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KRÓNIKA I 

„Szegtem 
a nagy mezőből" 

Portrévázlat 
a hetvenéves 
Hadnagy Lászlóról 

Neve hallatán mindenki egyre gondol, a honismeretre. Mert bár Hadnagy László 
jókora parcellát vállalt müvelésre az oktatás, a kultúra, a közélet tartományaiból, neve 
a honismerettel forrt össze. Hadnagy László pedagógusi, népművelői, múzeumi 
szervezőtevékenysége egyetlen gondolat, szándék köré csoportosul: menteni a magyar-
ság kallódó szellemi és tárgyi értékeit, visszatáplálni azokat a nemzet szellemi 
vérkeringésébe. Ehhez a szerteágazó, sokrétű tevékenységhez - talán nem is véletlenül 
- éppen a honismereti mozgalomban találta meg a legalkalmasabb kereteket. 

Amikor egy reggelen bekopogtattam Gyulafirátóton Kastélykert utcai otthonába, 
még arra számítottam, hogy egyórányi beszélgetéssel kellően megfrissíthetem ismere-
teimet, kiteljesíthetem a róla kialakult, bennem élő portréiát. Csakhamar kiderült 
naivságom. Amint Hadnagy László - Laci bácsi - hozzákezdett széles áradású, szépen 
fogalmazott, allegóriákkal is megtűzdelt elbeszéléséhez, már gyaníthattam, napestig 
sem tudom kivonni magam szavai varázsából. Egy szüntelen tevékenykedő élet 
gazdag tájaira nyitott ablakot, s míg szavait hallgattam, nem éreztem az iaő múlását. 
Csak arra ocsúdtunk, hogy jól benne járunk már a délutánban. Hoztam ugyan egy 
magnószalagot, de az beszélgetésünk tört részének rögzítésére volt csak elegendő. így 
arra kényszerültem, hogy emlékezetem mágneses mezejével őrizhessek meghangképe-
ket, adatokat, megidézett hangulatokat. 

1993. június 8-án tölti be hetvenedik életévét, s éppen fél százada, hogy a Gróf Teleki 
Pál Tudományos Intézet országos ifjúsági táj- és népkutató pályázatán A serdülőkor 
néphagyományai című munkájával elismerést érdemelt. 

Itt születtem Gyulafirátóton, vasutascsaládban, tíz testvér közül hatodiknak. Édesapám 
Hadnagy József MÁV-pályamesterként kereste kenyerünket . Szerény, de bölcs ember volt. 
Képes volt itthagyni Gyulafirátóton ú jonnan épült házát, csakhogy megvalósíthassa 



yermekei továbbtanulását. G y ő r mellé, Kismegyerre köl töztünk, ahonnan bejárhattunk a 
ü lönböző iskolákba, mert kollégiumra sem futot ta volna anyagi lehetőségéből. Valamennyi 

gyermekét taníttatta. 
• Milyen emlékeket őrzöl édesapádrólf 
Nagy szeretetben nevelt bennünket . Hívő, vallásos ember volt, akit soha nem hallottunk 

káromkodni . A legerősebb szó, ami elhagyta a száját: a kutyahétszázát! Ambíciójára, 
akaraterejére jellemző, hogy még kilencvenévesen is elvállalta a faluban a harangozást. 

Édesanyám, Tóth Borbála, szintén kivételes egyéniség volt. A tíz gyermek mellett még 
másik három rokon gyermeket is nevelt egy ideig. A háború alatt magához vette például egy 
megesett kis cselédlány gyermekét is. 

Keresztnevemet testvéreim választották, így hívták szeretett tanítójukat. Ceczei László 
később engem is tanított. T ö b b nyelven beszélt, csillagászattal is foglalkozott. Én is sokat 
köszönhetek neki. 

Szülőfalumból elkerülvén, Kismegyer-pusztán folytattam az elemi iskolát. Szívesen 
emlékezem a kismegyeri uradalmi iskolára, a „Kisasszonyra", aki osztatlan iskolában több 
mint hatvan gyermeket tanított. A Bencés uradalom cselédeinek barátságában itt ismertem 
meg a Puszták népe életét. Gyermekkorunk játszótere a napóleoni ütközet színhelye volt. A 
kismegyeri csata turulmadaras emlékműve, a pannonhalmi kolostor közelsége sajátos 
történelmi atmoszférát adott a Kisalföld e tájának. Ekkor még a Pándzsa-ér mente 
„vadvízország" volt. Kismegyeri lakásunkat is tavak, zsombékok övezték. Sokat barangol-
tunk. Ösi módszerekkel halásztunk, ismerkedtünk a vadmadarak életével. Ma is élénken 
emlékezem rá, hogy egy alkalommal tapogatóval hetvenkét halat fogtam. 

Kismegyerről a keszthelyi gimnáziumba kerültem. Két szerzetesrendet ismerhettem meg 
közelebbről, a karmelitákat és a premontreieket. Egyiknek az alázata, másiknak az 
előkelősége ragadott meg. Keszthely után a győri püspöki taní tóképzőbe kerültem. Kiváló 
tanárok, papok készítettek fel bennünket jövendő hivatásunkra. A tanítóképző fontos 
szerepet töl töt t be életfelfogásom kialakításában. Hatot t rám tudós tanáraim pedagógiai 
humanizmusa. Szinte Bél Mátyás módszereként nyári szünetek időtöltéséről, környezetünk-
ről levélben kellett beszámolnunk a tudós piarista igazgatónknak, dr. Főrkécz Józsefnek. 
Lelkigyakorlatokon elmélkedhettünk a később mártírhalált halt báró Apor Vilmos püspök 
erkölcsnevelő prédikációin. T ö b b ízben is megjelent iskolánkban fehér reverendájában Mécs 
László, akinek saját előadásában ismerhettük meg több versét. 

A taní tóképző elvégzése után beiratkoztam a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemre, ahonnan 1944 októberében kötelező katonai szolgálatra kellett bevonulnom 
a győri vadászlaktanyába. Innen Várpalotára karpaszományos isKolára kerültem, s a f ront 
közeledtével Németországba, Lünehurgba vittek bennünket. 1945 májusában, Berlin 
elfoglalása után angol hadifogságba estem. Szökve jöttem Vesztfáliából 1946-ban haza, mint 
„nyugatos" hadifogoly, szüleim hat katonafia közül utolsóként. 

Miután ez év őszén szülőfalumban megválasztottak tanítónak, folytattam felsőfokú 
tanulmányaimat mezei, illetve levelező hallgatóként. Megszereztem előbb az általános iskolai 
magyar-történelem szakos tanári oklevelet, majd az ELTÉ-n a középiskolai tanári diplomát. 

• A néprajzi gyűjtőmunkához kitől kaptál invenciót? 
Amint már szóltam róla, jó útravalót kaptunk a tanítóképzőben. Felkészítettek rá, hogy 

nyitott szemmel járjunk, alaposan megismerjük községünk múltját, jelenét, szokásait. Talán 
ennek is köszönhet tem, ismerkedni kezdtem szülőfalum földrajzi neveivel, amit fel is 
használhattam a tanórákon. Például, amikor nyelvtanból a földrajzi nevek helyesírását 
tanítottam, nemcsak a tankönyv sematikus példáit - Duna, Gellért-hegy stb. - használtam 
fel, hanem környezetünk - Séd, Köves-domb stb. - földrajzi neveit is. Ezáltal is segítve a 
tanulók érzelmi kötődését szűkebb hazájukhoz. 

• Később tanügyi tisztviselőt csináltak belőled. 
Igen, 1954-ben kineveztek a veszprémi járási tanács oktatási osztályvezetőjévé. 
*Hogyan viselted ezt a stallumot? 
Vegyes érzésekkel. Legszívesebben iskolát látogattam. Megismertem a falvakat. Sokat 

tanultam, tapasztalatot gyűjtöt tem az oktatás és nevelés jó módszereiből a tanórákon. Tartós 
barátságot köthettem tudós tanítókkal, tanárokkal, akikkel később honismereti, múzeumi 
munkám során is együt tműködhet tem. 

Szorongásos évek is voltak ezek. N e m volt könnyű például a pályán megtartani a különben 
kiváló pedagógusokat, akiket az akkori rendszer politikai okokból — származás, világnézet 
stb. - zaklatott , esetleg elbocsátásra ítélt. 
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• Hamarosan újabb fordulatot vett életed. 
1956 októberében megválasztottak a járás forradalmi tanácsa elnökének. Ennek következ-

tében kerültem vissza volt iskolámba. Ekkor jutott időm tanításra, népművelésre, sportolás-
ra, önképzésre, honismereti kuta tó- és gyűj tőmunkára. Ismeretterjesztő előadásokat tar tot-
tam helyben és más községekben is. Közben megbízást kaptam a megyei honismereti 
szakreferensi feladatok ellátására, eddig ezt muzeológusok végezték. így kerültem közel a 
múzeumhoz . 

• Mind nagyobb örömödet lelted a honismereti munkában. 
1968-ban meghívtak a veszprémi Bakonyi Múzeumba népművelési csoportvezetőnek. E 

mindenes munkakörben munkatársaim segítségével szakszerűbben végezhettem a honisme-
reti munka szervezését, irányítását. Tudományos munkásként pedig foglalkozhattam 
néprajzzal, helytörténettel. 

