
A természet igazi szerelmese, a tájak, vidékek és a történelmi emlékhelyek jó ismerője, a népek és nemzetek 
barátja ebben Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye dimbes-dombos vidékeit járja be az 
olvasóval. 

A Nógrádi útikalauz 1976-ban másodszor is megjelent. A könyv arról tanúskodik, hogy írója (elkészült 
utazó és vérbeli országjáró, aki másoknak is jó kedvet csinál az utazáshoz. Mert leírásai élményszerűek, táj- és 
emberközelségükkel ragadják magukkal az olvasót. A több kiadást megélt Szlovákiai utazásokat és a 
Csehszlovákiai utazások-at minden olyan turista kezében ott találjuk, aki útja során egy-egy település 
múltjáról, történelmi emlékeiről is tudni akar valamit. 

A Száll a rege várról várra az utóbbi évek legnépszerűbb könyve lett Szlovákiában. Nem csoda, ha immár 
harmadik kiadasban is megjelentette a Madách. A kötet hasznos és élvezetes mondafeldolgozásokat kínál, s 
egyben azt is bizonyítja, hogy Szombathy jól ismeri a történelmet, eligazodik annak rejtelmeiben is. Az 
Ausztria útikönyvet Pethő Tiborral írta, s a vaskos kötet szintén több kiadásban megjelent már. 

S hogy a hajdani komáromi múzeumigazgató a régészetnek sem fordított hátat, bizonyítják az általa 
szerkesztett népszerű kiadványok, mint A magyar régészet regénye (1976), A régészeti barangolások 
Magyarországon (1978) vagy az Őshazától a Kárpátokig (1985). 

És mi mindent nem mondtunk még el ebben a nekrológban Szombathy Viktorról! Az emberről elsősorban. 
Arról, aki az utolsó percéig sem hagyta el magát; tolókocsijával is naponta az íróasztalhoz „gurult", hogy hírt 
adjon jelenlétéről a világnak, hogy okítson önismeretre és hazaszeretetre, hogy fáradt, de jóságos szívét 
mindenki előtt kitárja, tapasztalatait átadja. Ezt tette mindig, ha felkerestük őt a Magyar Jakobinusok terén lévő 
lakásában. Ot t , hol Herman Ot tó is lakott, s ahonnan a Vérmezőre látott az ember. 

Az utolsó találkozás sajnos elmaradt. Július elején telefonáltam neki, hogy felkeresem, s elbeszélgetünk 
felvidéki tevékenységéről. Sajnos, nem mentem azokban a napokban, s azóta ő ment el — örökre. Most már 
tucatnyi levelét vehetem csak kezembe, hogy ne fájjon a testi elmúlás. Szellemét idézgetve bukkantam a 
Balassagyarmati Honismereti Híradóban alábbi soraira, melyeket a Honismereti Kör tagjainak írt, elfogadva és 
megköszönve a tiszteletbeli tagságra való felkérést. „Talán meg sem érdemeltem, hogy az Önök tiszteletéből 
lettem tagja a Honismereti körnek — amelynek összejöveteleire, mai állapotomban elmenni már nem tudok — 
de ígérem, hogy amíg forgathatom a tollat, azaz verhetem ezeket a kis billentyűket, Balassagyarmat, az Ipoly, a 
Cserhát lehellete sohasem engedi elfeledtetni velem sem Nógrádot, sem Balassagyarmatot, sem azt a tájat, 
amely a gyarmati Ipoly-híd után következik. Számomra ma is egy az egész, és ha — egyebet nem tehetvén — 
írhatok valamit Gyarmatról, a Balassákról és az én szívem szerint való palócaimról, hitemre mondom, mindig 
megteszem, ahogy eddig is igyekeztem szerény tehetségem szerint megcselekedni." 

Sajnos, az ő cselekvésének ideje immár végleg elmúlt. Most már rajtunk a sor, hogy Szombathy Viktor 
szellemi örökségét magunkévá tegyük és kamatoztassuk. Hogy a mi jó Viktor bácsink pihenhessen békében az 
örökkévalóságban! 

Csáky Károly 

Hírek Balatonfüredről. 1987. május 23-án a helyi 
Városvédő- és Szépítő Egyesület koszorút helyezett el 
a balatoni evezős-, úszó- és vitorlássport úttörőinek 
emléktáblájánál. Dr. Némethy Ernó és Mihálkovics 
Tivadar elévülhetetlen érdemeket szereztek a Balaton 
„felélesztésében", a vízi sportok meghonosításában: 
legyen hát minden évben szívügye minden érdekelt-
nek, hogy ne hiányozzanak a koszorúk a kitűnő 
sportolók emléktáblája alól. 
# 1987. szeptember 5-én F. S. Beudant francia tu-
dósra emlékeztek. A kiváló francia geológus 1818-ban 
elsőnek írta le a Balaton-felvidék földtanát. Emlék-
táblája a balatonfüredi panteonban áll. 
9 1987. augusztus 18-án Déry Tibor halálának tize-
dik évfordulóján a helyi Jókai Kör, és a Városvédő- és 
Szépítő Egyesület Honismereti Szakosztálya koszo-
rút nelyezett el az író emléktáblájánál, mely a Lóczy 
Lajos Gimnázium bejáratánál áll. Az 1982-ben állított 
emléktáblán márványba vésve olvasható hitvallása: 
„Ez az ország a hazám, ez a nyelv a hazám, ez a rend 
a hazám." Jó lenne, ha az illetékesek — lassan fél 
évtized után! — döntenének a volt Déry-ház falán állt 
(másik) emléktábla sorsáról, s a kertből „eltávolított" 
szoborportréról. Van, kell, hogy legyen Balatonfüre-
den alkalmas hely Déry Tibor emlékének megőrzésé-
re! (Szekér Ernő) 
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