
KRÓNIKA ) 

Városi múzeum 
és a helytörténet-kutatás Zentán 

1992. december 4-én kerekasztal-beszélgetésre került sor a zentai Városi Múzeumban, a 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, valamint a Magyar Szó napilap által kezdeménye-
zett, Hogyan tovább a háború után? című sorozat keretében. Hivatásos és műkedvelő történé-
szek, újságírók vitatták meg a napirendre került témát, ami ezúttal a helytörténetírás volt. Okos 
elemzések, helyénvaló észrevételek, használható javaslatok hangzottak el.1 A hallgatóság kö-
rében mégis az a benyomás alakult ki, hogy nemcsak a helytörténetírás, hanem az azt meg-
előző kutatások is valahol elakadtak, tulajdonképpen már jóval a mostani háború előtt. A 
nehézkes kiadási lehetőségek, az idült pénzhiány, sok esetben pedig a vállalkozó kedvű ku-
tatók apálya, még aktívak restsége miatt jelentkezett ez a gond. Emiatt a kutatóknak gyakran 
nincs betekintésük egymás munkájába. Ilyen téren nincsenek jobb helyzetben azok az intéz-
mények sem, amelyek ilyen jellegű munkával foglalkoznak (múzeum, levéltár); sőt, nálunk a 
kommunikációs zavar még erősebben érezhető. Egyik megoldás egy dokumentációs központ 
létrehozása lenne, például a zentai Történelmi Levéltárban; a másik a bibliográfiák kiadása 
lehetne, ezt azonban a háború utáni időre kell halasztani. 

A helytörténet-kutatás előzményei Zentán 

A kezdetek még a XIX. század elejére vezethetők vissza és a zentai csatához fűződnek. A 
város megbízásából Ugróczi Ferenc írt könyvet erről. A mű 1816-ban jelent meg és szeptember 
11-én, a csata évfordulójának megünneplésekor ingyen osztogatták. A rendelkezésünkre álló 
források szerint ez alkalommal emlékeztek meg először ünnepélyesen és hivatalos módon a 
városban Savoyai Eugen nagy horderejű győzelméről. Ugyancsak ezen a napon többek között 
Petar Stojsic zentai ügyvéd is tartott ünnepi beszédet, amit a következő évben latin és szerb 
nyelven kinyomtattak.3 

'Ha minden a terv szerint halad, a tribünsorozaton elhangzott felszólalások még az idén (1993) 
könyv alakban is megjelennek. 
2 Ugróczi Ferentz: Zentai ütközet. Szeged, 1816. 
^Egyelőre nem sikerült fellelni egy példányt sem ebből a nyomtatványból; csupán Dudás Andor 
krónikájából értesültem róla (Zentai Történelmi Levéltár, F:381). 
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Ugróczi könyve jobbára kompiláció, ezenkívül néhány téves vagy rosszul értelmezett ada-
tot közöl. Értéke inkább abban kereshető, hogy a város - és egyáltalán a nagyközönség -
érdeklődését felkeltette, illetve ébren tartotta a csata és Zenta múltja iránt. Az már nem Ugróczi 
bűne, hogy a városban idővel valóságos csatakultusz alakult ki, amelynek külsőségei az éven-
te sorra kerülő Eugen-ünnepségekben merültek ki. Valójában mindez csak külső máz volt, 
amely mindmáig repedezik. Igaz, Savoyairól szállodát neveztek el 1883-ban, sőt utcát is, a róla 
festett arckép azonban elkallódott. A portré sorsára jutott egy kard is, amelyet a zentai győző-
nek tulajdonítanak/1 Nem utolsósorban szólni kell még arról, hogy a ma Budán látható Eugen-
szobor valójában zentai rendelésre készült, ám derék elődeink nem tudták azt kifizetni Róna 
mesternek, így Ferenc József jóvoltából Budára került.5 A helyette elkészített silány pótemlék-
műnek pedig ma már csak a talapzata van meg, rajta egy 1942-ben feltett emléktáblával. 