Még 1962-ben, a tüskevári falumúzeum avatása alkalmával rendezett országos rangú 
tanácskozáson esett szó a földrajzinév-gyűjtésről, annak fontosságáról. 1965-ben a révfülöpi 
próbagyűjtéssel indult el megyénkben a földrajzinév-gyűjtés. Az irányító munkához 
mindvégig hathatós segítséget kaptunk a Nyelvtudományi Intézettől, név szerint Végh 
Józseftol és Ördög Ferenctől. Többévi előkészítő és szervezőmunka - adatgyűjtők felkérése 
és szakmai felkészítése - után, a nyolcvanas évek elejétől az intenzívebb munka irányítója dr. 
Varga Mária vezetésével jelent meg a tapolcai járás és az ajkai járás földrajzi neveinek kötete, 
a pápai járás földrajzinév-gyűjteménye pedig dr. Tungli Gyula vezetésével. A volt veszprémi 
járás kötete nyomdában van. Jómagam Gyulafirátót és Bakonybél földrajzi neveit gyűj töt -
tem össze. Megjegyzem, hogy a földrajzinév-gyűjtő mozgalom eredménye az is, hogy 
többen szereztek e témában egyetemi doktori címet. 

• Közismert szervezői, szerkesztői munkád. 
A honismereti munka kiteljesedését nagyban segítették a publikációs lehetőségek, 

kiadványok. Éri Istvánnal indí to t tuk el a megyére kitekintően a Veszprém megyei 
múzeumi tá jékozta tót , amely később Veszprém megyei múzeumi helytörténeti honisme-
reti tájékoztató címmel látott napvilágot — több éven át - a Horizont megjelenéséig. 
1972-ben jelent meg a Veszprém megyei honismereti tanulmányok első kötete. Eddig 14 
kötete jelent meg, néhány szám kivételével szerkeszthet tem. Jelenleg a 15. kötet van 
nyomdában . 

Múzeumi munkaként egyebek mellett foglalkozhattam népművészettel, népművész 
személyiségekkel is barátságot köthet tem. Ügy gondoltuk, ne csak akkor keressük meg őket, 
amikor népművészeti dísztárgyakat kívánunk ajándékozni jeles vendégeinknek, nanem 
folyamatos kapcsolattartással ismerjük meg személyiségüket, problémáikat, s támogassuk 
hagyományőrző művészetüket. Összejöveteleken Veszprémben, Nagyvázsonyban talál-
kozhat tak néprajzosokkal. Kiállításokon népszerűsítettük alkotásaikat. Manga János, 
Bánszky Pál, Borbély Jolán tar tot t előadásokat számunkra. 

• Mint vérbeli múzeumi ember, lélekben azért pedagógus is voltál, elindítója, felismerője 
fiatal tehetségeknek. 

Egyaránt érzem magam pedagógusnak is, muzeológusnak is. Számomra mindig őszinte 
örömet jelentett, ha mások szemét is rányithattam a népi értékekre. Szívesen adtam 
módszertani információt, jelöltem meg forrásokat, különösen kezdő fiataloknak, de 
bárkinek is; pályázatkészítőknek, szakdolgozatíróknak. így lett tudós barátom Harmath 
István irodalomtörténész is, akinek korai halálával sokat veszített a honismereti mozgalom. 

A megyei régészeti topográfia szerkesztésekor, valamint a földrajzi nevek gyűjtése során 
nemcsak a honismereti mozgalom tábora szélesedett, hanem az adatközlőkből, tanítókból, 
papokból , parasztemberekből olyan tudományok iránt érdeklődő hálózat jött létre, amelyre 
a múzeumok tudományos munkatársai ma is támaszkodhatnak. 

Úgy fogtuk mi fel Éri Istán megyei múzeumigazgatóval - akinek a sors ajándékaként 
helyettese, „kisinasa" lehettem hogy a honismereti mozgalom rajongói, lelkes önkéntesei, 
a múzeumi szervezet meghosszabbított karjai. A kis létszámú múzeumi kutatók közel sem 
lennének képesek olyan eredményes gyűj tőmunkára az önkéntes, környezetüket jól ismerő 
külső munkatársak segítsége nélkül. 

A nyári honismereti tanfolyamokon, többek közöt t , olyan személyiségek formálódtak, 
mint például az egeraljai, ma 82 éves Szalóky Károly, aki egyszemélyben ezüstkalászos gazda, 
múzeumi, régészeti adatközlő, néprajzi gyűjtő, s oroszlánrésze van faluja helytörténeti 
gyűjteményének létrehozásában, mindezek mellett népi festő, és nyomdakész verseskötete 
kiadására vár. 
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• Életed jelentős periódusa fűződik Pápához. 
Nyugdí jba vonulásom előtt néhány évig Pápán voltam múzeumigazgató. Tudós elődöm-

től, dr. Mithay Sándortól gazdag gyűj teményt és szép kiállítási termeket vehettem át. 
Valóban jól éreztem magam az Esterházy-kastély falai közöt t . 

Hadnagy László nyugdíjazása után sem hagyta abba a munkát, továbbra is bejár volt 
munkahelyére, a veszprémi múzeumba, könyvtárba, cikkeket ír, lektorál, szerkeszt, előadást 
tart. Szorgalmazására - a múzeum, a levéltár és a könyvtár munkatársai közreműködésével — 
jött létre 1991-ben a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület. 

A Széchenyi-emlékév alkalmából a VEAB-székházban Az ember és a ló kapcsolata címmel 
emlékülést rendeztek. Az utóbbi években olyan új rétegeket sikerült bekapcsolni a 
hagyományőrzésbe, mint a megyei magánlótenyésztők egyesülete, amely jeles népi szokáso-
kat elevenít fel, s tagjaiból alakult huszárszakasz hazai és nemzetközi történelmi eseménye-
ken, játékokon vesz részt. 

Hadnagy László egyszemélyes intézmény Gyulafirátóton. Élete úgy épül bele szülőfaluja 
arculatába, akár Kőmíves Kelemenné a dévai várfalakba. Sok éven át sokféle módon volt és 
van jelen a község szellemi életében. Hajdani pedagógusi munkája mellett volt szabadműve-
lődési ügyvezető, művelődésiház-igazgató, TIT-ti tkár. Tanári diplomája mellé megszerezte 
még a színjátszó-rendezői bizonyítványt, a labdarúgó-edzői képesítést. De ki tudná mind 
felsorolni, mi minden kötődik még nevéhez a faluban és a megyében. 

Amikor Marton Frigyes évekkel ezelőtt a rátótiádákat akarta pódiumra emelni, egyedül a 
gyulafirátótiak vállalták, hogy községük a falucsúfolók termőhelye, amihez a tréfacsináló 
szereplők, volt tanítványok szellemi emelkedettségére volt szükség. Hadnagy László kutatja 
a rátótiádák eredetét, és azoknak történeti magvát szülőfalujában is megtalálta. A Kovács 
Ágnessel együtt helyben gyűjtött rátótiádákból gyűj temény jelent meg német nyelven. 

N e m lenne teljes a képünk Hadnagy Lászlóról, ha pillantást nem vetnénk élete más tájaira. 
Munkásságáról, főleg az eredményekről szólva gyaKorta utal feleségére. Felesége, Koncz 
Zelma tanárnő, a helyi iskola volt igazgatója, aki minden időben hűséggel áll ma is mellette, 
és segíti munkáját . 

Ot thonának lakásdíszei többségükben családi ereklyék, tárgyak, fotók, népi faragványok, 
szakrális emlékek, nemcsak példát adnak másoknak is a hagyományőrzéshez, hanem 
gyakran helytörténeti kiállítások kölcsönzött kellékei is. Házi könyvtárából szívesen 
kölcsönöz diplomamunkára készülő fiataloknak. 

A falun élő ember élete elképzelhetetlen állatok nélkül. Neki is mindig voltak állatai. 
Pihentető kedvtelésből most is van három szép hátaslova és két kutyája. Azt vallja, hogy így 
köszön vissza az ember több évezredes hűséges társainak, amelyekkel oly sokszor hálátlanul 
bánnak. Gyakran jönnek barátok, ismerősök egy-egy lovastúrára. Sok fiatalt ő tanított meg 
lovagolni és az állatok szeretetére is. 

Amíg az udvart járjuk, kutyái hűségesen követik. Ezt a kutyát - mutat az egyikre - éppen 
a puskacső elől mentettem meg. Ná lunk lelt ot thonra. Szívesen veszek gondjaimba más 
elhagyott kutyát is, és igyekszem jó gazdát találni számára. 

• Hadd kérdezzem meg, van-e valami el nem ért vágyad, ért-e csalódás? 
N e m voltak nagy csalódásaim. A rossz dolgokban is mindig megkerestem a jót, ami a 

szakadékok fölött is átsegíti az embert . Nincsenek teljesületlen vágyaim sem. Mióta az 
eszemet tudom, vallom - hiszen erre neveltek jó szüleim, s kiváló tanáraim is hogy az a szép 
élet, amely másoknak is használ. N e m panaszkodhatom. Majd mindig azt tehettem, amiben 
kedvem tellett. Élvezhettem hivatásom során kiváló munkatársak, jeles tudósok és művészek 
megtisztelő közelségét. Járhattam Európa több országában. Muzeológusként Nápolyban, 
szabadegyetemen tanulmányozhat tam az ókori Itália kul túráját , a Vezúv által elpusztított 
Pompeji t és Herkulánumot . Észtországban ismerkedhettem a testvérnép múzeumaival. 

Falunkban visszaállítottuk a régi utcaneveket: Pásztor utca, Vízi utca, Torzsa utca stb. 
1991-ben felavattuk a község második világháborús hősi halottai és áldozatai emlékművét. 
Az elmúlt majd félévszázadban tejesen tönkrement a kálváriánk. Annak rendbetétele 
következik. Az iskola névadásával kapcsolatban most készülünk helyi művelődéstörténeti 
kiállítás rendezésére. 

