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„A város peremén" 
A budapesti helytörténeti gyűjtemények 
kiállítása 

Budapesten a Főváros i Tanács, valamint a Hazaf ias N é p f r o n t támogatásával m ű k ö d ő honismeret i 
mozga lom immár 30 éves múltra tek in the t vissza. A város tör ténetének kutatása azonban ennél jóval 
régebben, több mint száz évvel ezelőtt kezdődö t t . 1950-ben Nagy-Budapes t a régi főváros és 23 község 
és város egyesítésével jö t t létre. Ezeknek az é le tmód, népra jz , tö r téne lem szempon t j ábó l egyaránt sajátos 
t e l e p ü l é s i n e k h a g y o m á n y á t őrzi a 13, mai napig önál ló főváros i helytörténet i gyű j t emény , ' valamint 
t ö b b kisebb gyű j t emény . 

Első bemuta tkozásuk 15 évvel ezelőt t , ugyancsak a Budai Várban volt. A k k o r azonban csak kicsiny 
tö redéké t tudták b e m u t a t n i a mostani második , m a j d n e m 700 m" alapterületű nagy kiállításnak, amire 
1987 decemberében ke rü l t sor a Budapest i Tör téne t i M ú z e u m b a n . 

Az egyik legjellegzetesebb gyű j t emény a 28 évvel ezelőt t alakult rákospalotai m ú z e u m tu la jdonában 
van. A Kiállításon a kerü le t valamikori fö ldműves , palóc jellegét muta t ta be a Rákospa lo t a -Ófa lubó l 
szá rmazó , XIX. századi paraszti szobabelsővel , pa tko lókovács műhelyével , mezőgazdasági szerszámai-
val. Külön jelentőséget ado t t bemu ta tó juknak , hogy m ú z e u m u k évek óta h ú z ó d ó rekons t rukc iós 
munkála ta i miatt a nagyközönség másho l nem láthatta ezt az anyago t . 

A XI I . kerület — a Hegyv idek — tör téne té t már a múl t század végén is ku ta t t ák . A „Hegyvidéki 
Baráti K ö r " több kö te te t jelentetett meg a kerület múl t jából a két világháború közt i időszakban (ld. D r . 
Siklóssy: A Svábhegy). A gyű j temény anyagából — amely az 1970-es években fo rmá lódo t t önál ló 
m ú z e u m m á — kiá l l í tásunkon a svábhegyi szőlőművelés emlékei voltak láthatók, valamint a Diana u. 24. 
sz. alatti Óra-vil la t o r o n y ó r a szerkezete, amelyet a 24. ó rában mente t t ek meg a pusz tu lás tó l . 

A XVII I . kerületi kiállítás sajátos arculatát i skolagyűi teménye adja. Kísérleti e s z k ö z ö k , szemlél tető-
táblák — ezek még az ál talános iskolák megszervezése előtti i d ő k b ő l valók (ld. a bo r í tón ) . 

K ő b á n y a ipari-kisipari jellege d o m b o r o d o t t ki a bemuta to t t tégla- és sörgyári emlékeken , valamint az 
1930-as évekből s z á r m a z ó c ipészműhely berendezésén. 

A legrégebbi g y ű j t e m é n y a csepeli, munká j á t már a II. v i lágháború előtt megkezd te . A Csepeli 
Munkáso t thonna l ka rö l tve gyűj tö t te a kerületre leg je l lemzőbb munkásmozga lmi és ipartörténet i 
anyagot . 

P r o m o n t o r — ma B u d a f o k — s z o m o r ú jellegzetességei vol tak évszázadokon át a dombolda l 
barlanglakásai. Ezek emlékei t muta t ta be a vári kiállításon a gyű j t emény , melynek önál ló kiállítása is 
nyílt Budafoki barlanglakás kiállítás c ímmel a XXI I . kerületi Veréb utca 4. sz. alatt. Ugyancsak a kisipar, 
a kisvárosi életmód t ü k r ö z ő d ö t t a Kispesti He ly tör téne t i G y ű j t e m é n y en te r iő r je iben : a borbély , a 
sz ikvízgyár tó műhely vagy a patika (volt Beretvás patika) berendezési tárgyain (ld. a bor í tón) . 

Az első peremkerüle t i m ú z e u m , a pesterzsébet i , a soroksárival közösen muta t t a be a XX. kerület 
emlékei t . A gazdag m u n k á s m o z g a l m i és üzemtör téne t i h a g y o m á n y o k k a l r ende lkező XIII . kerület 
egyedi rád iógyűj teményéve l jelentkezett , s természetesen nem maradha to t t el a munkás lakás belső sem. 

' Ó b u d a i H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y ; Újpes t i He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Kőbánya i He ly tö r t é -
neti G y ű j t e m é n y ; Albertfalvai He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y és I s k o l a m ú z e u m ; Hegyvidék — 
Budapest XII . kerület i He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Angyal fö ld i He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; 
Rákospalotai He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Budapest XVI I I . ker. : Pedagógiai G y ű j t e m é n y ; 
Kispesti H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y ; Pesterzsébeti He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; A Magyar 
Mezőgazdasági M ú z e u m Barátainak Köre Dél-Pest i Csopor t j ának G y ű j t e m é n y e , Soroksár ; 
Csepeli He ly tö r t éne t i G y ű j t e m é n y ; Budafoki Barlanglakás Kiállítás. 
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Az 1970-es évek elején, amikor Albertfalván megindult az új lakótelep építése s a XI. kerületnek ez a 
része kezdett eltűnni a színről, az 1928-ban alapított Petőfi Sándor Általános Iskola vezetésével kezdték 
gyűjteni a még menthető emlékeket. A helytörténeti gyűj tőmunka itt is összefonódot t az iskolatörténeti 
emlékek gyűjtésével. 

A valamikor megyei jogú város, Újpest , mely első peremvárosa volt Budapestnek, második évtizede 
gyűjti a XV. kerület — elsősorban üzem- és munkásmozgalomtör ténet i — anyagát. Ebből került 
válogatás (zászlók, mészárosszerszámok, céhláda) a kiállításra. 

Az egyik legnagyobb változáson keresztülment kerületünk a III. A ma már szinte teljesen eltűnt 
földszintes Ó b u d a , Békásmegyer gazdag gyűjtőterületet jelent ma is a múzeológusok számára. A 
kovácsoltvas kapu, a szecessziós hálószoba, Tóbiás Simon kádármester műhelye mind ezt példázta. 
Helyet kapot t még a kiállításon Kún Zsigmond néprajzi gyűjteményének egy része, és a múzeumot 
annyira jellemző játékgyűjtemény is. 

Kiállításunk célja az volt, hogy fölhívjuk a figyelmet a gyűjtemények létezésére, anyaguk sokszínűsé-
gére, gazdagságára, hogy serkentsük a velük való együttműködést . Hiszen ezek a kis múzeumok 
lehetőséget adnak, hogy az „utca embere" is részt vehessen gyűj teményük gyarapításában, s ezen 
keresztül a lokálpatriotizmusnak, a szülőföld szeretetének is közvetítői lehetnek. 

A helytörténeti , honismereti gyűj temények száma fővárosunkban is egyre nő. Talán sikerül elérnünk, 
hogy ne csak a gyűjtemények számát, hanem munká juk minőségét is magasabb szintre emeljük, s 
történeti szakgyűjteményeket h o z z u n k létre belőlük. 

Lengyelné Kurucz Katalin 

Emlékmúzeumok, tájházak 
Komárom megyében 

Az a vidék, amit közigazgatási térképeink Komárom megye-
ként jelölnek, tájképi szépségeivel és Duna-partjával, váraival és 
fürdőivel nagy vonzóerőt gyakorol a modern kor vándoraira, a 
hazájukat megismerni kívánó turistákra. Azt az érdeklődést, 
amely az itteni történelmi emlékek, a közgyűj temények művé-
szeti és néprajzi értékei iránt megnyilvánul, híven tükrözik a 
megye országos, sőt nemzetközi hírű múzeumainak látogatási 
statisztikái. 

A jelenleg működő négy emlékmúzeum közül jelentősége 
miatt is, megnyitásának időpont ja miatt is, az esztergomi Babits-
emlékház kívánkozik a felsorolás élére. A Babits család 1923-ban 
vásárolta azt a telket, amelyen egyszerű, de bensőséges nyaraló-
jukat felépítették. A látogatók aláírásait megörökítő híres autog-
ram-fal arról tanúskodik, hogy a ház még a köl tő életében 
zarándokhellyé vált, hiszen a Móricz, Dutka, Weöres, vagy 
Illyés név környezetében szinte a kor minden neves személyisé-
gének aláírását kibetűzhet jük. 

Babits halála után, majd a második világháborús események 
következtében, az eredeti bú to rok , berendezési tárgyak sajnos 
elkallódtak. A felszabadulás utáni irodalompolitika sokáig deka-
densnek minősítette a költő életművét, így nem volt lehetőség a 
hagyaték gondozására. Már-már a lélekharang is megkondul t az 
épület fölöt t , amikor az esztergomiak kezdeményezésére megindulhatot t a „mentési akció", ennek 
eredményeként végül is 1961. agusztus 6-án, Babits Mihály halálának 20. évfordulóján a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az esztergomi Balassa Múzeum anyagával kiegészítve 
megnyílhatott az emlékmúzeum. Az Előhegyre felkapaszkodó érdeklődőt így új berendezés várja, de a 
táj, amely annyi versre ihlette a köl tőt , ma is régi varázsát őrzi. 

Kilenc évvel később, az 1970-es múzeumi hónapban nyílt meg a ma már Komáromhoz ta r tozó Szőny 
községben, egykori lakóházában, a Dobi István Emlékmúzeum. A kubikus furiktól a Szocialista Munka 
Hőse kitüntetésig, a napszámos sorstól az „ország első közjogi méltóságáig" ívelő pálya dokumentumai 
arra is alkalmasak, hogy megismerjük a kor politikai harcait, az új társadalmi rend építésének állomásait. 

