnak" az 
alapítón kívül egyetlen alkalmazottja sem volt. 

A tévedések lajstromozása hosszú időt venne még igénybe. Kár pedig ezért az eltékozolt lehetőségért, mert 
ez a sok vihart s még több porszagú, szürke, elkeserítő hétköznapot megért település ritka ünnepeinek egyikén 
mindenképpen komolyabb, felkészültebb megemlékezést érdemelt volna Kozma Huba 
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Vörösmarty Mihály szobra Fóton, és alkotója: Né-
meth Kálmán (Vörösmarty Géza felvétele) 

A fóti Németh Kálmán-emlékház. Németh Kálmán 
kivételes technikai tudású mestere és intuitív művésze 
volt a vésőnek, ám a pályát s elismerést csorbító 
idók az ő sorsát sem kímélték. Fóton, pontosabban a 
Fóthoz tartozó Kisalagon élt haláláig, kenyerét res-
taurátorként kereste. Fafaragó művészete — hadifog-
ság után — az 1940-es évek végén bontakozott ki, 
holott a kedvezőtlen alkotói klíma a művésztársada-
lomból kirekesztette és magányossá tette. Egyszer 
még felcsillant a remény. Magam is ott voltam nagy 
sikerű, talán utolsó budapesti kiállításán az Iparmű-
vészeti Múzeumban. Akkor 1965-öt írtak. Áttörésre, 
folytatásra 1979-ben bekövetkezett haláláig sem ke-

rült sor. A napokban a szellemét s műveit őrző 
Emlékházban tisztelegtünk emléke előtt. 

Nyugtalanító gondokkal tértünk haza. A három 
forintért megvásárolt fóti képeslapon a fotómontázs 
Németh Kálmán emlékezetét hirdeti, mégis Damok-
lesz kardja függ az életmú és a testamentum felett. 
Özvegyének halála után kapott lábra a hír, hogy a 
falura hagyott s egészében megtartandó művészrezi-
denciában szorítanak helyet a helytörténeti gyűjte-
ménynek. Nincs katalógus, idegenforgalmi kalauz 
vagy egyszerűen útbaigazító tábla, amely felhívná a 
figyelmet a néhai helybéli nagyság otthonára, az 
állandó kiállításra. Művészi teljesítményéről szobrai, 
grafikái, faragásai meggyőzik a véletlenül odalátoga-
tót és valameddig még Fótért tett emlékezetes csele-
kedeteiről is hallhat. Például arról, hogy megszervez-
te, elindította az anyagiak előteremtését a Fáy-prés-
ház helyreállítása végett. Ennek emléke egy fából 
megfaragott, hatalmas kéregető kéz. Nagyméretű, 
Vörösmartyékat idéző relifet is faragott a Fóti dal 
színhelye számára. 

Akinek Kálmán-napon százak ülték körül asztalát, 
annak emlékét, életművét ma a feledés pora lepi. Nem 
vagyok fafaragó, de szemnyitásom óta szeretve tiszte-
lem a képző- és iparművészetnek ezt az ősi ágát. Azt 
is tudom, s ezt tapasztalásból, hogy nem csinálhatunk 
pusztán múzeumot hagyományainkból, megőri-
zendő értékeinkből, hanem használnunk s használtat-
nunk kell azokat, különben a vitrin tárgyai lesznek 
vagy az enyészetéi. Hiszem, legjobb védelmük az 
eleven és közösségi élet közege. Nem vagyok organi-
zátor, csak ötleteim lehetnek. Németh Kálmán min-
den bizonnyal a hazai fafaragás doyenje volt. Mun-
kásságához, a humánus művészhez és a lakóhelyéhez 
kötődő tevékeny polgárhoz, méltó dolog volna, ha 
Fóton utcát és emléktáblát kapna, ha tanítványai, a 
volt vendégek és az. újabb fafaragó nemzedék tagjai 
időről időre Nála találkoznának. Van hely az Ó 
széles udvarán, vén szőlővel befuttatott verandáján. 

Bisztray Ádám 
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