Mindig azt vallottam, ahhoz, hogy az ember igényes szellemi környezetben élhessen, 
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Kerékgyártó Mihály felvétele 

A népélet k iemelkedő megjelení tőinek sorában méltó hely illeti a gömöri Faggyas Istvánt, 
akiről aligha hihetné valaki, nogy 80 éves. A rendkívül fiatalos, nagy energiával és lendülettel 
alkotó néprajz i gyűj tő , honismeret i k u t a t ó és festő-graf ikus az egykori G ö m ö r megye 
Kelemér községében születet t 1912-ben, ahol édesapja ma lmos volt. A falu és a malom 
mozgalmasságával, nap min t nap vál tozó arculatával formál ta benne azt a lá tásmódot , 
amellyel szemlélte a táj embereit , az őke t körülvevő világot, a pu t r ikban élőktől a 
pa rasz tokon át a kas té lyokban élő földesurakig. 

1921-ben került fel Miskolcra , ahol befejezte az elemi iskola negyedik osztá lyát , majd 
szülei beíratták a H u n f a l v y János Főreál iskolába, amely iskola a Deák utcában, az egykori 
Postaház épületében m ű k ö d ö t t . O t t érettségizett 1930-ban, ma jd egyéves ka tonai szolgálat 
után joghallgató lett a miskolci Evangélikus Jogakadémián. A végbizonyí tvány megszerzése 
után a pécsi Erzsébet T u d o m á n y e g y e t e m r e jelentkezett a szigorlatok letételére és o t t szerezte 
meg jogi diplomáját . Egy időre szülei kívánsága szerint odahaza maradt , s rövid ideig 
gazdálkodot t . 1938-tól t ö b b évet tö l tö t t katonai szolgálatban a légvédelmi tüzérségnél 
Miskolcon, Kolozsvárot t és Győrben . 1945 júniusában tért haza, s szülei malmában az 
adminisztrációs m u n k a irányítását végezte 1949-ig, a malom államosításáig. 

1950-től Ó z d o n lakik. A z akkori v i s zonyok miatt a műszaki pálya kínálta az egyedüli 
lehetőséget az elhelyezkedésre. Műszaki képesítést szerzett , s az Ó z d i Városgazdálkodási 
Vállalatnál kapot t állást. O t t 1972-ig, nyugdí jazásáig vezette az útépí tő részleget. A szabad 

'Az 1992. november 27-én elhangzott köszöntő szerkesztett szövege. (Szerk.) 
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önmagának is tennie kell. Sokféle m ó d j a van természetesen ennek, például az is, hogy 
napvilagra h o z z u k az e lő t tünk járt nemzedékek elfelejtett, el temetet t , kal lódó örökségét , s 
általa kíséreljük meg feldúsítani , színesíteni, gazdagítani mai életünket, s legalább egy 
fénysugarat is hagyunk m a g u n k után a jövő nemzedéknek . 

M u n k á j á t sokfele ki tüntetéssel ismerték el. Az oktatásügy kiváló dolgozója , megkapta a 
T I T munkáér t , a Gyermekeké r t , a Vajda Péter-díjat . A sok kitüntetés k ö z ö t t talán 
legszebben ragyog - nem azért , mert az érmét aranyból ver ték - a legutóbbi ki tüntetés , a 
Veszprém Megyéér t É r d e m r e n d . 

H a d n a g y Lászlónak mégis azért a legkedvesebb ez a ki tüntetés , mert ezt azért kapta , ami 
mindig a legközelebb állt a szívéhez, amiben a legtöbb ö r ö m e telt. Kifejezésre jut ez 
Veszprém Megye Ö n k o r m á n y z a t á n a k indoklásában is: „ . . .a megye életében, a közösség 
javára a honismeret i , he lytör ténet i k u t a t ó m u n k a területén kifej tet t kimagaslóan és tartósan 
eredményes tevékenysége elismeréséül." 

Hamar Imre 

Faggyas István 
80 éves1 



környezetben végzett külső irányítási munka és az évek folyamán kialakult baráti köre, amely 
elsősorban az Ózdi Honismereti Kör tagjaiból került ki, akik hozzá hasonló azonos célokért 
munkálkodtak és még ma is ezt teszik a körben. Ez nyújtotta számára azt a légkört, hogy 
közösséghez tartozik, ahol kibontakozhatott a rajzolásban megtalált öröm, a néprajz iránti 
szeretete, a honismereti kutatómunka. Egyik alapító tagja a ma már 30 éves Ózdi Honismereti 
Körnek. Veszelovszky Viktorral 1962 nyarán felkerestek a miskolci Herman Ot tó Múzeumot, 
hogy tanácsot és támogatást kérjenek egy alakuló hagyományápoló ózdi csoport részére. 
Kemenczeyné Végh Katalin muzeológus személyében lelkes támogatóra találtak. Ennek 
tudatában megkezdődött a szervezés az Ózdi Kohászati Üzemekben és a város lakosainak 
körében, aminek az eredménye az lett, hogy 1962. november 9-én megalakult 21 fővel a Borsod 
megyei Múzeumok Baráti Köre ózdi alcsoportja. 

Gyermekkorában, majd később a diákévek során a tanulmányi szünidőben mindig a faluban, 
szülei házában teltek napjai. Játszóterei, a közeli Mohos-tavak környéke és a Sajó völgye, 
Tompa Mihály Kelemérben töltött éveinek emléke lettek témái a Turista Magazinban 
megjelent cikkeinek. A Sajó menti temetők néprajzának megírása pedig gyűjtőmunkájának 
nagyszerű eredménye. Mintegy 30 református temető még meglévő fejfait fényképezte le, s 
nagy részüket lerajzolva - a sírfeliratokkal, versekkel - típusok szerint rendszerezte. 

A sírfeliratok fényképezése és lerajzolása közben is módszeresen készült a temetőkben még 
megmenthető fejfák összegyűjtésére. A gyűjtemény céljára méltó helyet jelölt ki Kelemérben a 
református presbitérium a templom két tornácában és a mellvéd melletti szabad területen. A 
gyűjteményt, összeállítása után, gondozásra átadta a Tompa Mihály Emlékbizottságnak. 
Felavatására 1978 októberében került sor. 

E témakört felölelő pályamunkájával szerepelt első ízben a néprajzi és nyelvjárási pályázaton 
- nagy sikerrel. Évenként visszatérő témaként dolgozta fel Keíemér népéletének egy-egy 
részterületét. Népéleti rajzaival Kelemér hagyományainak világát villantja fel. 

Dolgozataival eredményesen vett részt a pályázatokon. Eddig 23 tanulmánya jelent meg 
különböző szakfolyóiratokban, 9 önálló kötete került az olvasók kezébe. Többkötetnyi -
kéziratban lévő - írása a szülőföldnek állít emléket. 

A honismereti, néprajzi kutatómunka és a publikációs tevékenysége mellett néprajzi és 
képzőművészeti kiállításokat is rendezett. 

Néprajzi gyűjteményét és rajzait első ízben Ózdon mutatták be 1977-ben. Miskolcon 
1972-ben gömöri kerámiáiból és pásztoreszközeiből rendezett kiállítást a Molnár Béla Ifjúsági 
Ház igazgatósága. 1982-ben Ó z don, a Kohászati Gyártörténeti Múzeum bemutatótermében 
került sor az Ózd környéki pásztorélet emlékei című kiállítás megnyitására. Eddig 10 néprajzi 
és 16 képzőművészeti kiállítása volt. 

Faggyas István 42 éve él Ózdon, háza végében egy csodálatosan szép, füves-fás domboldal 
van, amely a játékos, önfeledt gyerekkor emlékeit idézi. Lakása pedig valóságos múzeum. Az 
itt töltött csaknem fél évszázad alatt hozzánőtt a városhoz. Napjainkban ahhoz a nem nagy 
létszámú, de nagyon jelentős „csapathoz" tartozik, amelynek tagjait - immár három évtizede -
együtt emlegetik a várossal, akik nélkül ma már nem lenne olyan Ózd városi élete, szellemisége, 
mint amilyen. 

Az elmúlt évtizedek során Faggyas István beosztásban, elismerésben, kitüntetésben mindig 
hátul állt. Munkásságát, a városhoz való hűségét és ragaszkodását ismerte el most Ózd város 
önkormányzata azzal, hogy a város díszpolgára lett. Emellett egy másik elismerés is érte a 
nyáron. Elsőként kapta meg születésnapi ajándékként a Gömörért kitüntetést Putnokon. 

Faggyas Istvánra a szerénység, a csendes alkotómunka a jellemző. Meggyőződéssel és hittel 
dolgozik. Honismereti munkáiban a tájat és annak népét a belülről látó és mindent átélő ember 
igazságával tárja az utókor elé. 