Az 1970-es évek kulturális fellendülését két emlékmúzeum jelzi a megyében. 1971. március 14-én nyílt 
meg Ácsteszéren a Táncsics Mihályt idéző gyűjtemény. A Táncsics csa Iád emlékét kezdettől híven őrző 
település annak idején az országban elsőként emelt szobrot a magyar forradalmi demokrat izmus jeles 
harcosának, de a hagyományhoz való ragaszkodást azzal is igazolta, hogy a megyében itt megnyílt első 
felszabadulás utáni művelődési o t thont is a falu szülöttéről nevezte el. A múzeumnak berendezett 

Fellner Jakab (1722—1780) építész 
szobra 
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oldaltornácos, jellegzetesen nyugat-magyarországi stílusú ház nem azonos a szülőházzal, de ma is 
ugyanúgy a keresztutca szélső épülete, mint akkor, amikor Táncsics 1877-ben utoljára járt itt. 

N e m messze innen: Ászáron viszont az eredeti szülőház őrzi Jászai Mari emlékét. Az utcai szobában, 
ahol Krippel József ács ötödik gyermekeként nyomorúságos sorsélményeit elraktározhatta jövendő 
hivatásához, most a fényes színészi pálya dokumentumai láthatók: utazóládája, apróbb személyes 
tárgyai, a róla megjelent színikritikák. A hátsó szobában olyan berendezést láthatunk, amely hiteles 
néprajzi hátteret szolgáltat az életműhöz. A z egész múzeum őrzi — Babits szavaival — „a csillagot, mely 
hit volt, fenség, és kemény magasságok dacával izzó tiszta fény ." 

A felsorolt négy emlékmúzeum mellett szólni kell két olyan gyűjteményről is, amely jelentőségét 
tekintve megérdemelné, hogy hivatalosan elismert és támogatot t múzeumként m ű k ö d j ö n , de anyagi és t 
egyéb okok miatt még nem kapta meg ezt a státuszt. 

Az Almásneszmély — egykor Dunaalmás és Neszmély — főutcáján a Csokonai nevét viselő 
művelődési o t thonban a halhatatlan múzsa, Lilla emlékét idézi egy gyűjtemény. A helyi orvoslelkész, 
dr. Ferenczy Miklós kezdeményezésére kialakított emlékszoba natasaként ma elevenen él a faluban 
Vajda Júlia emléke. Az itt látható tárgyak, dokumen tumok bizonyára kiegészíthetők, szakszerűen 
elrendezhetők lehetnének múzeumi szakmai irányítás esetén, s így azokat is megállítaná, akik ma 
átrobognak a község nagy forgalmú főutcáján. 

A legújabb, s legkevésbé ismert emlékszobát Tardosbányán kereshetjük fel, ahol egyben a megye 
szellemi pa le t tá jánA új színével találkozhatunk. A ház szülötte, Fekete Lajos, oszmán- törők nyelvész-
ként kapott Kossuth-díjat , de szinte ugyanennyire jártas volt az arab, a perzsa és a német nyelvben. 
Tudományos munkásságát nemzetközi f ó r u m o k is elismerték, emlékét pedig úgy őrzi a szülőház, hopy 
— elsősorban a Tata Barátainak Köre kezdeményezésére — emlékszobában tárja az érdeklődők ele a 
gazdag élet dokumentumai t . 

Komárom megyének nemcsak múltja, szellemi hagyatéka, de mai lakossága is „sokszínű", hiszen egy 
sor településen ma is gyakran hallhatunk szlovák vagy német szót. Ez az etnikai sajátság indokolja, hogy 
a megye tájházai elsősorban nemzetiségi községekben találhatók. 

Tatán ugyan országos gyűj tőkörű nemet nemzetiségi múzeum működik a volt Nepomucenus-malom-
ban, mégis fontos szerepet vállal magára a közeli Tarjánban működő tájház: o t thon t — és folyamatos 
munkát — ad a község honismereti szakkörének és német nemzetiségi együttesének. Az előbbiek 
ellátják a helyi vezetés feladatát is, az utóbbiak — számos idelátogató csoport igazolja — helyi 
hagyományokra épülő műsorukkal életet varázsolnak a ma már nem lakott falusi ház kertjébe, udvarába. 

Szlovák nemzetiségi tájház működik a D o r o g közeli Kesztölcön, s alig pár hónapja Oroszlány ófalusi 
részén is. Éppen ez utóbbi igazolja, hogy a felduzzadt lakosságú település lakossága mi-tudatának 
kialakításában milyen nagy szerepet tölthet be egy ilyen tájház létrehívása, működtetése , berendezése. 
N e m választható el ugyanis a tájház megszületése a honismereti kör újjáalakulásától, vagy a megyében 
egyedülálló városi Hel lytörténeti Füzetek megjelenésétől. Mindezek eredményeképpen az idelátogatók 
megismerhetik egy pár száz lelkes vértesi szlovák falu fejlődését, a húszezres bányászvárossá válásig. 

Az ország legkiseDb megyéjének példája mutat ja: ugrásnyira a fővárostól, egynapi programba sűrítve 
is mi minden megismerhető hazánk szépségéiből, történelméből — és jelenéből. 

Haraszti Mihály 

A Somogy megyei 
honismereti mozgalomról 

A Hazafias N é p f r o n t kongresszusainak állásfoglalásai hangsúlyozták történelmi örökségünk és 
forradalmi hagyományaink ápolását, a múlt és a jelen összefüggéseinek bemutatását, a szülőföldhöz, 
lakóhelyhez kötődés erősítését. Ezen munkálkodik az irányítást, feladategyeztetést ellátó megyei 
honismereti bizottság. Évkezdő tanácskozásán a népfront megyei elnökségének napirendjére tervezett 
beszámolót és az idei programot vitatta meg. 

Az 1980-as évek honismereti mozgalmát értékelve a beszámoló megállapította: a tervszerű, folyama-
tos bizottsági munka és a tagok személyes vállalásai alapján megfelelő munkamegosztás és együt tműkö-
dés alakult ki az irányításban, a szervezésben és a szakmai segítésben a művelődési osztályok, a 
közgyűj temények, a társadalmi és tömegszervezetek közöt t . 

A honismereti szakkörök, csoportok száma az 1980-as években csaknem megkétszereződött , 
meghaladja a százat. A szakköri tevékenység megélénkülésében jelentős része van a megyei művelődési 
központ rendszeres szakmai-módszertani tevékenységének; a siófoki, a kaposvári és a marcali 
szakbizottság-vezetőknek; Nagyatádon, Boglárlellén a vonzáskörzet szakmai segítését is vállaló, 
nemrég alakult honismereti bizottságnak. A középiskolai honismereti munka irányítását, összefogását a 
Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából honismereti szaktanácsadó látja el. Ennek nyomán valamennyi 
középiskolában alakult honismereti szakkör . A megyei művelődési központ jó kezdeményezése volt 
1984-ben a szakkörvezető-képző tanfolyam, ahol 15 szakkörvezető végzett. 
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A hazaszeretetre nevelés, a lakóhely iránti tudatos érzelmi kötődés felkeltésének egyik lehetőségeként 
támogatta mozgalmunk a Szőcsénypusztán, Szennában és Mesztegnyőn gazdag programmal szervezett 
honismereti táborokat . Az utóbbi években a táborozás lehetőségeit a Kaposvári Városi Művelődési 
Közpon t is bővítette. 

Az elmúlt évtől kezdve a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, a Magyar Történelmi Társulat és 
a dél-dunántúli megyék együttműködésével honismereti ku ta tók , történelemtanárok számára a helytör-
téneti kutatások fejlesztése, irányítása céljából szakmai programokat (nyári táborokat , konferenciákat) 
szervezünk. A tanítójelöltek honismereti mozgalomba tör ténő bekapcsolódását segíti elő a Kaposvári 
Taní tóképző Főiskolán újjáalakult honismereti szakkör, valamint a tanítóképzők hallgatói számára 
1986-tól kezdve nyaranta szervezett zsámbéki országos szakkörvezető-képző tábor, ahol már 20 
kaposvári hallgató végzett. 

A közösségek — érdeklődési körük és a helyi hagyományok által meghatározottan — többnyire az 
adot t település néprajzi, helytörténeti, iskolatörténeti, irodalmi jellegű szellemi és tárgyi örökségének 
gyűjtését tekintik feladatuknak: falukrónika, üzemi krónika írására vállalkoznak, műem lék-, termeszet-
és környezetvédelmi feladatokat, régészeti leletbejelentő szolgálatot látnak el. Vannak, akik a szobrok, 
emléktáblák kataszterének elkészítéséhez fogtak hozzá, mások a földrajzinévtárak és az ahhoz tar tozó 
térképek, valamint a turistatérképek földrajzi neveinek pontosítását végzik. Különösen a Siófok 
körzetéhez tar tozó szakkörök vállaltak komoly feladatot a Petőfi Irodalmi Múzeum felhívására és 
irányításával i rodalmunk helyi hagyományainak gyűjtésében. 

Legtöbb eredményt a több évtizedes múl t ra visszatekintő szakkörök tudnak felmutatni (pl.: a marcali 
gimnázium, a kaposvári Táncsics Gimnáz ium szakköre, a mesztegnyői, a balatonszemesi, a lábodi, a 
somogyudvarhelyi , a zamárdi, a csurgói szakkörök és a balatonszentgyörgyiek). Közös vagy egyéni 
pályázókként számos megyei és országos díjat nyertek el. Csaknem valamennyi közösség rendelkezik 
kisebb-nagyobb, nem egy esetben muzeális értékű gyűjteménnyel . 