A csata színhelyéről időnként előbukkanó fegyverek, használati tárgyak azonban tovább 
izgatták az itteni lakosság képzeletét. Érdemi kutatásokra mégis csak az 1870-es években ke-
rült sor, amikor a város gazdasági élete újból kibontakozhatott és ugyanez mondható majd el 
az akkori társadalmi élet minden területéről. Ekkor jelennek meg az első helyi lapok; ekkor 
alakulnak meg szinte futószalagon a különböző társadalmi egyletek, de az első pénzintézetek 
is. És ekkor jelentkezik Dudás Gyula, aki kíváncsian vallatja a környékbeli halmokat és éberen 
csap le a szántás vagy kútásás véletlenszerű leleteire is.6 Igazán értékeset azonban történész-
ként alkotott: hozzáfogott Zenta egyetemes monográfiájának megírásához; ennek egyik feje-
zetét kibővítve adta ki a zentai csata történetét.7 Maga a monográfia eddig még nem tisztázott 
okok miatt nem került nyomtatásra, habár a szerző előleget vett fel a városi tanácstól a további 
kutatásokhoz. Sőt, a kézirat tetemes részének is nyoma veszett, így nem tudjuk igazán érté-
kelni Dudás e munkáját.8 

O maga nem sokáig tudott a helyi, szúk korlátok között maradni. Tevékeny szerepet játszott 
Bács-Bodrog vármegye múltjának feltárásában, a megyei történelmi társulat munkájában. En-
nek következményeként lett aztán a vármegye első egyetemes monográfiájának szerkesztője, 
tizenkét évvel Borovszky előtt. 

A helytörténeti kutatások mellett Dudás Gyula öccsével, Andorral együtt hozzájárult a városi 
múzeum megalapozásához is. Igaz, a kezdettől a megvalósításig hosszú időnek kellett eltel-
nie; a többszöri kezdeményezés, próbálkozás után végül is csak a második világháború után 
jött létre az igazi múzeum. Mégis vitathatatlan, hogy a városházán őrzött kabinetszerű, régé-
szeti-néprajzi-történelmi gyűjtemény ébren tartotta a zentaiak érdeklődését egy helyi múzeum 
megalakítása iránt.9 

Dudás Gyula Zentárói való távozása után öccse, Andor vette át tőle a stafétabotot, minden 
téren. A múzeumi gyűjtemény istápolása mellett arra is talált időt, hogy hozzáfogjon a város 
krónikájának összeállításához.10 Krónikája az 1920-as évvel záródik, és utána nincs senki, aki 
folytatná ezt a munkát, amihez talán közrejátszott az impériumváltás is. Dudás Andor, habár 
alapos adatgyűjtő és rendszerező volt, nélkülözte a szakma néhány fontos kellékét, így a kellő 
kritikai hozzáállást is, ami viszont bátyjában természetszerűleg is jobban megvolt. Krónikája 
mégis, hibáival és buktatóival még ma is megkerülhetetlen forrásnak számít a helytörténet 
kutatói számára.11 

4Úgy a kardról, mint a portréról szintén az említett krónikából tudjuk, hogy léteztek. 
5Pedig szoborbizottság is alakult és gyűjtőívek segítségével szedték be a rávalót. Volt, aki a polgá-
rok szűkkeblűségét okolta a sikertelenségért, voltak, akik sikkasztásról beszéltek. 
6Dudás Gyula egyébként nagyon rövid ideig működött Zentán; a gimnáziumban tanított egy ideig, 
majd többször is munkahelyet változtatott; végül Homonnán halt meg 1911-ben. 
1 Dudás Gyula: A zentai csata. Zenta, 1885. 
8A kézirat meglevő része a zentai Történelmi Levéltárban található; a zentai csata utáni időszak 
hiányzik. 
9 A gyűjtemény egy része az 1941-44-es időszakban a Nemzeti Múzeumba került, még kis töredéke 
különböző úton-módon a zentai múzeumba, jóval a megalakulása után. Egyébként a gimnázium-
nak is volt egy szerény gyűjteménye. 
10Dudás Andor krónikája nagyon nyers állapotban van; tartalmaz kivágott újságcikkeket, eredeti 
okmányokat stb., mégpedig kronológiai sorrendben. 
"A krónika értékét főleg az növeli, hogy azóta már megsemmisült értékes elsődleges források 
hiányát pótolja. Súlyos tartalmi hiányosságként könyvelhető el az, hogy Dudás eléggé szabadon, 
sőt, önkényesen választotta ki a számára fontosnak tűnő eseményeket. 
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A két háború közötti kutatásokról nincsenek érdemi adataink. A kutatómunka hiányát rész-
ben kitölti Joca Vujic helybeli földbirtokos tevékenysége, aki szorgalmasan gyűjti a Zentával 
- bár elsősorban a szerbekkel - kapcsolatos régiségeket, és jórészt ennek köszönhetően bi-
zonyos történeti források fennmaradtak a későbbi kutatók számára.12 