Nagy Károly 

Dr. Faggyas István önálló kötetei: Népéleti rajzok. Folklór és etnográfia. 17. Debrecen, 1980. 80. 
old. - Kelemér. Fejezetek a község néprajzához. Gömör néprajza, VI. Debrecen, 1986. 370. old. -
Fejfás temetők a magyarországi Gömörben. Gömör néprajza. XII. Debrecen, 1988. 191. old. -A 
Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. Gömör néprajza, XVI. Debrecen, 1988. 150. old. -
Lakosság és templomi ülésrend I. Gömör néprajza, XXVII. Debrecen, 1990. 139. old. - Lakosság és 
templomi ülésrend II. Gömör néprajza, XXXI. Debrecen, 1991. 163. old. - A keleméri mohosok. 
Debrecen, 1991. 77. old. - Fejezetek Putnok múltjából. Gömör néprajza, XXXII. Debrecen, 1992. 
136. old. - Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. Gömör néprajza. XXXIII. Debrecen, 1992. 
229. old. 
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A Veszprém Megyei 
Neveléstörténeti Társaság 

1996-ban lesz a magyar iskoláztatás - igaz, csak jelképes - 1000. évfordulója, s ennek méltó 
megünneplésére létrejött az 1000 éves a magyarországi iskola alapítvány. A közelmúltban 
újjáalakult a Magyar Tudományos Akadémia neveléstörténeti albizottsága és megszervező-
dött a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. Ez utóbbi létrejöttének több évtizedes 
előtörténete van. Köztudott , hogy 1959-ben hazánkban megszűnt a középfokú tanítóképzés. 
Megyénkben Pápa és Veszprém úgy vesztette el hagyományosan megbecsült és nemzedéke-
ket útjára bocsátó intézeteit, hogy egyetlenegy sem folytatta a felsőfokúvá vált képzést. 

A Magyar Pedagógiai Társaság 1967-es országos újjáalakulását követően 1969-ben 
Veszprémben megalakult a területi tagozat, amelynek 1990-ig a legeredményesebben 
működő munkacsoport ja a neveléstörténeti volt Fónay Tibor vezetésével. Kialakult egy 
olyan munkaközösség, amely a megyei pedagógiai intézettel, a helyi múzeumokkal , a 
honismereti munkabizottságokkal együt tműködve pályázatokkal, kötetekkel, füzetsoroza-
tokkal bizonyította, hogy a kutatómunkára nemcsak lehetőség, hanem szükség is van. így 
jelent meg többek közöt t a Veszprém megyei pedagógiai bibliográfiák sorozatban a 
kiemelkedő publikációs életművel rendelkező helyi pedagógusok munkásságának összefog-
lalása, valamint az ugyancsak jelentős pedagógiai életpályát végigjárt egykori és mai olyan 
tanítók és tanárok életrajza, akik hivatásuk mellett más területen is alkotó tevékenységet 
végeztek. 

A pedagógiai intézet folyóiratának Múl tunk című rovata és könyvsorozata, a megyei 
napilap, a tagozat Értesítője, a helyi kiadványok, múzeumi évkönyvek, valamint néhány 
iskolai évkönyv adtak helyet a tanulmányoknak, önálló köteteknek. 

1990. szeptember 8-án - ilyen előzmények alapján - a hazai pedagógiai egyesületek 
sorában először alakult neveléstörténeti társaság. Létrehozói többségükben pedagógusok 
voltak, de tagjai között van könyvtáros, újságíró, lelkész és muzeológus is. 

A társaság fő célkitűzése, hogy szervezze, segítse a megye neveléstörténetével foglalkozók 
munkáját , a nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szervezetek, települések és régiók 
neveléstörténetének, valamint a kiemelkedő pedagógusszemélyiségek életútjának megírását. 
A társaság segíti a helytörténeti és iskolai gyűjtemények pedagógiai anyagának gyarapítását, 
saját kiadványokat jelentet meg, többek közöt t a Neveléstörténeti Értesítőt, évkönyvet és 
egyedi kiadványokat, valamint folytatója a már említett két füzetsorozat kiadásának. 

Már eddig is több emlékérem jelent meg, így például a társaság alapítására, a pápai 
református tanítóegyesület és neves pedagógus-személyiségeik évfordulójára. Szorgalmaz-
zuk az iskolák évkönyveinek, emlékérmeinek, jutalomérmeinek megjelentetését, iskolák 
pedagógusokról történő elnevezését. 

A társaság rendezvényei közül jelentős az évenkénti közgyűlés, valamint a két-három 
felolvasóülés. Ez utóbbiak adnak lehetőséget arra, hogy tagjaink ismertessék kutatómunká-
juk eredményeit , összehangolják tevékenységüket és segítséget kapjanak kutatótársaiktól. 
1992-ben regionális felolvasóülést tar tot tunk, amelyen észak-dunántúli kutatók mutatták be 
dolgozataikat. Anyaga az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadásában jelenik m e § -

A társaság „közéleti" feladatai közé tartozik a megyei és országos kutatóhelyek és 
gyűjtemények munkájának népszerűsítése, kiadványaik ismertetése, terjesztése. Együttmű-
ködünk e kutatóhelyekkel, a helyi múzeumokkal , a honismereti kutatókkal, más pedagógiai 
társaságokkal, a Honismereti Egyesülettel, lap- és könyvkiadókkal, a megye nevelési-okta-
tási intézményeivel és a pedagógiai intézettel. 

Munkánkhoz tartozik, hogy nevezetesebb évfordulók alkalmából kiadványokat jelentes-
sünk meg, emléktáblákat koszorúzzunk (vagy éppen állíttassunk), emlékérmeket készíttes-
sünk. Kezdeményeztük, hogy megyénk településein - különösen azokban, ahol korábban 
megszűnt az iskola - a pedagógusok, diákok ápolják azoknak az egykori tanítóknak, 
tanároknak, óvónőknek, iskolaalapítóknak a síremlékét, akiknek már nincsenek ott leszár-
mazottaik. 

1996-ig gazdag, változatos programmal készül a társaság a millenniumi megemlékezésre. 
Az évenkénti tanácskozások között említést érdemel egy újabb észak-dunántúli felol-
vasó ülés, valamint egy nemzetközi tanácskozás, amelyen a régió kutatói mellett osztrák, 
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szlovákiai és vajdasági kuta tók ismertetnék a helyi (magyar nyelvű) iskoláztatás tör téneté-
ről készült munkáikat . 

Több jelentős kötet előmunkálatai kezdődtek meg, amelyek 1996-ig folyamatosan 
jelennek meg. így többek közö t t például Balassa Benő tollából a református iskoláztatás 
története, Süle Sándor, Rákóczi István, Kozma Mária Terézia, N é m e t h Kálmánné, Bíró 
Péterné és Tölgyesi József munká ja a helyi nevelés-oktatás tör ténetéből stb. Út jára indul a 
Veszprém megyei pedagógiai lexikon, amelynek első kötete a települések sorrendiében 
mutat ja be a helyi nevelési-oktatási in tézményeket , a második a történeti , a harmadik mai 
életrajzokat közöl , a negyedik pedig a helyi pedagógiai egyesületek múltját (és kiadványai-
kat) mutat ja be. Jelentős for rásmunka lesz a Veszprém megyei neveléstörténeti kronológia 
című kötet . 

Helyi kiadású összefoglaló iskolatörténetek, jubileumi évkönyvek fogiák gyarapítani az 
évfordulóra megjelenő kötetek számát. Ehhez a társaság, valamint a kü lönböző alapítvá-
nyok - elsősorban az 1000 éves a magyarországi iskola alapítvány - adnak számot tevő 
anyagi támogatást . (Ez u tóbbi támogatja például az Építészeti és neveléstörténeti szem-
pontból jelentős iskolaépületek Veszprém megyében című programot . ) 

Fontos teendőnek tar t juk, hogy a megye pedagógusai, valamint a diákok és a lakosság 
körében is megismertessük az évforduló jelentőségét, s aktív részvételre, a helyi feladatok 
megvalósítására adjunk ösztönzést . 

E m u n k á b a n elkötelezett támogatóink a Veszprém Megyei Honismeret i Egyesület 
tagjai, akik ku ta tómunká juk , művelődéstörténeti , néprajzi, óvoda- és iskolatörténeti, 
valamint más dolgozataik révén kiemelkedő munkát végző segítőink. Az ő munkáik 
is szerepelnek majd abban a számítógépes bibliográfiában, amely Tóth Dezső a Veszp-
rém megyei neveléstörténeti számítógépes adatbank című pályázata alapján regisztrálja 
valamennyi eddig és ezután megjelenő publikációt , kéziratos tanulmányt . 

A társaság szívesen látja mindazokat , akik a Veszprém megyei neveléstörténeti kutatáso-
kat készséggel segítenék. (Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság, 8200 Veszprém, 
Halle u. 10.) 

Tölgyesi József 

A Pápai Jókai Kör 
Egyesületünk kerek száz évvel ezelőtt, 1893-ban alakult. 
Célkitűzései közöt t nem szerepelt ugyan a honismereti munka , tevékenységében mégis 

az első perc tő l kezdve fontos szerepet töltött be. 
Mit kell tudni a Jókai Körről? Azt, hogy kulturális egyesületként jött létre. Kisebb 

közösségeiben, az előadói, színészed és zenei szakosztályokban rendszeresen kulturális 
munka folyt , tehát amolyan egész várost á t fogó önképzőként működö t t . Létszámában a 
városban található félszáz egyesület mindegyikét felülmúlta, már megalakulásakor há rom-
száz tagja volt. 

Különféle rendezvények, ünnepi estek szervezése mellett gyakorlati feladatokat is 
végrehajtott ez a közösség. Megalakulása második évében aranybetűs feliratú márványtáb-
lát helyezett azokra a házakra, melyekben Petőfi , Jókai és Deák Ferenc pápai diákoskodása 
alatt lakott, s gondoskodot t azok ünnepélyes leleplezéséről. Az emléktábla, mely a várostól 
13 kilométerre fekvő Vanyola községben került egy egyszerű parasztház homlokzatára 
1898-ban, Vajda Péternek, a köl tőnek, tudósnak, pedagógusnak a szülőházát jelölte meg. 
Ennek avatásakor kettős ünnepélyt tartottak, egyet Pápán, egyet Vanyolán. Valamennyi 
emléktábla ma is épp ugyanúgy áll, ahogy akkor a falba illesztették. 