1983-ban a Megyei Tanács V. B. értékelte a honismereti és hagyományőrző tevékenység megyei 
helyzetét és határozatot hozot t a fejlesztésre. Többek közöt t intézkedett a szakköri munka feltételeinek 
javításáról, határozatot hozot t a községtörténeti gyűjtemények létesítésére és működésére. Megyénkben 
t öbb mint félszáz helytörténeti gyűj teményt tartunk nyilván. A jelentősebbek tárgyi és dokumentuma-
nyaga az 500 db-ot is meghaladja. Elhelyezésük, tárolásuk azonban — a helyi tanácsok igyekezete 
ellenére — csak részben tekinthető megoldottnak. A múzeum az évente meghirdetett gyűjtőpályázatok-
kal, az iskolatörténeti gyűjtemények felügyeletével, kiállítások készítésevei segítette ezt a munkát , 
továbbá útmutatót készített a gyűjtemények kezelői számára. A legnagyobb előrelépés Mesztegnyőn és 
Somogyudvarhelyen tapasztalható. Az önálló épületben elhelyezett helytörténeti anyag állandó 
kiállításként látogatható, gyarapodása folyamatos, a gyűj temény a községek közművelődésének szerves 
részévé vált. 

A megyei levéltár tovább bővítette községtörténeti adattárát, ennek felhasználásával lexikont 
jelentetett meg a helyi tanácsok támogatásával (Nagyatád és Barcs vonzáskörzetében). Az Iskola és 
Levéltár sorozatban közzétet t Zamárdi Krónika a községi krónikák készítésének modellje lett. 

A megyei könyvtár kezdeményezésére a nagyobb, körze tközpont i könyvtárakban megkezdődöt t a 
helyismereti részlegek kialakítása. A megyei könyvtár somogyi gyűjteménye mellett értékes anyagával 
kiemelkedik Tab, Siófok, Marcali, Nagyatád könyvtára. A videózás a jelenkor dokumentálásának is 
fontos eszközévé vált. 

A helytörténeti gyűj temények megalapozásához és továbbfejlesztéséhez lendületet adott felszabadu-
lásunk 40. évfordulóján a Hazafias N é p f r o n t által meghirdetett országfényképezési akció, melyet a helyi 
tanácsok támogatásával mintegy félmillió Ft értékű társadalmi munkával országosan az elsők közöt t 
végeztünk el. 

A szakkörökben vállalt gyűj tőmunka honismereti és tájházakat, múzeumokat , iskolai gyűjteményeket 
alapozott meg (Csurgó, Marcali, Lábod, Somogyudvarhely, Mesztegnyő, Karád, Zamárdi), és — a 
pályamunkákkal együtt — felbecsülhetetlen értékkel gyarapította a múzeumok, levéltárak és könyvtárak 
állományát. Arra is van példa, hogy a helyi alkotó közössegek, kutatók, gyűj tők tevékenysége nyomán 
önálló helytörténeti kiadvány látott napvilágot (Nagybajom, Balatonszentgyörgy, Barcs, Nagyatád, 
Fonyód , Csokonyavisonta , Gölle, Karád), illetve kiadásuk előkészítése folyik (Siófok, Boglárlelle, 
Szőlősgyörök, Nagyatád , Kaposvár, Segesd). Nyomdában van a délszláv nemzetiségű községek 
(Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu) történetének horvát nyelvű kézirata. 

A hagyományőrző honismereti tevékenységet — a szűkülő anyagi lehetőségek ellenére — több 
értékes megyei kiadvány megjelentetése is segítette. Folytatódtak a már ismert színvonalas sorozatok 
(levéltári, múzeumi évkönyv, szántódi füzetek stb.). Á megyei Honismereti Híradó új rovatokkal 
bővült . Marcali füzetek címmel új sorozat indult, a műemlékjegyzék javított kiadása mellett megjelent 
Nagy Ferenc fafaragó népművész albuma és a somogyi pásztorvilágróÍTakáts Gyula gyűjteménye. 

Lépéseket tet tünk — egyelőre még kevés eredménnyel — az üzemi krónikaírás érdekében. Sikere 
nagyobb lenne, ha a vállalkozó szerzők nagyobb biztatást és megfelelő támogatást kapnának a gazdasági 
vezetőktől és a szakszervezeti bizottságoktól. A népfrontmozgalom megyei történetének megírásával is 
adósok vagyunk. 

Mozgalmunk közreműködöt t a nemzeti , nemzetközi évfordulós ünnepségek, emlékülések rendezésé-
ben. A szülőföldhöz, lakóhelyhez való kötődést erősítették a megyében szervezett tudományos 
tanácskozások és megemlékezések. Ezek közül kiemelkedett az 1983-ban megrendezett XI. Országos 
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Honismeret i Akadémia. Részesei voltunk a 850 éves Karádon, a 900 éves Fonyódon és a horvátok 
letelepedésének 300. évfordulóján Lakócsán rendezett emlékünnepségeknek. Jeles esemény volt 
Somogyvár történelmi emlékhellyé avatása és az 1943. évi „szárszói konferenciáról" való megemlékezés. 
Évente hagyományosan szervezzük a KISZ-szel a március 15-i ünnepségeket, köz reműködünk a 
levéltári napok rendezésében. 

Ünnepi megemlékezést és kitüntetési ünnepséget tar tot tunk 1985-ben a szervezett honismereti 
mozgalom 25. évfordulóján. A honismereti m u n k a elismerésének lehetősége az állami kitüntetésekkel, 
megyei díjakkal (Szocialista Kultúráért , Kiváló Munkáért , a megyei tanács közművelődési díja), 
valamint a mozgalmi kitüntetésekkel (Népf ron t Munkáér t , Ifjúságért Érdemérem, Kiváló Társadalmi 
Munkás, Ortutay-plaket t ) , pénz- és könyvjutalmakkal gyarapodott . 

A népf ron t megyei bizottsága a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkásság megyei 
elismerésére 1987-ben Vikár Bela-emlékérmet alapított és adott át. Összehangoltabbá vált a honismereti 
szakkörök támogatása is. Megyénkben — a már hagyományosan, országosan is f igyelemre méltó 
eredménnyel dolgozó hagyományőrző együttesek és honismereti csopor tok mellett — különösen az 
utóbbi öt évben kedvező folyamat bontakozott ki a lakóhelyi kisközösségek — művelődési egyesületek, 
olvasó- és gazdakörök —, valamint a népfőiskolák, a városszépítő egyesületek és a baráti körök 
szervezésében. Programjaikban az általános és szakmai műveltség gyarapításához hozzá tar tozik a népi 
kultúra, szokások és hagyományok megőrzése, tör ténelmünk megismerése. 

Sándor Mária 

Tizenöt éves 
• • 

a veszprémi Üzemtörténeti Klub 
Megyénkben mindig jelentős volt azoknak a száma, akik történeti értékeink ápolását szívügyüknek 

tekintették. A hivatásos és az önkéntes kutatók figyelme nem csupán a művelődéstörténeti érdekességek 
feltárására összpontosul t , hanem — az 1960-as évektől különösen — ipartörténeti emlékeink gondozásá-
ra, a szakmatörténeti múlt, a gyárak, vállalatok történetének megírására is kiterjedt. Már 1972-re létrejött 
a kuta tóknak egy viszonylag széles köre, amely kész volt az üzemtörténet legkülönbözőbb ágainak 
művelésére. Munkájukat a megyei pártbizottság agitációs és propagandabizottsága is segítette. 

A szervezeti keretek megteremtése során meghatározó esemény volt a Veszprémben 1972. december 
5-én megtartot t első megyei üzemtörténeti konferencia, ahol kifejezésre jutott az a szándék, hogy az 
üzemtörténettel foglalkozó öntevékeny kutatók összefogásán kívül a munkához feltételt teremtő 
vállalati vezetőket is megnyerjék. Az eredményes munka elképzelhetetlen volt szakmai műhely nélkül, 
ezért megalakult a Veszprém megyei üzemtörténet-írók klubja. A tagok különböző munkaterületeken 
dolgoztak, és a felkészültség kü lönböző szintjén álltak, ezért első feladatként egy alapvető módszertani , 
szakmai ismereteket nyúj tó munkatervet kellett összeállítani. A havonta megtartott foglalkozásokra — 
amelyekre a Szakszervezetek Veszprém Megyei Tanácsa adott helyet székházában — országos és megyei 
szaktekintélyeket hívtunk meg, de sort kerítettünk gyár- és intézménylátogatásra is. A k lub vezetését a 
Bakonyi Múzeum újkor tör ténész muzeológusa vállalta. 

Tevékenységük az első években az általános módszertani tudnivalókon kívül a megye iparához 
(bányászat, vegyipar, gépipar) kapcsolódó szakismeretek bővítését szolgálta, de kiterjedt az érdeklődés 
a publikációs tevékenységgel összefüggő munkára is (pl. szerzői jog, szerkesztés, nyomdai technológia). 
A megye kulturális intézményeiben (könyvtár, múzeum, levéltár) megtartot t foglalkozások alkalmával a 
tagok képet alkothattak az intézmények honismereti-üzemtörténeti anyagainak feldolgozási lehetősé-
geiről. Az Országos Levéltárban a megyei vállalatok iratanyagát mérték fel a kutatók. 

Kapcsolataink szélesítését szolgálta a más megyék üzemtörténészeivel megvalósított tapasztalatcsere, 
az országos kutatóbázissal, a Magyar Történelmi Társulat üzemtörténeti szekciójával kialakított 
kontaktus pedig az országban folyó munkákról és a legfrissebb szakmai eredményekről adott 
tájékoztatást. 

Az előrelépés mellett helyenként érvényesültek a visszahúzó jelenségek is (pl. nem egy üzem elállt a 
tényleges támogatástól, a tagok érdeklődése is csökkent), ezért a harmadik megyei üzemtörténeti 
konferencián (Inota, 1976) több új lehetőség és módszer kijelölésére került sor. Ennek is köszönhetően 
mind többen kapcsolódtak be a megye munkásmozgalmának, a mezőgazdasági üzemek történetének 
feltárásába, több szocialista brigádtörténet, üzemkrónika született. A tanulóifjúság érdeklődését új 
módszertani lépésekkel (a honismereti táborok üzemtörténeti szekcióinak szervezése, lebonyolítása, 
ifjúsági szakmatörténeti pályázatok kiírása, szakköri foglalkozások beindítása stb.) igyekeztünk 
felkelteni. 