A szabadságharc Pápa mellett, Ihásznál vívott ütközete hőseinek tiszteletére a Jókai Kör 
1896-ban emlékművet avatott a város egyik közpon t i helyén, a Széchenyi téren. 

A munkála tokkal pá rhuzamosan a Jókai Kör történésze Kiss Ernő kollégiumi tanár, 
később igazgató, több egykori honvédtiszttel létesített kapcsolatot, akik az ihászi csatában 
részt vettek. Részletes, írásban rögzített emlékezéseire támaszkodva, egyéb forrásokat is 
felhasználva megírta az ü tközet hiteles történetét . Ugyancsak ő foglalta össze az emlékmű 
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felállításáért folytatot t küzdelem eseményeit tudományos dolgozat formájában. A két 
tanulmányt a Jókai Kör nyomtatásban megjelentette, s 25 krajcárért terjesztette a városban. 
Ezzel a könyvecskével megvetette Pápán a nonismereti publikáció alapjait. 

A kezdés után egy évvel, 1894-ben a Jókai Körben megszületett egy nagyszabású városi 
monográfia elkészítésének gondolata. A szellemi munkát az egyesület magára vállalta, az 
anyagiak azonban nem álltak rendelkezésre. így a kör kérelemmel fordult a városi 
képviselő-testülethez. A városatyák tétováztak, kételkedtek, halogatták a határozott állás-
foglalást. így a megvalósítás nem kevesebb, mint tizenegy évet késett. Végül 1905-ben mégis 
kiadásra került Kapossy Luciánnak, a Jókai Kör főtitkárának szerkesztésében ez a ki tűnő 
könyv, s alapvető forrásmunkává vált a Pápa múltjával foglalkozó amatőr és hivatásos 
kutatók számára. 

Pápa mindig büszke volt arra, hogy Petőfi és Jókai itt járt iskolába, s első szárnybontogatá-
suk a Református Kollégium éppen akkor megalakuló önképzőkörében kezdődött . A Jókai 
Kör kezdte meg az ő pápai diákoskodásuk eseményeit számba venni, feldolgozni, s azokról 
időnként megemlékezni. Ennek tetőpontja a két nagy egyéniség, ahogy Kozma Andor írta, a 
„két királyfi diák" születésének százéves évfordulója volt 1923-ban és 1925-ben, amit 
nagyszabású rendezvénnyel ünnepelt meg. 

1931-ben, a kollég ium fennállásának négyszáz éves évfordulóján szobrot állítottak 
Petőfinek és Jókainak a millenniumi emlékmű szomszédságában. Ennek előkészületei már 
1899 nyarán elkezdődtek, de az összegyűjtött pénz az első világháború és az azt követő 
infláció során értékét vesztette, így újra kellett Kezdeni az anyagi alap megteremtését. Ez 
végül sikerrel járt, így sor kerülhetett az ünnepélyes leleplezésre. 

A pártállam korában a Jókai Kör hosszú ideig nem működhetet t . 1983-ban, egy televíziós 
Jókai-vetélkedő során merült fel újjáalakulásának gondolata, amire hivatalosan 1984. március 
14-én került sor. Az úi Jókai Körnek a rendszeresen tartott előadóülések mellett első 
gyakorlati feladata volt, hogy arra a házra, amelyben Nagy László költő, egykori pápai diák 
lakott, emléktáblát helyezzen, s a továbbiakban nívós rendezvényekkel ápolja emlékét. 

Az újjászületett egyesület megmentette az enyészettől, s eredeti helyére visszaállította a 
napóleoni háborúk során Pápán meghalt francia katonák barokk síremíékét, rendbe tette és 
gondozza Jókai Mór nővérének, Jókay Eszternek és családjának sírkertjét, Jókai Károly 
leszármazottainak Hathalmon található nyugvóhelyét. Küzdött a katonasírok gondozásáért, 
anyagilag és eszmeileg támogatta a diákok honismereti tanfolyamait. 

A megújult Jókai Kör honismereti őr járatokat szervezett autóbusszal a környékre , a 
város múlt jának megismertetését pedig rendszeres műemléki sétákkal és temetőlátoga-
tásokkal segítette. Kezdeményezője volt a város helyőrségi emlékműve felállításának, segí-
tett az anyagiak előteremtésében, s az ünnepélyt is a Jókai Kör egyik tisztségviselője ve-
zette le. Szerepet vállalt az egykori pápai Magyar Királyi vitéz Bertalan Árpád E j tő -
ernyős Ezred történetének megírásában, sőt hozzá kíván járulni a könyv megjelentetésé-
hez is. 

Huszár János 

Városszépítő Egyesület, Tapolca 
Tíz évvel ezelőtt alakult meg egyesületünk azzal a céllal, hogy védje, ápolja, mentse a város 

és környéke természeti, épített és szellemi értékeit, valamint tudományos hitelességgel, de 
népszerűen ismertesse a város földrajzi környezetét , történelmi, gazdasági és kulturális 
életét, jelentősebb szülötteinek, polgárainak életét, munkásságát. 

Az egyesület anyagi alapját a tagdíjak, a kiadványok bevételei, a városi költségvetési 
támogatás és a megpályázott alapítványok adták. Igen jelentős volt a nagyobb vállalatok, 
mint a Bakonyi Bauxitbánya, a Városgazdálkodási Vállalat támogatása, ami építési, gépészeti 
munkák elvégzéséből adódott, de igen sok tagunk is végzett szervező és tényleges szellemi, 
fizikai munkát a feladatok megvalósításában. 

Ha mérleget készítünk, ahol a ki tűzött cél és a megvalósítás kerülnek a mérleg két 
serpenyőjébe, akkor ha nem is lehetünk elégedettek, de azt e lmondhat juk, hogy te t tünk 
valamit a megvalósítás serpenyőjébe. 
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Sajnos a legnagyobb természeti értékünk, a tapolcai barlang és karsztforrásaink megmen-
tése érdekében nem sokat tudtunk tenni, de felemeltük a szavunkat azért, hogy a lehetőségek 
határain belül meg kell menteni a teljes megsemmisüléstől. így a Nagy- tó továbbra is dísze a 
városközpontnak, s a barlang felújítva fogadja a látogatókat. 

Elértük, hogy minden tervezett fakivágásnál kikérjék véleményünket, így a Batsányi-sé-
tány felújítási terveinél is, ahol javasoltunk olyan megoldásokat, amivel a sétányt még jobbá, 
díszesebbé tehet jük (a környezetszennyező, allergiát okozó kanadai nyárfák kicserélését a 
tájhoz jobban illő jegenyenyárfára, a hajdani kiszáradt forrásfoglalatokba rododendron 
telepítését stb.). Javasoltuk egy új erdősáv kialakítását a város északi határában, továbbá az 
utcai fásítás felülvizsgálatát és felújítását. 

Épített értékeink megmentésében már többet tet tünk. Az országos jelentőségű műemlé-
keknél szorgalmaztuk azok felújítását, így a templomét, melyhez anyagilag is hozzájáru l -
tunk, vagy a Szentháromság-szobor újrafaragását. Több olyan épület megmentésénél, 
felújításánál működ tünk közre, amely nem országos jelentőségű, így az O M F - n e k nincs erre 
gondja, és a megmentésükre anyagi lehetősége. Mindjár t a megalakulás után megkezdtük a 
teljesen elpusztult Szent-kút megmentését, a szétszóródott kövekből az újjáépítést. Egységes 
volt a vélemény, hogy az eredeti helyén újból felállítani nem lenne célszerű, hanem a Kistó 
mellett állítsuk fel, amely megközelítőleg hasonló környezetet nyúj t . 

A véndeki hegyközség 1867-ben a hegy tetejére egy harangtornyot épített, mely az idők 
folyamán megrongálódott , pusztulásnak indult. Egyesületünknek összefogva a szőlőtulaj-
donosokkal és az egyházközséggel sikerült felújítania és megmentenie ezt a szép, klasszicista 
épületet. Sajnos a következő évben villám csapott bele, újból ki kellett javítani a toronysisa-
kot és akkor villámhárítót is tet tünk rá. Noha a nagyobb védelem érdekében még vasrácsos 
ajtót is készítettünk, azt felfeszítve mégis ellopták a harangot. Szerencsére véletlen folytán 
megtalálták egy használaton kívüli kútba rejtve, így visszakerült a helyére. 

Műemlékvédelmi munkánkat nem szűkítettük le a város területére, így kezdeményezői, 
szervezői voltunk a Csobánc-hegyen lévő - a múlt század első felében épült - Donát-kápolna 
felújításának, melyhez pénzzel is hozzájárul tunk. Az épület szerkezetileg felújítva a tavaszi 
felszentelésre vár. 

A város Fő terén egy 1882-ben épült kereskedőházra az 1910-es években igen szép 
szecessziós portált építtetett a tulajdonosa. Ennek kapuját évekkel ezelőtt felújítottuk és 
javasoltuk a jelenlegi tulajdonosának a portál teljes felújítását. El is kezdődöt t és a festék alól 
előkerültek a szecesszió jellegzetes, szép vörösréz domborítású betétei. 

A századelőn az egyik jelentős lakatosdinasztia tagja a testvérének az üzletére szép 
kovácsolt sárkányos cégtartót készített, ami a háború alatt megsérült és raktárba került. A 
család egyik mestere felújította és kérésünkre átadta. Most egy borozót hirdetve a Fő tér 
egyik dísze. 

A városközpont épületeinél az általunk gyűjtött fényképek és képeslapok alapján segítettük 
azok eredeti formában való felújítását (pl. zeneiskola, a volt gyógyszertár). A gyógyszertár 
épületéből bank lett, de hogy emlékezzünk a régi funkciójára és a gyógyszerész-dinasztia 
legjelentősebb tagjára, Glázer Sándorra - aki a városért igen sokat tett - , egy fiatal szobrásszal, 
Máyer Istvánnal szép domborműves emléktáblát készíttettünk. Az évekkel ezelőtt pusztulás-
nak indult, majd művelődési házzá átépített zsinagóga falára is helyeztünk emléktáblát, utalva 
annak eredeti szerepére és arra a szomorú eseményre, amikor innen vitték el a tapolcai és a 
környékbeli zsidó honfitársainkat Auschwitzba. 

Javasoltuk a városházának felirattal való megjelölését és a homlokzati részére hazánk és a vá-
ros címerének elhelyezését. Az előbbi megtörtént, az utóbbiakat folyamatosan szorgalmazzuk. 

Javasoltuk az első világháborús emlékmű visszahelyezését eredeti helyére, a Hősök terére. 
Emlékoszlopot helyeztünk el az egyik tömegsírra, ahova 1945. március végén sebtiben 
elhantoltak 26 ismeretlen áldozatot. 

A jelenlegi temető hamarosan betelik. Az új már majdnem készen van, így ez kegyeleti 
park lesz. Ennek érdekében évekkel ezelőtt kérésünkre a Bauxitbánya Vállalat pontos 
térképet készített, s ebben elkezdtük a sírok parcellánkénti bejelölését, fényképezését és 
kataszterbe vételét. Elnyertünk egy pályázatot, mely lehetővé tette, hogy tavasszal felújíthas-
suk a temetői kereszteket, mert száz év alatt igen tönkrementek, és sor kerül néhány útszéli 
kereszt rendbehozatalára is. 

Ugyancsak a régi értékek megmentését jelenti, hogy évekkel ezelőtt javasoltuk a város 
utcaneveinek felülvizsgálatát és a régi nevük visszaállítását, illetve a nem megfelelő utcanevek 
megváltoztatását. Kutatásunk és közreműködésünk segítségével ez megtörtént . 
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Jelentős az a munka, ami kiadványainkban valósult meg. Létrehoztuk a Tapolcai füzetek 
elnevezésű időszakos kiadványt, melyből eddig 11 füzet jelent meg, s további kettő 
nyomdában van. 

Négy füzet a város történelméről szól: Kronológia az őskortól 130l-ig és 1301-től 1526-ig. 
Adalékok a város történetéhez 1944-56-os és 1956-66-os időről két füzetben. H á r o m 
életrajzi füzet az itt született Batsányi Jánosról, Felletár Emilről és Redl Gusztávról . Egy 
füzet válogatás Batsányi János verseiből. Különszámként a templom-dombi ásatásokról és 
látnivalókról. A 4. sz. füzet a 100 éves ipariskola történetét tartalmazza, míg a 9. sz. a már 
említett Szent-kútról szól. Még ebben az évben megjelenik a Tapolca utca- és dűlőneveinek 
története és a 100 éves vasútállomás története. 

Az idegeneknek a városban való tájékoztatását szolgálja az a négy nagyméretű térképtábla, 
melyet az egyesület készíttetett és helyezett el a város négy pont ján . Karbantartásuk és 
felújításuk most folyik. Ugyan az önkormányzat adta ki a város zsebtérképét, de elkészítésé-
hez hasznos tanácsot adtunk. A most készülő Veszprémi útikalauzhoz a tapolcai ismertetőt 
is mi készítettük el. 

A leírtak távolról sem tudják érzékeltetni azt, hogy egy-egy megvalósult elképzelésünk 
mögött mennyi munkája van a vezetőségnek és aktív tagjainknak, de aki hasonló ügyekben 
tevékenykedik, az a részletek nélkül is megérti, hogy szerény lehetőségeinkhez képest is 
sokat és maradandót tettünk városunkért . 

Tóth József 

A tapolcai Bárdos Lajos 
Altalános Iskola szakkörei 

Iskolánk honismereti szakköre és néptánccsoportja az iskola megnyitása óta működik . 
Mióta ének tagozatos iskola lett és tanulóinak kétharmada zeneiskolai növendék is, színesebb 
és tartalmasabb a tanulók tevékenysége. Jelenleg a honismereti szakkör, a néptánc-, a szövő-
és a népdalkör, valamint a természetjáró szakkör tagjai iskolán kívüli tevékenységükkel, 
pályázatokon, versenyeken való szereplésükkel gyarapítják ismereteiket. 

A Magyar mezőgazdaság diákszemmel című pályázaton 20 éven keresztül vettek részt 
iskolánk tanulói. Stiglicz Péter, Fekete Gabriella, Szalay Mária, N y í r ő László, Resch Myrtill, 
Kiss Tibold, Kovács Sándor, Kenéz András, Bajner Imre, Kalas Beáta, Toronyi Zsuzsanna 
dolgozatai példaértékűek voltak, azért valamennyi a Mezőgazdasági Múzeum gyűjtemé-
nyébe került. Honismereti szakkörünk tanulóinak május első vasárnapja 20 éven át kettős 
ünnep volt, mert Anyák Napján díjkiosztó ünnepélyre került sor a Vajdahunyad várban. 
Lajkó Katalin tanulónk legutóbb a Város- és Faluvédők Egyesületének országos pályázatán 
szerepelt a legjobbak között . 

Az alsó és felső tagozatos tanulókkal városnéző séta keretében, tanulmányi kirándulások 
alkalmával igyekszünk megismertetni lakóhelyünk és környéke nevezetességeit, történelmi 
eseményeit, természeti értékeit, kiemelkedő eredményt elért tudósaink, művészeink és 
sportolóink tevékenységét. 

1984 óta évente rendszeresen szervezünk nyári honismereti tábort. Ebbe ajánlott 
témakörökből és szabadon választott cím szerint készült dolgozat a „belépő". A honismereti 
táborba nevező dolgozatok rendszerint értékes korrajzok. Tanulóink szívesen jegyeznek le 
visszaemlékezéseket. Az összegyűjtött dolgozatokat értékelés után elhelyezzük a városi 
könyvtár helytörténeti gyűjteményében. Tábori naplóink és a táborozás eseményeit 
megörökítő fényképalbumok dokumentum értékűek, szintén a helytörténeti gyűj temény-
ben lesz a helyük. A honismereti táborok szervezésével, annak munkájával ellensúlyozzuk a 
történelem tantárgy tanításának negatívumait, nevezetesen, hogy kevés időt szentel a 
lakóhely történetének megismerésére, nem nevel lokálpatriótát és nem tanít néprajzot. 

Táborozásunk és tanulmányi sétáink során szinte játszva tanulnak a gyerekek. Sikerült 
ráirányítani figyelmüket a környékünkön kihalt vagy kihalófélben lévő kismesterségekre. 
Szívesen megyünk kisebb csoportokban a gyertyaöntőműhelybe és a mézes-bábos munka-
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bemutató iránt is nagy az érdeklődés. 1992 nyarán az Érden rendezett népművészeti 
versenyen iskolánk szövőszakkörének három tagja — Aranyodi Eszter, Csorba Judit és 
Gelencsér Adrién - első helyezést ért el pályamunkájával. 

Lakóhelyünkön és környékén a római korban virágzó települések, villagazdaságok sora 
volt. Ha tehetjük, felkeressük a régészeti lelőhelyeket, és tájékoztatást kérünk az ásatás 
vezetőjétől az előkerült anyagokról. Legutóbb az egyik tó iszapjából felszínre került 
pénzeket, ruhadíszeket és edények töredékeit láthatták a gyerekek. Egy más lelőhelyen a 
Szent Miklósról elnevezett kör templom falmaradványait szemlélhettük meg feltárás közben. 

A salföldi pálos kolostornál, az ecséri templomromnál , de másutt is kiváló alkalom 
kínálkozott arra, hogy felhívjuk a figyelmet a műemlékek védelmére. Amikor lehetőség és 
szükség volt rá, tanítványaimmal együtt gyomtalanítottuk a tapolcai várrom falmaradványait 
és környékét . A történelem, a földrajz, az élővilág tananyagát is könnyebben, alaposabban 
tanulhatják a gyerekek, ha ismertető beszélgetésünket az adott témához legmegfelelőbb 
helyen folytat juk. 

A legenda szerint István király fiát — Imre herceget - a Bakony hegység déli lejtőin ölte meg 
a vadkan, talán éppen annak a falunak a határában, amely korábban Szent Imre falva volt és 
napjainkban Sáskának nevezzük. Erről a legendáról és a falu történetéről a XIII . századi, ma 
is működő templom környékén beszélgettünk. 

Rendhagyó művészettörténet-órát tartot tunk a kapolcsi római katolikus templomban. Dr . 
Dombi József, az Olasz Intézet professzora, az olasz állam lovagja mutat ta be nekünk 
Cymbal János festményét, mely a barokk kor templomfestészetének Kiemelkedő alkotása. A 
Szent György-hegyi lengyel kápolna restaurálásának eseményeit Nagy Károly plébános 
ismertette. Ez a kápolna a Balaton-felvidék népi építészetének legszebb gyöngyszeme. A 
Szent Rózát ábrázoló, aranyozott fafaragás egyedülálló hazánkban. 