A szakmai munkát segítette N a g y István megyei üzemtörténeti bibliográfiájának elkészülte, Lakó 
István klubtagunk pedig a 30 éve történt . . . című kollektív kiadványunk szerkesztését vállalta. Ez a 
munka a száz munlíásnál többet foglalkoztató Veszprém megyei üzemek állami kezelésbe vételéről 
szólt, és hasznos segédanyaggal szolgált a szocialista brigádvezetői klubok üzemtörténeti vetélkedőihez. 

A megyében kiszélesedett üzemtörténeti mozgalom — és benne a veszprémi klub eredményei — 
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eredményeként 1978 márciusában Veszprémben került sor az első országos üzemtörténeti konferenciá-
ra. Ezen valamennyi megye és Budapest mintegy kétszáz meghívottja vett részt, köztük a levéltárak, 
könyvtárak, múzeumok vezetői, munkatársai. A részletes elemzés és a továbblépés megjelölése hasznos 
útravalót adott minden üzemtörténeti kutató számára. Az elhangzottak hamarosan beépültek a klub 
munkatervébe, s a havi programok összeállításánál a figyelem — az alapozó ismereteken már jóval 
túljutva — az üzemtörténet és a tör ténet tudomány más ágainak kapcsolatára (üzemtörténet és 
társadalomtörténet, üzemtörténet és munkásmozgalom-történet) , valamint újabb ide tar tozó területekre 
(pl. környezetvédelem, életmódvizsgálat) összpontosul t . A korábbi eredményekre építve érezhetővé 
vált az üzemtörténet-kutatás mozgalmi feltételeinek javulása is. Ebben tevékenyen részt vállaltak a 
termelőszövetkezetek, a társadalmi-politikai szervezetek, a vállalatok, az ipari szolgáltató szövetkeze-
tek, a népfront , számos egyesület, a tanácsok és a művelődési intézmények. Az utánpótlásból a legtöbbet 
a zirci 307. Sz. Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet vállalt, amelynek szakoktatója, D o m b i Ferenc 
sok diákot megnyert a k lubmunka számára. 

Az ú jabb megyei konferenciák (1979: Ajka, 1984: Veszprém) a munka újbóli értékelését tettek 
lehetővé. Világossá vált, hogy az üzemtörténet-kutatás céljait és eszközeit nem mindenki tartotta 
egyforma súllyal szem előtt, mégis jelentős az a pozitív változás, amit a pályázatok színvonalán, a 
publikálás lehetőségein, a tudományos feltáró munka minőségén le lehetett mérni. A klubtagokból 
kialakult egy olyan öt-hat fős csoport, melynek munkája tudományos rangra emelkedett. Néhány 
kutatónk már ismert szerzőnek mondható, közü lük Hogya György bolti forgalomba is bekerült 
könyvvel is büszkélkedhet. 

A tudományos feltárás és rendszerezés eredményeként a megyei üzemtörténeti gyűj temények száma 
is örvendetesen gyarapodott , a meglévők bővültek, teljesedtek. Ebben nem kis része van a klubfoglalko-
zásokon szerzett ismereteknek. A veszprémi Balaton Bútorgyár állandó kiállításának forgatókönyvét 
Lakó István írta meg, az ő érdeme az anyag rendszerezése is. Az érdeklődés szélesedését jelzik az 
évenként benyúj tot t pályaművek, amelyek némelyike kiemelkedő színvonalú. Az u tóbbi években a 
kidolgozható témák köre a tárgy- és dokumentumgyűj temény kategóriával bővült, ez jó lehetőséget 
teremtett történeti emlékeink felkutatására, megőrzésére. 

Az. elmúlt tizenöt év alatt a foglalkozásokon részt vevők száma nem növekedett jelentősen, életkorban 
is inkább az idősebb korosztály képviselteti magát. Ez a tény módszereink ismételt megújítására 
ösz tönöz bennüket , arra, hogy e hasznos munkát elsősorban az ifjúságra építve folytassuk. Mert úgy 
véljük, az. üzemtörténeti mozgalom — és benne a klub — a módszertani és szakmai ismeretek 
elmélyítésével, újak feltárásával, közzétételével olyan munkát végez, amelynek eredménye a történettu-
domány követelményeit szem előtt tartva — haszonnal építhető az ország köztörténetébe. 

V. Fodor Zsuzsa 

Egy különleges 
műemlékegyüttes 
Majk — Kamalduli remeteség 

A Vértes erdőségeinek szélén egy barokk templomtorony villan ki a fák közül. A megyeiek ismerik, az 
idegenek kíváncsian keresik folytatását, a majki remeteséget. 

Majk neve először 1235-ben fordul elő „Moyc" alakban, 1252-ben a túróci prépostság alapítólevele 
premontrei prépostság birtokait említi. Birtokaik voltak Esztergomban és számos más településen. 
1281-től hiteles hely. A Vértesben vadászó Zsigmond király és Mária királynő 1388-ban oklevelet 
kelteznek innen. A prépostság a török háborúk idején teljesen elpusztult , köveiből számos környékbeli 
műemlék, de főként a közelében megtelepülő kamalduli remeteség épült. Falait az alapokig kiszedték, 
feltárása 1982—1983-ban történt . E szerint egy 3 hajós nagyméretű templomhoz csatlakozott egy 
egyszárnyú, négy helyiséges kolostorépület. 

A halat, rákot, teknőst adó tó partián meghúzódó remeték rendfőnöke 1733-ban engedélyt kért a 
terület birtokosától, Eszterházy Józseftől a megtelepedésre. Az alapítólevélben benne foglaltatik, hogy 
az építőanyagokat a közeli romokból , és Vitány, Gesztes, Környe köveiből szerezhetik. 

A fehérruhás barátok rendje, a kamalduli rend, itáliai eredetű. Romualdus bencés szerzetes 1012-ben 
alapította Arezz.o mellett a C o m p o Maldolin az első rendházat. A rend tagjai a világtól elvonulva a 
szegénység, engedelmesség, tisztaság, szigorú szemlélődés, hallgatás fogadalmával éltek. A hit terjeszté-
se, tudományok felkarolása, föld és szőlőművelés is feladatuk volt. Szemlélődő, egymással ritkán 
érintkező életmódjuk miatt külön cellákban, házacskákban laktak. A rend Itálián kívül gyorsan elterjed 
Franciaországban, 1695-ben a Nyitra menti Z o b o r hegyen, 1701-ben Lándzséron, 1710-ben Lechnitzen 
telepednek meg. A Nyi t ra melletti Zobor hegyi remeteség, Domenico Martelli által készített elrendezését 
vette át a majki remeteség tervezésénél a híres bécsi építész, Franz Anton Pilogram. 
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Ez a rendszer Majk esetében egy közös összejövetelekre és vendégek fogadására alkalmas, konvent, 
vagy olasz elnevezéssel foresteria épületből, templomból és 17 cellaházból állt, amelyek három sorban 
helyezkedtek el. A szerzetesek egyedül laktak egy-egy házban, amelyek azonos elrendezésűek voltak. 
Mindegyik zárt kerttel, saját kápolnával, nappali és hálószobával, műhellyel rendelkezett. A házak 
építéséhez egy-egy nemesi család adománnyal járult hozzá. Címereik az egyébként egyszerű házak 
legfőbb díszét jelentik. A konventépület belsejében a freskókkal , stukókkal ékes refleKtórium, szép 
faburkolatok, a kapukon és udvarokon a festett szobrok, a templomban faragott sekrestyeszekrények, 
márvány szenteltvíztartó, rács, szószékek, oltárok ismert bécsi és magyar művészek értékes alkotásai 
voltak. Röviddel az építkezések befejezése után, 1782-ben, II. József feloszlatta a szerzetesrendeket. 
1824-ben Lichtenstein János herceg vette meg, rövid ideig posztógyár működöt t benne. 1860-ban az 
Eszterházy család szerezte vissza és a főépületet vadászkastéllyá alakíttatta. Bir tokukban volt 1945-ig. A 
második világháborúban a foresteria északnyugati szárnya leégett. 1962-ben az Országos Műemléki 
Felügyelőség restaurálta a főépületet, utána szakmunkásképző kollégium került bele. N e m ideális, de a 
használat mégis viszonylag jó állapotban tartotta a főépületet és a kertet is. Filmeket is forgattak a 
romantikus környezetben. 

1969 óta üresen állt a főépület. A műemléki helyreállítás újra elkezdődött. A leégett szárny pótlása 
megtörtént . Tárgyalások kezdődtek felhasználásáról. Funkcióba hozása, és műemléki értékének 
megfelelő szinten tartása nagyon költséges, s valószínűleg ez riasztotta vissza a jelentkezőket. Csendes, 
nyugodt , szép természeti környezete miatt ideális ku ta tóközpont lenne. Bizonyos részei (a refelktóri-
um), az udvarok, a kis házacskák címerei, az egész együttes emlékei, történeti vonatkozásai közönség elé 
kívánkoznak. A nehéz helyzetben az oroszlányi Városi Tanács vállalta a szervező, gondozó szerepet. A 
lakókat kiköltöztetve a cellaházakból vállalatok, intézmények összefogásával üzemeltető társaságot 
hoztak létre. A cellaházakat teljesen korszerűsítették és a műemlékszempontokat is figyelembe véve 
helyrehozták, üdülés, továbbképzés céljaira használják. A cellaházak szépen helyreállítva, színes 
címereikkel, harmonikus formáikkal ékszerként ragyognak a zöld fák közül az ápolt pázsitú udvarban. 

Bár nem nyilvános terület , a látogató csoportok tömege kér bebocsátást legalább az udvarra. Lelkes, a 
terület történetét k i tűnően ismerő gondnoka alig győzi a vezetések sorát. Fontos igényt elégít ki a 
múzeum kezelésébe adot t kis cellaház, amely a bejárati soron az utolsó, a Baranyai család által alapított 
házacska. Kápolnáját Szt. Pálnak szentelték és az O M F teljesen restauráltatta. A szerzetesek egykori 
nappalijában és a folyosón a terület történetét mutatja be a kiállítás. A tárlókban és a falakon összefoglaló 
bemutatást kap a premontre i rend itteni története. Eredeti okira tok, ábrázolások, fo tók foglalkoznak a 
kamalduli rena itteni megtelepedésével, életével. 