Lakóhelyünket hegykoszorú övezi. ÉegtÖDb hegy tetejét várrom ékesíti. Ezek a végvári 
harcokra, a vitézek életére emlékeztetnek. Kuntz László operaénekes, a pécsi Nemzet i 
Színház művésze felejthetetlen, szép élményeket nyúj to t t csoportunk számára, amikor a 
végvári harcokról, a végvári katonák életéről énekelt tekerőlant kíséretében az egyik rom falai 
közöt t . 

A Káli-medencében a pannon tenger homokvonulatain helyenként „kőtenger", kőhát 
keletkezett a vulkáni utóműködés következtében. E különleges geológiai képződményről 
Havasné Bede Piroska geográfus beszélt nekünk. Kubassek János geográfus, az Afrika-expe-
díció egyik tagja a Szent György-hegy kőzsákjairól, bazaltorgonáiról tartott ismertetőt 
érdeklődő csoportunknak, ö is arra tanította a gyermekeket, hogy először lakóhelyük és 
környéke földrajzát , történelmét ismerjék meg, utána igyekezzenek más tájakra, más 
földrészekre felfedező és kutató expedíció tagjaként. 

Megyénk egyetlen állami díjas pedagógusa Fónay Tibor . Ö t nem mint pedagógiai szakírót, 
hanem a badacsonyi Egry József Múzeum és az Égry József Baráti Kör egyik létrehozóját 
ismerhették meg tanítványaink. Amíg egészségi állapota engedte, szívesen beszélt nekünk 
Egry József festményeiről, badacsonyi éveiről és a múzeum létrehozásának körülményeiről. 
Egry József festőművész síremlékének „Vízre néző" alakját Borsos Miklós szobrászművész 
mintázta meg. Fonay Tibor elmondása alapján tudatosult a gyerekekben, hogy Egry József 
holtában is él, az akkor még élő Borsos Mikós már életében is halhatatlan. 

A Tapolcai-medencében olyan növénykülönlegességek élnek, melyek Európában másutt 
nem lelhetők fel. A Szent György-hegyen a cselling páfrány jégkorszaki maradvány növény. 
Az uzsai láprét egyik jellegzetessége a havasi hízóka, amely rovarevő növény. Tanulóink 
tudják, hogy ezek lelőhelyét nem szabad háborgatni. 

A táborozásokat , tanulmányi kirándulásokat alapos felkészülés előzi meg. Az előre 
kézbe adott ajánló bibliográfia segítséget nyújt ebben a tanulóknak. Tör ténelmi , irodalmi 
és természetismereti anyag gyűjtésén kívül megfigyeléseket is végzünk. Érzékeljük a 
gazdasági életben és természetben végbement változások összefüggéseit. PL: intenzív 
bányaművelés hatására kutak, pa takok kiszáradása, erdészet és vadgazdálkodás kölcsönha-
tása stb. A kü lönböző munkahelyek megismertetésével a tanulók pályaválasztását is 
elősegítjük. 

Lakóhelyünkről és környékünk falvaiból több száz nemzetőr és honvéd vett részt az 
1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiben. Rájuk is kegyelettel emlékezik a hálás 
u tókor . Március 15-én minden évben a tapolcai temetőben Miltényi József 1848-as 
huszárkapitány, a diszeli városrész temetőjében Bán Sándor 1848-as honvéd sírját koszorúz-
ták tanítványaink a felnőttekkel együtt. 
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Az „aradi t izenhármak" egyikének, Pöltenberg Ernőnek Bécsből kiűzött családja a 
hozzánk közeli településen, Badacsonytomajon lelt menedéket. Sírjuk is itt található. 
Pöltenberg Ernő leányának fehér brokát díszmagyar ruháját és Pöltenberg E rnő kivégzése 
előtti éjszakáján édesapjának írt búcsúlevelét évekkel ezelőtt még kezükbe vehették az 
érdeklődők a révfülöpi helytörténeti gyűj teményben. Akkor és ott többet tanulhattak a 
gyerekek 1849. október hatodikáról, mint az iskolai történelemórán! Benke László nyugdíjas 
iskolaigazgató mindig szívesen fogadta szakköri tanulóimat a gyűjtemény anyagának 
megtekintésére. A jelentős történelmi eseményekről az iskolarádióban és az iskolaújságban is 
megemlékezünk. 

Díszeiben is mindig szívesen időztünk. Dobrovits László nyugdíjas mezőgazdásztól , 
helytörténésztől, az egri érsekség hajdani alkalmazottjától rengeteget tanul tunk. Lakása 
olyan volt, mint egy csodálatos múzeum. Számtalan neves ember fordult meg ott . A közeli 
hegy oldalában épült, emeletes borházuk teraszán gyönyörködöt t a pannon táj szépségében 
Szabó Lőrinc is. O t t jegyezte be füzetébe készült rajza mellé, hogy „Aki tud, rajzol jon ennél 
szebbet!" Laci bácsi muta tot t nekünk egy különleges oklevelet is. Az volt az érdekessége, 
hogy 1848 márciusában keltezték Pest-Budán, és magyar nyelven állították ki egyik őse 
részére. Nála láthattunk valódi „kutyabőr" oklevelet is. A bakonyi betyárokról szóló 
visszaemlékezését hangszalagon is őr izzük. 

Művészeti csoportjaink és nonismereti szakköröseink alkalmanként különböző rendezvé-
nyek szereplői. N e m passzív szemlélői az ottani eseményeknek, hanem fegyelmezett, 
érdeklődő, aktív részesei. Néptáncosaink meghívást kaptak a bagi Muharay Elemér 
folklórfesztiválra is. 

Dákán egy emlékünnepségen cserkészegyenruhában és néptáncosöltözetben is voltak 
tanulóink, akik koszorút helyeztek el a Battnyány család emléktábláján. Erre az ünnepségre 
magunkkal vittük a Szilágyságból érkezett, tör ténelmünk iránt érdeklődő vendégeinket is. 

Adorjánháza-Egeralján a Megyei Honismeret i Egyesület közgyűlésén is részt vettünk. 
Gyermekeink virágcsokorral köszöntöt ték a 80 éves Szalóky Károlyt, akinek egyik nagy 
érdeme a faluház létrehozása. 

A Gyulaf fy László Közművelődési Egyesülettel közösen szervezett tanulmányi kirándu-
láson néptánccsoportunk és népdalkörünk tagjai vettek részt Szilágycsehiben. Gyermekeink 
vendégszereplését már viszonozta a Romániában élő magyar csoport . Velük közös táboro-
zást is tervezünk. 

A közelmúltban Ausztr iában szerepeltek énekeseink, táncosaink. Dr. Barsi E rnő népze-
nekutató Az alsóőri Lisztné Ferber Mária és dalkincse című könyvének premierjét 
szerveztük közösen a Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesülettel. Ez a műsorunk tisztelet-
adás volt a magát most is magyarnak valló Mária néninek, a maroknyi magyar népcsoport 
kulturális ügyeit intéző dr. Galambos Ferenc Ireneusz atyának, Alsóőr plébánosának, és a 
fáradhatatlan, köztiszteletben álló, ér tékmentő Barsi Ernőnek. 

Közeli célunk, hogy városunk helytörténeti gyűjteményének és iskolamúzeumának 
anyagát gyarapítsuk a már összegyűjtött tárgyakkal. Tervezzük több könyvtári aprónyom-
tatvány kiadását is. E közhasznú munkánkban tanulóink is segítenek a felnőtteknek. 

Az évek óta tartó helytörténeti-honismereti munkánkban már tevékenyen vesz részt több 
olyan pedagógus is, aki tanítványunkból vált tanítóvá, tanárrá. 

Reindl Erzsébet 

Tízéves a Malomsoki Baráti Kör 
Malomsok község (az 1950. szeptember 6-i községegyesítés előtt Ó - és Újmalomsok 

néven két különálló település volt) Veszprém megye északi sarkában, a Rába és Marcal 
folyókkal átszabdalt, kisalföldi jellegű síkságon helyezkedik el. Ez a település, a hozzá 
tartozó Alsó-, Felsőponyvád, Emilháza és Szentepuszta népességével együtt 1600 lelket 
számlált a századfordulón. Malomsok az 1909-1950. évek közöt t körjegyzőségi központ 
volt, melyben mozgalmas kulturális élet folyt az 1950-es évekig, és öt iskolában 100-150 
gyermek tanulta az elemi ismereteket. Az uradalmakban és a kisgazdák körében országos 
hírű állattenyésztés volt, tenyészállataikkal rendszeres résztvevői voltak a területi és az 
országos kiállításoknak. 
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Mára Malomsok lakossága 750 főre apadt , a pusztasággá vált majorságokban még a 
Szevera Károly-féle kiskastélyt is romba dön tö t t ék . Marcaltőre helyezték a felső tagozatos 
iskolát, az egyesített termelőszövetkezet közpon t j a Pápára került , 1970. július elsején 
lefokozták társközséggé és a tanácsi irányítást is áthelyezték. Malomsokot megfosztot ták 
tehát értelmiségétől, önálló életétől. A demokra t ikus államrend megszületését követően 
mára annyit javult a falu helyzete, hogy 1991 . j anuár elsején visszakapta önállóságát, 1990. 
ok tóber l - jé től önkormányza ta alakult és fokozatosan hazatelepült a felső tagozatos 
oktatás is. 

1984 nyarán páran, falujukat szerető malomsoki lakosok és az onnét elszármazottak, baráti 
körbe tömörí t ik mindazokat , akik hajlandók tenni azért, hogy egykori szülőfalujuk 
visszakapja önállóságát és dicső múlt jához méltó társadalmi és kulturális életet éljen. Az 
egykor számos egyesületet fenntartó és színvonalas sport- és kulturális életet folytató 
településeken ekkorra szinte minden közösségi tevékenység megszűnt, az egyesületek zöme 
feloszlott, a megmaradtak is csupán statisztikában szereplő, formális szervezetekké váltak. 

Szerencsére maradt néhány hadra fogható tanító a faluban az alsó tagozatos tanulók 
oktatására. Szerencse az is, hogy az alulról szerveződő baráti kört , a Hazafias N é p f r o n t helyi 
szervezete és Kiss Lajos községi elöljáró lelkesen támogatta. 

Először a március 15-i ünnepségek felújítása, az iskolai zártságból nyilvános közös 
ünneppé tétele jelentett színfoltot, melyet a helyi kultúrházban irodalmi és helytörténeti 
műsor, továbbá baráti találkozó követett. Fokozatosan megnyerték ügyüknek a Malomsok-
ról elszármazott és hazánk más tájain élő személyeket, maja a hazánk határain túl élőket is. 

A baráti kör első kézzelfogható eredménye a helytörténeti gyűjtőszoba létrehozása volt. 
Erre az adta a lehetőséget, hogy az új postaépület felavatását követően üres maradt az alkalmi 
postahivatal, melyet a baráti kör tagjai szó szerint elfoglaltak. Mire a közös tanács tudomást 
szerzett róla, az önkéntes munkások már takarítottak, meszeltek, gyűjtöt ték a régi 
eszközöket, felszereléseket és az egykori egyesületi élet még fellelhető nyomait, fényképeket , 
valamint más írásos emlékeket. 

A szépen berendezett gyűj tőszoba falán 1986. április 24-e óta tábla hirdeti a malomsoki 
helytörténeti gyűjtőszoba létezését. Ezen a napon a nemzeti zászló is felkerült a tábla mellé, 
mivel a közös tanács nevében, a működéshez egyetértését adó Szabó Árpád tanácselnök 
megnyitotta a gyűjtőszobát. 

Ha valaki belép a malomsoki gyűjtőszobába, azonnal Eötvös Károly tanulságos sorait 
olvashatja: „Nem lehet annak a nemzetnek nagy jövője, mely dicső múltjáról megfeledke-
zik." Ezzel a jelszóval fogtak hozzá a malomsokiak a múlt emlékeinek megmentéséhez, hogy 
megőrizzék az utókor számára. A szépen berendezett helyiségekben sorakoznak az elmúlt és 
a jelen évszázad földművelő eszközei, lakás- és konyhafelszerelések. A falakon pedig, a 
mennyezetig zsúfolva helyezkednek el a régi iskolai térképek, az iskolák és a tanítók 
fényképei, továbbá a színdarabok, főzőtanfolyamok szereplői, a Hangya- és a Hitelszövet-
kezet igazgatóságát bemutató tablók és fényképek. A sportolók mellett láthatók a leventék, a 
katonák, majd a két világháború hősi halottainak fényképei, mellette obsitok, ka tonaköny-
vek és más háborús és katonaemlékek. Látható az állattenyésztés sikerét bizonyító oklevelek 
sokasága, az 1889 óta féltve őrzött csapatzászló és a 100 éves működést bizonyító más 
tűzol tó-dokumentumok. Az üveges tárlókban pedig: Malomsokról írtak - malomsokiak 
írták címmel a kiadványok sokasága bizonyítja, hogy számos tehetséges fiatal indult el 
Malomsokról és valamennyi megállja helyét a nagyvilágban. 

A Malomsoki Baráti Kör kezdeményezésére - több évtizedes mulasztást pótolandóan -
lépések történtek a település jeles évfordulóinak és neves személyeinek méltó megörökítésé-
re. 1988. április 3-án kegyeletes ünnepségre került sor, amikor a hozzátar tozók áldozatválla-
lásának eredményeként az evangélikus templom falára, az első világháborús emlékmű mellé 
márványtáblát helyeztek el és avattak fel, a második világháború 27 hősi halottja és áldozata 
tiszteletére. Később, 1991. augusztus 17-én az ómalomsoki falurész katolikus templomában 
ugyancsak márványtáblát avattak a két világháború katolikus hősi halottjai (14 személy) 
emlékére. A baráti kör által szervezett ünnepségeken zsúfolásig megteltek a templomok, és a 
hozzátar tozók, a földiek és a katonapajtások mellett szinte az egész falu lakossága 
személyesen rótta le kegyeletét. 

Az (Uj)malomsoki önkéntes tűzoltó egyesület alapításának centenáriuma alkalmával, 
1989. szeptember 30-án emléktáblát avattak a falu főterén, ahol az önkéntes tűzol tók és a falu 
lakossága mellett az országos tűzoltó parancsnokság is képviseltette magát. A 100 éves 
működés elismeréseként egy szép vázát, elismerő oklevelet és kitüntetéseket adományoztak 
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a mai önkéntes tűzol tóknak. A helytörténeti gyűjtőszobában kiállításon mutatták be a 
százéves tevékenység dokumentumai t , és a baráti kör kiadta a 100 éves működés történetét. 

A baráti kör tagjainak és a falu lakosságának adományaiból 1990. március 15-én ismét 
emléktáblát avattak a malomsoki '48-as honvédek és a négy Stetina testvér (honvédtisztek) 
tiszteletére. 

A helytörténeti kutatás eredményeként ugyanis 33 '48-as malomsoki honvédet sikerült 
felkutatni és azonosítani, akiknek déd- és ükunokáik — büszkén vállalva ősüket - nagy 
számban vettek részt a kegyeletes ünnepségen. Különösen megható volt, hogy Stetina Lipót 
honvéd őrnagynak, az 52. zászlóalj parancsnokának jelen volt a Budapesten élő dédunokája, 
Sebestyén Péter zenetanár személyében. Ugyancsak jelen voltak a somlószőlősi temetőben 
nyugvó Stetina Vincze honvéd tüzérhadnagy dédunokái Budapestről. Azóta valamennyien 
tiszteletbeli tagjai és támogatói a Malomsoki Baráti Körnek. 

A Malomsoki Baráti Kör tagjai, akik zömében az egykori elemi népiskola, majd általános 
iskola tanulói voltak, nem feledkeznek meg az egykori tanítóikról sem. 1987. november 2-án 
márványtáblát helyeztek el a helyi iskola falán László Ferenc (1892-1942) kiváló tanítóra 
emlékezve, majd 1990. október 27-én Varga János (1845-1940) néptanító emléke előtt 
tisztelegtek, halálának 50. évfordulója alkalmával. Az emléktáblák avatásán a baráti kör tagjai 
mellett ott voltak az őszülő halántékú egykori tanítványok, a tisztelők és a családtagok. 
László Ferenc szülőfaluja, Veszprémvarsány küldöttséggel képviseltette magát, továbbá 
jelen volt Szentpéterváron élő gyermeke és unokája. Varga János népes családjának pedig 
számos tagja tette tiszteletét az ünnepségen. Varga János hét gyermeket nevelt fel és közülük 
hatan a pedagóguspályát választották. E márványtáblák felavatásával egyidőben a baráti kör 
— mindkét tanítóról - tanulmányt jelentetett meg, melyek a Veszprémben megjelenő 
Hor izon t című kiadványban és a Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Körkép nevű 
folyóiratában olvashatók. 

Az említetteken felül a baráti kör három alkalommal kezdeményezte a malomsoki 
nyugdíjas tanítók erkölcsi elismerésével járó arany-, gyémánt- és vasdiploma adományozását 
és helyi átadását. így elérhető volt, hogy a nevezettek ünnepi műsor keretében, a volt 
tanítványok jelenlétében és tiszteletük által övezve vehették át a diplomát. Orbán Anna 1987. 
október 3-án gyémánt- , 1992. október 25-én vasdiplomát vehetett át. Mohács Lászlóné 
Körösi Jolán pedig aranydiploma átvételére érdemesült 1990. október 27-én. A baráti kör 
kedves műsorral és ajándékkal köszöntöt te Boros Lajos igazgató-tanítót (1992. március 
15-én) nyugdíjba vonulása alkalmával. 

A Malomsoki Baráti Kör minden év március 15-i ünnepséget követően közgyűlést tart a 
helyi művelődési o t thonban. Ez alkalommal értékelik a végzett munkát és meghatározzák a 
következő év tennivalóit. Ezt követően műsor szórakoztat ja a jelenlevőket. Szerepelt már 
'48-as emlékkiállítás, népművészeti és könyvbemutató , továbbá képkiállítás. 

A baráti kör javuló anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy szerény mértékben támogassa a 
különböző intézményeket. Például az óvodások részére játékokat, a tanulók részére 
jutalomkönyveket adományoz. Öregek napján köszönti és megajándékozza az idős embere-
ket. Anyagilag segíti a malomsoki sportkört , továbbá pénzbeli adományt küldött a 
Don-kanyar emlékmű felállításához. A baráti kör tagjai kezdeményezték és eddig 120 ezer 
forinttal járultak hozzá a Mi iskolánk című alapítványhoz. 

A Malomsoki Baráti Kör keresi és szélesíti kapcsolatát más baráti körökkel . Kapcsolatot 
teremtett a felvidéki Csúz és Kürt községek sportköreivel, melynek eredményeként 1990 óta 
rendszeresek a baráti találkozók, sportmérkőzések. 

H. Szabó Lajos 