A folyosón kap helyet egy Tatán megőrzöt t faragott asztal és a Templom innen elkerült emlékeinek 
fotói, valamint a kamalduli rend történetével kapcsolatos európai párhuzamok. A zárt udvarban néhány 
barokk szobrászati emlék és sírkő kapott helyet. A konvent, illetve későbbi kastélyépület egyelőre 
üresen várja használóit. Sajnos a használat hiánya miatt állaga egyre romlik. Csak reméljük, hogy sorsa 
rövidesen jobbra fordul . Köszönet illeti azokat és elsősorban Oroszlány városát, akik a túl sokat 
szenvedett épületegyüttes egyrészét már megmentették. Az egész Közép-Európában egyedülálló 
műemlék értekeit megmenteni , átörökíteni, romjaiból újjáéleszteni közös, további feladatunk. 

Dr. Szatmári Sarolta 

Helytörténeti ismeretterjesztés 
diákoknak 

1986 őszén indult a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Tatabánya Városi Szervezete, a Komárom 
Megyei Munkásmozgalmi és Ipartörténeti Múzeum és a Hazafias Népf ron t Városi Honismereti 
Bizottsága összefogásával Barangoló című folyóiratunk, mely az általános iskolai pedagógusok és 
tanítványaik részére egyaránt fontos segédeszköz lehet a helytörténet tanulmányozásához. 

Kiadványunk a tanév során négy alkalommal jelenik meg, öt állandó rovatot tartalmaz. Szerkesztőink 
pedagógusok, akik egy-egy témakörről — a rovat jellegétőlíüggően — egy hosszabb vagy több rövidebb 
írást közölnek a felhasznált irodalommal és a hozzájuk Kapcsolódo feladatsorral együtt. Ennek 
megoldásait, és a legtöbb pontot elérők nevét a következő szám tartalmazza. 

A lap élén lévő Megyénk nagyjai egység az első két évfolyam során irodalmi életünk azon kiemelkedő 
egyéniségeiről adott, illetve ad számot, akik Komárom megyei születésűek voltak, vagy munkásságuk 
révén e tájhoz kötődtek. Az első négy szám Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Czuczor Gergely, 
Pálóczi Horváth Ádám életével foglalkozott , a második évfolyamban Babits Mihályig folytatjuk a sort. 
A későbbiekben egyéb művészeti ágak képviselőivel is találkozhatnak olvasóink. 

Múzeumbarát rovatunk megyei emlékhelyeket vizsgál és azokat a történelmi eseményeket veszi 
sorra, melyek Komárom megye tájaihoz, településeihez kapcsolódnak. Szó volt már a vértesszőlősi 
Sámuelről, a megyei avar k o n leletekről, István király államalapításának Esztergommal kapcsolatos 
eseményeiről és a Vértes név eredetéről. 
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Kenyérsütés a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 

Könyvbúvár címmel foglaltuk össze a terület irodalmi, zenei életével kapcsolatos rövid cikkeket és 
feladatokat, földrajzi leírásokat, legendákat, valamint azokat az ismeretterjesztő írásokat, melyek 
általános történelmi — megyei vonatkozás nélküli — jellegűek, de a múlt megismerésének szempontjá-
ból fontosak voltak. 

A Múltunkról — magunkról című rovat állandó eleme volt egy puzzle-kép öt-öt darabja és a 
keresztrejtvény, melynek fő sorai történelmi fogalmakat, megyei hely- és személyneveket rejtettek. 
Szerepelt e részben Szerencse fel című társasjátékunk, településneveket rejtő szóegyenletek sora, T O T Ó 
és L O T T Ó is. Utolsó, legrövidebb rovatunk sporttörténeti kérdéseket tar talmazott . 

Folyóiratunkat — a helyi általános iskolák összekötő pedagógusai segítségével — példányonkénti 
árusítással, illetve előfizetéses módon terjesztjük. A munkásmozgalmi múzeum épületeiben, az 
út törőházban és a megyei könyvtárban, 12,50 Ft-os áron vásárolható. A z 1986/87-es tanévben a 
pontverseny élén végző legjobb megoldók közül negyvenet díjaztunk. Tízen 200 Ft-os könyvutalványt 
és az utánuk következőkkel együtt múzeumi kiadványokat, írószerkészletet, két felnőtt részére szóló 1 
éves ingyenes, megyei érvényű múzeumi belépőt kaptak. Június 7-én mindannyiukkal Szentendrére 
utaztunk, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén rendezett egész napos népi iparművészeti bemutató-
ra. A mézeskalácssütés, kovácsolás, bőrözés, nemezelés, gyertyamártás, papírmerítés, szövés és még 
tízegynéhány fajta mesterség fogásaival ismerkedhettünk, megnéztük a két tájegység minden házát és 
bemutatóját . A délután felét Szentendrén töltöttük, közösen jártuk be a Kovács Margit Múzeumot és a 
belváros hangulatos utcáit. 

E tanévtől kezdve új feladatot ró ránk, hogy megyei terjesztésűvé vált kiadványunk — ez egyben 
szerkesztésbeli módosítást is jelent. Változtatnunk kell a túlzottan Tatabánya-központú szerkezeten, 
több, a „vidékkel" kapcsolatos cikket, feladatot kell közölnünk. A Sportolunk helyett természettudomá-
nyos rovatot indí tot tunk. Ügyelnünk kell arra, hogy olyan szak- és kézikönyvek alapián adjuk ki a 
megoldandó feladatokat, melyek mindenki számára könnyen hozzáférhetőek a legkisebb iskolai 
könyvtárban is. Ez az „esélyegyenlőség" fontos ahhoz, hogy vidéki olvasóink is bekapcsolódjanak 
munkánkba. Idei tervünk, hogy a Hazafias Népf ron t Megyei Bizottsága támogatásával — ha 
lehetőségünk lesz rá — néhány napos Barangoló tábort szervezünk a legjobb megoldók részvételével. 

Reméljük, ugyanolyan jó hangulatú, érdekes időtöltés tanulóink számára a feladatok megoldása, mint 
számunkra ezek összeállítása és értékelése. Bízunk benne, hogy 800 példányban megjelenő lapunk széles 
olvasótáborra talál, s — túllépve a helytörténeti történelemórák számára adott szűk kereteken — 
közelebb viszi a tanulókat lakóhelyük, megyéjük múltjának, értékeinek megismeréséhez. 

Dévai Judit 
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Honismereti 
kapcsolatok 
Győr-Sopron 
megye 
és Burgenland 
között 

Győr-Sopron Megye Tanácsának példamutató kapcsolata a Burgenlándische Landesregierunggal már 
évtizedes múltra tekint vissza. A vezetők baráti tanácskozásai, tapasztalatcserék, szakemberek kapcsola-
tai, kiállítások, kulturális rendezvények fémjelzik a két szomszédos országrész együt tműködését . 
Theodor Kéry, volt tartományi k o r m á n y z ó így jellemezte ezt a kapcsolatot a Magyar Televízió Csak a 
derű óráit számolom című — Burgenlandról szóló adásában: „Burgenland és Magyarország közöt t még 
sohasem volt ilyen jó a viszony, mint ma. — Nagyon fontosak Burgenland és a szomszédos 
Győr-Sopron megye közt kialakult baráti kapcsolatok is." 

Ennek az együt tműködésnek ú j abb szép példája az 1987 tavaszán Burgenlandban, Szalónak várában 
(Burg Schlaining), októberben pedig Győröt t , a múzeumi képtárban bemutatot t kiállítás: „Anno 
dazumal" — „Annak idején", népi kultúra Nyugat-Pannóniában 1900 körü l címmel. A szemléletesen 
megrendezett tárlat jól mutatja meg a hajdani Nyugat-Magyarország, ma Burgenland három nemzetisé-
gének: német, horvát és magyar népi kultúráját, hagyományainak egymásra hatását. Felsőőri (Oberwar t ) 
és kapuvári magyar tisztaszobák mellett stegersbachi (Szent Elek) német és hornsteini (Szarvkő) horvát 
szobaberendezések szemünk elé varázsolják a három nemzetiség ot thonai t , a tárlókban pedig a 
népviseleteket társadalmi különbségek és korok szerint. Gyönyörködte tnek a szebbnél szebb kézimun-
kák, kendők, terítők, faragások, tanulságosak a használati eszközök. A kiállítás nagy sikerében 
osztoznak a Győr-Sopron megyei és burgenlandi múzeumok, dr. D o m o n k o s Ot tó , Kücsán József, 
Perger Gyula , valamint dr. Wolfgang Gürtler, W. Mayer, E. Moravitz. 

Számunkra legfontosabb a burgenlandi őrvidék magyar községeivel kiépült kapcsolatunk. Elszórtan 
mindenütt élnek magyar családok, egy tömbben csupán Alsóőr (Unterwart ) , Felsőőr (Oberwar t ) és 
Sziget (Siget i. d. Wart) községekben maradt meg a magyar nyelvű nemzetiség. Árpád-kori települések, 
székely, besenyő és magyar natárőröket telepítettek ide a gyepű védelmére nemesi kiváltságokkal, 
hasonlóan a Vas megyei Őrség községeihez. A trianoni béke húzott közé jük határvonalat. Ausztria 
területén is tovább élték egyre jobban polgárosodó életüket. Hitler fasiszta uralma jelentette az első 
törést: megszüntették a magyar nyelvű oktatást, a magyar szervezeteket. A háború után bénult volt a 
kapcsolat az anyaországgal, ezért nagyban csökkent a magyar nemzetiséghez tartozás tudata. A több 
mint húszezer főnyi magyar kisebbség létszáma lecsökkent ötezerre, és számuk ma is fogy. Ezt kell 
megállítani. 

A Hazafias N é p f r o n t keretében kiépülő honismereti kapcsolataink igyekeznek a megmaradáshoz 
segítséget nyújtani a burgenlandi magyarság ki tűnő, lelkes vezetőinek. Dr. Galambos Ferenc bencés 
tanár, alsóőri plébános maga köré gyűjt i a gyerekeket, velük sportol, énekórákat tart, betlehemes játékot, 
bölcsőcskét tanít. Új ra járnak házról házra, és karácsonykor az egész falu előtt bemutat ják a 
hagyományos játékokat. így száll nagyokról kicsikre újra a régi hagyomány. Sok kis gyereknek ez az 
első magyar nyelvű szereplése. Így válik ez a munka a magyar nyelv megszerettetésének, megőrzésének 
alapjává. Irányításával húszezer kötetes központi könyvtár áll az olvasók rendelkezésére, de megnyílt az 
olvasóterem Felsőőrön, Felsőpulyán (Oberpul lendorf) és Szigetben is. A z alsóőri falumúzeum — a 
nemrég elhunyt dr. Seper Károly alapítása — két régi tájházban, 14 szobában tárlókon mutat ja be a 
népélet tárgyi emlékeit. 

A szellemi hagyományokat énekkar , citerazenekar, színjátszó csoportok ápolják. Alsóőrön citeraze-
nekar működ ik szép sikerrel, Szeberényi Lajos tanár vezetésével. Többször szerepeltek Magyarorszá-
gon, Győr -Sopron megyében is. Lelkes énekkara van Szigetben az evangélikus egyházközségnek, dr. 
Teleki Béla evangélikus lelkész és feleségének irányításával. Idősek és fiatalok együtt énekelnek egyházi 
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és világi kórusműveket az alig 250 fős kis faluban, ahol az idős emberek még a száz évvel ezelőtti magyar 
nyelvet beszélik. 

A színjátszás évtizedek óta élő hagyomány itt. Legfőbb irányítója dr. Gyenge Imre református 
szuperintendens Felsőőrön, aki szerényen csak így nyilatkozik róla: „Szolgálatomhoz tartozik, hogy 
kulturális munkát is végezzek . . . " Színdarabokat rendez, tánccsoportot vezet, a burgenlandi rádió 
magyar adásában segít, tagja a népcsoportok tanácsának. Tanítványai valami őserővel ropják a táncot, 
ami a tősgyökeres régi generációk táncos kedvét őrzi . 

Erről a sokszínű, roppant értékes honismereti munkáról az őrség című tartalmas kis folyóiratban 
számolnak be, ma már nyomta to t t formában, képekkel illusztrálva. A megmaradás a legfőbb problémá-
juk. Ahogy a szerkesztő, dr. Galambos Ferenc írja: „Nem könnyű elviselni azt, hogy évről évre, sőt 
napról napra fogyunk . . . Beletörődni nem akarunk és a magunk részéről próbálunk mindent 
megtenni. ' A valóság az, hogy leginkább már csak az öregek beszélnek hibátlanul magyarul. A fiatalok, 
a gyerekek inkább németül szólnak. Gyengülő nyelv, csökkenő szókincs, ez a jellemző. Ezért minden 
k imondot t magyar szó drága nekünk. Ér tékmentő munka dr. Gaál Károly prózai népköltészeti 
gyűjtése: a Kire marad a kis ködmön? — amit Vas megye adott ki, valamint dr. Barsi Ernő 
népdalgyűjteménye, a két kötetben megjelent Daloló őrvidék. Nemcsak értékmentő munkák , hanem a 
nevelők, az ifjúság kezébe adva segítik a megmaradást . 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület fogja össze a magyar nemzetiséget, ápolja a nyelvet, a 
hagyományokat . Elnöke Moór János (f 1987) így nyilatkozott a magyar televízió adasában a kisebbségi 
sorsról: „Kicsik vagyunk, kevesek. Magunkra vagyunk hagyva és ha valaki kicsi, mint egy hároméves 
gyermek, annak segítség kellene. Hiányoznak a kü lönböző intézmények, amelyek ezt a nyelvet és a 
nyelv túlélését tovább vinnék." 

A Hazafias Népfront Győr-Sopron Megyei Bizottsága igyekszik megadni a kért támogatást. 
Sokrétűen: elősegíti a települések közötti baráti kapcsolatot, pl. Zsíra és Lutzmannsburg (Locsmánd), 
valamint Kapuvár között kiállításokkal, magyar estek rendezésével, magyarországi kirándulások 
szervezésével, amatőr egyesületek szerepeltetésével; ezek munkájának segítése könyvekkel , irodalmi és 
hagyományanyaggal. Nagy jelentőségű a Sopronban évről évre megrendezett anyanyelvi tábor Szabó 
József, dr. Bedécs Gyula vezetésévet, ahol csallóközi, muravidéki, burgenlandi magyar anyanyelvű 
diákokat hoznak össze anyaországbeliekkel. A szépen szövődő kapcsolatokat intézményessé teszi a 
Hazafias Nép f ron t Győr -Sopron Megyei Bizottságának Vadász Anna megyei titkár által megkötött 
szerződése a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel. 

Az osztrák kormányzat biztosítja minden nemzetiség számára az emberi jogokat. De tudomásul kell 
vennünk a természetes asszimiláció történelmi tényét. A magyar kisebbség életét, a burgenlandi 
nemzetiségek békés egymás mellett élését a honismereti kapcsolatoknak kel! tovább erősíteniük. 

Dr. Timaffy László 

Petőfi-emléktáblák 
Kárpát-Ukrajnában 

Kárpátalja magyarsága büszke rá, hogy második felső-magyarországi útja során, 1847 júliusában 
átutazott ezen a tájon Petőfi Sándor. Július 11-én lépte át U n g megye határát. E lgyönyörködöt t a 
Latorca menti vidék szépségében. A folyóról ezt írta: „ . . . folyása kanyargó, vize világoszöld, környéke 
a rév körül, hol kompon jön át az ember, erdős. Csend volt, ammint áthoztak, kellemes erdei csend, 
melyet csak egyes maaárfüttyentés és az evezőlapátok egyhangú lobicskolása zavart meg." 

Késő este érkezett Ungvárra. Az Ung bal part ján, a Fekete Sas vendéglőben szállt meg a költő. A sáros 
kisváros nem nyerte el Petőfi tetszését, ami XII . úti leveléből is kiderül : „Ungvár egyébiránt szörnyen 
komisz város. Piszkos és rendetlen. Éppen olyan, mint a részeg ember, kipocsétába bukott, s most sárosan 
tántorog hazafelé." 

Az 1780-ban épült ungvári Fekete Sas vendéglőt, amelyben a július 12-re virradó éjszakát töltötte, 
1906-ban lebontották. Az egykori Feketesas tér (később Kossuth, Masaryk, ismét Kossuth, majd 
Sztálin, most Újraegyesülés tér) egyik épületén, amely jelenleg a városi 2. Sz. Zeneiskola, még 191 l -ben 
emléktáblát helyezett el az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaság. A tábla szövege: 

Ezen a téren állott a Feketesas-vendéglő, 
melyben 1847. július 11-12-ike között éjjel 

PETŐFI SÁNDOR 
megszállott 

Emelte a Gyöngyösi Irodalmi Társaság 
1911-ben 
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A Szatmármegyei Erdődre, menyasszonyához utaztában 
e szent falak tövében haladt el 1847. július 17-én * 

PETŐFI SÁNDOR 
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*Az Úti-levelek tanúsága szerint Petőfi nem 1847. július 17-én, hanem 13-án járt Badalón! 
(Szerk.) 

Július 12-én korán reggel Petőfi elhagyta Ungvár t és Munkácsra indult. Mikor megérkezett a városba, 
gyorsan megebédelt, s míg a kocsis a lovakkal volt elfoglalva, a költő sietett megtekinteni a börtönné 
átalakított munkácsi várat. A vár „a várostól egy jó negyed órányira fekszik a róna közepén egy magas 
kerek dombon. A domb oldalán szőlőt termesztenek . . . nem szeretnék a borából inni . . . azt 
gondolnám, hogy a rabok könnyét iszom. Fölmentem a várba, az udvarokat s egy pár szobát bejártam, 
de a börtönöket nem mutatták meg, talán mert egyedül és egészen ismeretlen voltam, vagy senkit sem 
eresztenek a föld alá? Nem tudom. Egy teremben többek között ott van Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona 
arcképe is. Más helyen órákig elnéztem volna e dicső képeket, de itt csak futólag szemléltem meg őket, 
mert siettem kifelé. Tudj'-isten e falak közt úgy összeszorult keblem, hogy alig bírtam lélekzetet venni. " 
E látogatás hatására írta A munkácsi várban című versét. (Munkácson sajnos nincs Petőfi-emléktábla, de 
a nemrég megalakult II. Rákóczi Ferenc Magyar Irodalmi Klub a költő emlékének megörökítését egyik 
fő feladatának tartja.) 

Petőfi még aznap indult tovább Beregszászra. XIII . úti levelében ezt írta: „Munkácstól egy jó etetés 
Beregszász. Közönséges mezőváros, van benne gót templom, megyeház és magyar kocsmáros, ami nagy 
vigasztalás (nem a templom, hanem a magyar kocsmáros) ..." 

Munkács és Beregszász közöt t az országút mentén a mezőn szorgoskodó parasztokat, szénagyűjtőket 
látott a költő. Ez adott ihletet Meleg dél van című versének megírásához. Késő este érkezett 
Beregszászra. Az 1839-ben épült Orosztan vendégfogadóban szállt meg. (Ez ma már az egyetlen olyan 
épület Kárpátalján, amely szállást adott a költőnek.) 1987. november 28-án került emléktábla az épület 
falára ukrán és magyar nyelvű szöveggel. A magyar szöveg így hangzik: „Ebben az épületben szállt meg) 
Petőfi Sándor 1847. július 12—13-án. " A terrakotta emléktáblát Or tu t ay Zsuzsa, beregszászi művésznő 
készítette. Az avatási ünnepségen Tóth Mihály, a városi tanács elnöke, Balla László, a Szovjetunió 
írószövetségének tagja, I lku Ferenc, a tör ténelemtudomány kandidátusa, Iván Petróci ukrán költő és 
műfordí tó , a Szovjetunió írószövetségének tagja és mások mondtak beszédet, beregszászi középiskolá-
sok pedig Petőfi-verseket adtak elő magyar, orosz és ukrán nyelven, majd magyar és orosz forradalmi 
indulók hangzottak el. 

Petőfi Sándor annak idején nem maradt sokáig Beregszászon, másnap reggel sietett tovább. 
Következő levelét már Szatmárról keltezte. Badalónál kelt át a Tiszán, az ő kedves Tiszáján. „Úgy 
szeretem e folyót, talán azért, mert tetőtől talpig magyar: hazánkban születik és hazánkban hal meg, és 
épen az Alföldön vándorol keresztül..." De mielőtt átkelt volna a folyón, Badalón a templom mellett 
megpihent, míg a lovakat megetették és megitatták. A református templom falán 1938. augusztus 14-én 
— pár hónappal a csehszlovák uralom vége előtt — emléktáblát helyeztek el. Szövege: 

A badalói emléktábla A beregszászi emléktábla 



a magyar nemzet világhíres dalnoka 
és a szabadság hősi halalt halt apostola. 
Emlékét az idők végezetéig megőrzik 

a dalaira dobbano magyar szivek. 

E táblát a szebb magyar jövőért 
Petőfi szellemében dolgozó 

Kárpátaljai Magyar Faluszövetség 
állította 1938. nyarán 

Érdemes idézni az avatási ünnepség plakátjának szövegét is: 
„Kárpátalja magyarságához! A Kárpátaljai Magyar Faluszövetség 1938. aug. 14-én Krabák Konstantin 

ko rmányzó úr védnöksége alatt a tiszaparti Badalón P E T Ő F I S Á N D O R emlékezetére az ottani ősi 
református templom falában O R S Z Á G O S M A G Y A R Ü N N E P keretében emléktáblát helyez el, 
amellyel halhatatlan költőnk, a szabadság lánglelkű apostolának badalói tar tózkodását óhajtja megörökí-
teni. Ez a magyar kul túrünnep ország-világ előtt hirdetni fogja a magyarság ragaszkodását fajához, az ősi 
röghöz, ősei nyelvéhez és hagyományaihoz s egyben bizonyságát adja annak, hogy Kárpátalja 
magyarsága Petőfi szellemében áll őrt a magyar portákon és republikánus alapon építi a szebb magyar 
jövőt. 

M A G Y A R T E S T V É R E K ! Férfiak, asszonyok! Lányok és legények! Augusz tus 14-én, vasárnap 
reggel öltsetek ünneplő ruhát és igaz magyar érzéssel szivetekben vonuljatok Badalóba, a nagy magyar 
testvéri találkozóra! 

A Petőfi-ünnepen ott kell lennie mindenkinek, aki magyarnak érzi és vallja magát, továbbá 
mindazoknak, akiket a magyar kultúra érdekel és az itt élő nemzetek közti egyetértést őszintén kívánják. 

Szeretettel hív és vár benneteket a: Kárpátaljai Magyar Faluszövetség" 
Az ünnepségen a Magyar Fiatalok Szövetsége nevében Ilku Pál mondott beszédet. 
Petőfi-emléktábláink megléte (a régiek meghagyása és a beregszászi felavatása) a lenini nemzetiségi 

politika érvényesülésének bizonyítéka, ugyanakkor nemzeti önérzetünk ápolásának jó eszköze. 
Dalmay Árpád 

A Komárom Megyei Testnevelési 
és Sporttörténeti Szakbizottság 

Felnőtt korom jelentős részét Esztergomban éltem át, ide kötött sportolói , edzői és tanári 
pályafutásom legnagyobb része. Megismerve a város történelmi szerepét, mába sugárzó hagyományait , 
társadalmi fejlődésének ellentmondásos összetevőit, elődeim és társaim törekvéseit, elhatároztam még 
az 1970-es évek elején, hogy a város testnevelés- és sporttörténetének feltárásában szerepet vállalok. 
Egyetemi doktori , majd kandidátusi értekezésem témáját, az azokat megelőző és az azokat követő 
publikációimat is Esztergom testnevelésének és sportjának fejezetei alkották. A város testkultúrájának 
történeti feltárása során számtalan megyei vonatkozású forrásanyaggal is találkoztam, melyek ú jabb 
kutatási lehetőségeket kínáltak. E munkák elvégzése egy ember erejét, tevékenységét túlszárnyalja. A 
felismerés parancsolólag követelte a társak bevonását. Baráti találkozások során a téma felvetése és annak 
közös átgondolása és megbeszélése után az 1980-as esztendők közepén többen szívesen felajánlották 
segítségüket és közreműködésüket . Elsők közt említhetem Mészáros Ferenc nyugalmazott tanszékve-
zető főiskolai tanárt, Bessey Gyula, Hargita Gábor, Lázár István, Szántó Barna, Hortobágyi Antalné, 
Török József testnevelő tanárokat. Többször i megbeszélés után arra a közös elhatározásra ju tot tunk, 
hogy a feladatok végrehajtását hivatalosan elfogadott szabályokban rögzített feltételek mellett m ű k ö d ő 
közösség végezze. Terveinkkel és gondjainkkalfelkerestük a Komárom Megyei Tanács V. B. testnevelési 
és sportosztályát, valamint az Esztergomi Taní tóképző Főiskola vezetését. Segítséget kértünk és 
kaptunk mindkét helyen. Jelentős elvi és anyagi támogatást kaptunk a megyei sportosztály vezetőjétől, 
Tó th Ferenctől, valamint a főiskola akkori főigazgató-helyettesétől, Kaposi Endrétől . 

Ilyen előzmények után 1986. április 28-án Esztergomban a Taní tóképző Főiskola Testnevelési 
Tanszékén hazánkban megyei vonatkozásban elsőként megalakult a Komárom Megyei Testnevelési és 
Sporttörténeti Szakbizottság. Ezen a közgyűlésen a meghívottak — többségükben a történelem iránt is 
érdeklődő testnevelő tanárok, sportvezetők — egyetértettek a bizottságalakítás szükségességével és 
időszerűségével. A működési szabályzat a szakbizottság elsőrendű feladatává tette a megye testnevelés-
és sporttörténete tudományos igényű feltárását — a benne érvényesülő összefüggésekkel, törvényszerű-
ségekkel, módszerekkel és gyakorlati hatásokkal együtt. A szakbizottság vállalta, hogy segítséget ad az 
érdeklődő tagok számára szakmai és gyűjtőtevékenységük kibontakoztatásában. Szorgalmazta a 
Művelődési Minisztérium, az O T S H , illetve az ÁISH tárcaszintű kutatásaiban való részvételt. A 
szakbizottság önállóan és bizonyos esetekben más szervekkel — a Magyar Történelmi Társulat 
sporttörténeti szakosztályával, a Magyar Olimpiai Akadémiával, a Magyar Pedagógiai Társaság 
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testnevelési szakosztályával, a Veszprémi ^kadémiai Bizottsággal — együttműködve tudományos 
test-kulturális rendezvényeket, konferenciákat, vándorgyűléseket, kiállításokat szervez. Felügyeletét a 
Komárom Megyei Tanács V. B. testnevelési és sportosztálya látja el a testnevelés- és sport tudományos 
tanácsán keresztül. A szakbizottság megalakulása óta két országos és egy megyei konferenciát, valamint 
egy sporttörténeti kiállítást szerveztünk. 1986. május 16-án Esztergomban A testnevelés és sport 
helyzete a felszabadulást követő esztendőkben, 1986. december 2-án ugyancsak Esztergomban A 
tudományos kutatás és a szakdolgozat-készítés problémái címmel szerveztünk konferenciát. 1987. 
május 15—16-án Esztergomban a Magyar Olimpiai Akadémia jelentős támogatásával megrendeztük a 
II. Magyar Olimpiatörténeti Vándorgyűlést, Az olimpiai szellem ápolása és erősítése címmel. A 
vendégek és előadók között ott voltak a testnevelés-, sport- és olimpiatörténet jeles hazai kutatói és 
szakemberei. A meghívottak Budapestről, Egerből, Győrből , Sopronból, Pécsről, Szolnokról, Veszp-
rémből, Debrecenből, Nyíregyházáról érkeztek. Az országos tudományos tanácskozáson jelen volt 
Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke, a Magyar Olimpiai Bizóttság főtitkára, dr. Kutassi 
László egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társaság sporttörténeti szakosztályának elnöke, dr. Simon 
Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság társelnöke. A vándorgyűlés és tudományos tanácskozás célja az 
olimpiai szellem erősítése, újabb magyar olimpiatörténeti kronológiák egységes szempontok szerinti 
feldolgozása volt. 

A szakbizottság az Esztergomi Tanítóképző Főiskola Testnevelési Tanszékével és az Esztergom 
Városi Tanács V. B. művelődési osztályával közösen 1986 nyarán pályázatot írt ki tudományos igényű és 
színvonalú dolgozatok megírására. Pályázni lehetett olyan dolgozatokkal, melyek valamely Komárom 
megyei város, település, intézmény, iskola testnevelés- és sporttörténetét vagy egy sikeresen működő 
sportág fejlődéstörténetét dolgozzák fel. A beérkezett pályamunkákat a Magyar Történelmi Társaság 
sporttörténeti szakosztálya és a Magyar Pedagógiai Társaság testnevelési szakosztálya által felkért 
szakemberek bírálták. A pályázatra beérkezett 14 dolgozat közül a következők kaptak díjat: Hatos 
Gézáné (Tatabánya): A megyei sportirányítás története az ötvenes években, Mészáros Ferenc (Eszter-
gom): Az Esztergomi Katolikus Gimnázium sporttörténete, Nagy Tibor (Tatabánya): A megyei 
kézilabda-szövetség története, Baráti László (Tatabánya): A tatabányai sakkozás története, Motil László 
(Tardosbánya): Tardosbánya sporttörténete, Magyar György (Esztergom): Esztergomiak az olimpiá-
kon. 

A szakbizottság kezdeményezésére a megyei sportosztály 1896 őszén azzal a kéréssel fordult a 
sportegyesületekhez, hogy közös összefogással, Komárom megyeiek az olimpiákon címmel készítsenek 
felmérést és szolgáltassanak adatokat olimpikonjaink életútjáról. E munkát a szakbizottság segítésével 
Peszleg Tibor, a megyei sportosztály oktatási főelőadója fogja össze. Terveink között szerepel a 
testkultúrával kapcsolatos megyei dokumentumok, fényképek, érmek, trófeák, ereklyék, szakkönyvek, 
plakátok stb. összegyűjtése és azok időszakos, majd egy állandó jellegű kiállításon való bemutatása, vagy 
egy kisebb múzeum létrehozása társadalmi összefogással. 

A szakbizottság tagjai vallják: aki egy megye, egy város polgára, ott él, annak a tevékenységi területén 
a megyéje, a városa múltja és története iránt nem csupán tisztelettel kell viseltetnie, hanem áldozatokat is 
kell hoznia. A megye testkultúrájának története folyamat, amely apró mozaikokból áll össze, elődeink 
munkálkodására épül. Tevékenységeik feltárása, szokásaik ápolása, megismertetése, közkinccsé tétele 
fontos feladatunk. Megnyugvással tapasztaljuk, hogy szűkös anyagi világunkban elképzeléseink 
megvalósítására az említett szervezeteken túl a Hazafias Népfront Komárom Megyei Bizottsága, a 
megyei honismereti bizottság és a Közművelődés Háza is felajánlotta segítségét. 

Ugy gondoljuk, hogy tevékenységünkkel hozzájárulhatunk megyénk testnevelésének és sportjának 
neveléstörténeti, sportpolitika-történeti múltjának feltárásához, jobb megértéséhez, jelen és jövőbeli 
feladatai tervezéséhez. Reméljük, hogy a testi nevelés országos fejlődésének történeti rekonstruálásához 
is szolgálhatunk adatokkal és összefüggésekkel. 

Dr. Magyar György 

Szabó Gyulára emlékeztek 
Losoncon 

1987 júniusában emlékeztünk Szabó Gyula festőművész születésének 80. évfordulójára, december 
12-én pedig emléktáblát lepleztek le Losoncon a házon, melyben élt. Nyolcvanéves lenne, ha élne. Sajnos 
már tizenöt éve halott, alkotásaiban azonban itt él közöt tünk. 

1907-ben született Budapesten, de kis megszakításokkal haláláig Losoncon élt. Itt vészelte át a két 
világháború közti viharokat, sorsfordulókat és az utána következő nehéz éveket. Édesapja a Tanácsköz-
társasáp idejében a losonci városi direktórium elnöke. Az ezt követő időszak a család részére 
megpróbáltatásokkal terhes. Kitoloncolják őket, végül visszatérhetnek, de hontalanok. Nehezen élnek, 
nagy a család, heten vannak testvérek. Szabó Gyula édesapja mellett dolgozik, aki szoba- és címfestő. 
Fest és tanul, de 1935-ben idegei összeroppannak, munkáit elégeti. Élete ezen nehéz időszakában 
ismerkedik meg Veneny Lajos tanárral, aki erkölcsileg és anyagilag is támogatja a fiatal művészt. 
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(Böszörményi István felvétele) 

1937-ben elősegíti első pozsonyi kiállítását, melyet a Csehszlovákiai Magyar Tudományos , Irodalmi és 
Művészeti Társaság rendez. Ezután kiállít Losoncon is. Ekkor figyel fel munkásságára a kritika. 
Ösztöndí ja t kap, amit utazásra fordít. Többek között Párizsba is eljut. 1939-ben Budapesten, a Szinyei 
Merse Pál Társaság Tavaszi Tárlatán és az Ernst Múzeumban állítják ki képeit. A világháború 
eseményeire érzékenyen reagál. Anyagi körülményei is nehezek, ami arra készteti, hogy fajáték terveket 
készítsen az ipolysági játékgyár számára. A háború megviseli idegeit, de mindig képes újra kezdeni. 1945 
után munkásságának új fejezete kezdődik. 1945—1946-ban készíti első fametszet-sorozatát , az Ecce 
homo- t . Egyre többe t dolgozik, egymás után születnek szebbnél szebb fametszetei: A föld népe. 
Emberek a hegyen, Emberek vigyázzatok, Ecce vita és a többi. Szinte minden nemzetközi és hazai 
grafikai pályázaton részt vesz, ahol számos díjat és elismerést kap. Ezért egy ideig, főként mint grafikust 
tartották számon. Grafikája gondolatvilágát tükrözi, igazságszeretetét es aggódását az emberiségért. 
Figyelmeztet és elgondolkoztat , rengeteg a közlendője számunkra. Megállás nélkül dolgozik haláláig. 
O n t j a a kü lönböző technikával (akvarell, olaj, tempera, olaj-tempera, viasz-tempera) készült képeket, 
melyek tele vannak feszültséggel. 1971-ben a Magyar Nemzet i Galériában rendezett kiállítása életművé-
nek méltó keresztmetszetét adta. Meg akarja másokkal is osztani tapasztalatait, észrevételeit, gondola-
tait. Teszi ezt nemcsak mint festő, hanem mint költő és ember , aki aggódik népe sorsáért. Ezért vállal 
részt a csehszlovákiai magyar szellemi életből is. 

Szabó Gyula olyan jelképe volt a csehszlovákiai magyaroknak, mint Fábry Zoltán, akinek születése 
90. évfordulójára emlékeztünk az elmúlt évben. Ez a két tiszta szellem irányította emberséges 
magatartásra a szlovákiai magyar értelmiséget. Fábry Zoltán tollal a kezében volt a vox humana 
elkötelezettje, Szabó Gyula pedig az ecsettel. 

Feltűnt mindenüt t , ahol igaz ügyet támogathatott . A Csemadok alapító tagja volt. Mikor 1950-ben 
édesapja a helyi szervezet elnöke, ő aktívan bekapcsolódik a munkába. Az első Petőfi-est szervezésében 
segít. De később is jelenlétével, szellemével támogatja a Csemadok munkáját . 1952—1953-ban a Fáklya, 
a Csemadok hetilapja, sok rajzát közli. Plakátot és díszletet tervez rendezvényekhez. Mosolygós arca 
feltűnik majd minden kulturális megmozduláson, előadáson. Láthattuk őt csillogó szemmel az ifjúság 
körében, akik közé mindig szívesen ment beszélgetni a művészetről. A felszabadulás után városában, 
Losoncon először a Csemadok helyi szervezete és ifjúsági klubja rendezett műveiből önálló kiállítást 
1966-ban a városháza nagytermében, ahol mintegy kétszáz metszete volt látható. Az ez alkalomból 
kiadott szerény katalógus a művész gondolatait idézi: „Minden teljesebb értékű művészet, múlttal , 
jelennel, jövendőkkel , valósággal és imaginációkkal terhes. A művészetekben mutatkozik meg a 
legösszetettebben a fájdalmas, a reménykedő, a kutató-kereső Ember." 

Ilyen volt, r eménykedő és kutató. Gondolatai t szerette másokkal megosztani. Kereste az erre való 
alkalmat, ezért nagy szeretettel vett részt a Kármán-kör munkájában is. 
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Szerette az embereket, a munká t és városát, ahová mindig visszatért. Sosem vágyott nagyvárosba. 
Szerinte a nagyváros elvonja a művészt a szemlélődéstől. Egy beszélgetés alkalmávalezt mond ta : „Úgy 
érzem, hogy senki sincs a hazá jához és népéhez jobban hozzáfűzve, mint éppen a művészember ." 
Mocsárból kelve című versében pedig ezt írja: 

Hiába lobogsz. Senki sem lát meg. 
Elönt a Tugár . . . a tested sár lesz, 
Kezedre iszap, hínár köt láncot 
S megfogja benned az isteni lángot. (. . .) 

Életed sorsa, hogy belehaljon 
A szut tyós-rohasztó ingoványba. 
De míg bírsz: lobogj az éjszakába! 

Ö nem veszett el az ingoványban, nem lobogott hiába. Reméljük e lobogástól, művei lobogásától 
mások is lángra gyúltak. Ezért mindig tisztelettel és hálával emlékezünk rá. 

Duray Éva 

Az elmúlt év december 19-én rendezett karácsonyi 

f yermekműsor után január 16-án újabb nagysi-
erű estet rendeztek a Vakok Országos Szövetsé-

gének székházában. Ez alkalommal Mátyusföld-
ről érkezett éneklő csoportokkal , táncegyüttessel 
találkozhattak a baráti kör tagjai. 

A mátyusföldi néprajzi i rodalom meglehetősen 
szegényes. Kósa László és Filep Antal A magyar 
nép tá)i-történeti tagolódása c. munkájukban az 
egykori Pozsony és Komárom megyében Csalló-
köztől északra a Vágig ter jedő sík vidékről szólva 
megjegyzik, hogy paraszti műveltsége felderítet-
len. Erről bizonyosodtak meg a januári műsor 
résztvevői. Meglepte őket a diószegiek magas 
fokú énekkultúrája és citerazenekaruk bravúros 
szólistája, de nem kisebb meiglepetést nyúj tot t a 
jókai táncsoport űjstílusú, polgári elemekkel gaz-
dag párostánca és a férfiak csapásosa. ő k e t a 
somorjai muzsikások kisérték. A nagylétszámú 
királyrévi éneklőcsoport előadásmódja erőteljes 
és friss dialektusú volt. Mindhárom csoport eleven 
kapcsolatban él az egyetemes magyar népdalkul-
túrával, hiszen műsorukban, nemcsak a Mátyus-
föld, hanem Ág Tibor gyűjtéséből válogatott más 
szlovákiai magyar népcsoportok dalkincse is meg-
szólalt a dunántúli és alföld i népdalfeldolgozások 
mellett. (Kovács Gergelyné) 

A Népművészeti 
Baráti Kör 

(Kovács Gergely felvételei) 

Királyrév 

Diószeg 
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