Ha a kutatással nem is, de a helytörténetírással kapcsolatban meg tudunk említeni egy gyűj-
teményes munkát, melyet Zentán adtak ki szerb nyelven, és amely a helytörténeti monográfia 
hiányát volt hivatott pótolni.13 Fő hiányossága a tanulmányok, cikkek minőségének kiegyen-
súlyozatlansága, a szerzők kellő hozzáértésének hiánya, valamint az akkori nagyszerű hozzá-
állás a történetíráshoz. Ez utóbbit a felhasznált források is tükrözik. A munkából egyébként 
Dudás Andor is kivette részét saját írásaival, adatokkal, szakmai tanácsokkal. Általában véve, 
kellő kritikai megközelítéssel e mű is értékes kiindulópontul szolgálhat a kutatók számára. 

Az 194l-1944-es időszak nem nagyon kedvezett a múzsáknak; Zenta határában mégis ré-
gészeti ásatásokat folytattak a szegedi múzeum munkatársai: középkori templomot és temetőt 
tártak fel. A rendelkezésünkre álló adatok szerint egyben ez az első módszeresen lefolytatott 
ásatás a város területén, ha nem számítjuk Dudás Gyula úttörő munkáját.1 ' 

Végül meg kell említenünk Kalmár Simon nevét, aki annak idején a Borovszky-féle monog-
ráfiában megírja a Zentárói szóló fejezetet és bizonyos adatok, utalások szerint egészen 1945-
ig a város monográfiájának megírását tervezte. Erre külön lehetőséget kapott, amikor 1945-
ben a helyi népfelszabadító bizottság külön megbízta ezzel a munkával, sőt, irodahelyiséget 
bocsátottak rendelkezésére. Egy évvel később azonban távozik Zentárói, így a mű befejezet-
len marad.15 

Az intézményes kutatás kezdetei 

A II. világháború után két olyan intézmény alakult Zentán, amely a későbbiekben szorosan 
kapcsolódott a helytörténet-kutatáshoz. Először a múzeumot szervezték meg, majd a történel-
mi levéltárat. Ezen intézmények alapvető tevékenységei - a gyűjtés, megőrzés, feldolgozás és 
prezentáció - csak lassan tudott beindulni. Ennek oka nemcsak az idült pénzhiány, illetve a 
megfelelő képzettségű szakemberek nélkülözése volt, hanem a háború után még egy ideig 
kísértő „szocialista-realista" légkör, amely egy olyan kisvárosban, mint Zenta, nagyobb káro-
kat tud okozni, mint a nagyobb urbánus környezetekben. 

Magának a múzeumnak a létrehozása is a direktívák szellemét tükrözi, amely nélkülözi a 
kellő szakmai átgondoltságot, megfontolást. így a zentai múzeum elég meghatározatlan for-
mában született meg; a lényeg az volt, hogy legyen. Közben megindult a gyűjtés, amiben volt 
tervszerűség és céltudatosság, de maga a tény, hogy a múzeum jó ideig nem jutott megfelelő 
és egyáltalán, állandó helyhez, rányomta bélyegét minden akkori múzeumi tevékenységre. 

xl]oca Vujic gazdag történelmi-képzőművészeti gyűjteményének, levéltárának, könyvtárának ér-
demi része Belgrádba vagy Újvidékre került; 1941. április 6-án Belgrád bombázásakor a képek egy 
része megsérült. A háború után a levéltár és a múzeum még így is a lehetőségekhez mérten oly-
kor-olykor vásárolgatott az örökösöktől. Lánya állítása szerint Joca Vujic eredetileg a városnak 
kínálta fel gazdag gyűjteményét azzal a feltétellel, hogy külön épületet jelölnek majd ki erre a célra; 
a városatyák érdektelensége miatt döntött aztán másképp. Ha ez netán csak anekdota, akkor is 
mennyire jellemző Zenta „hagyományápoló" múltjára, de jelenére is! 
l1Senta - Zbornik priloga za istoriju grada (Zenta - várostörténeti adalékok gyűjteménye), uredio 
Milivoje V. Knezevic, Senta, 1935. - Érdekességként íme a fejezetcímek: Senta i niena okolina / 
Zenta és környéke (Branislav Bukurov); Razvitak Sente / Zenta fejlődése (Vida Jablan); O Srbima 
u Senti / A zentai szerbekről (Berisav Beric); Bitka kod Sente / A zentai csata (Ivan G. Pavlovié); 
Podaci za istoriju sencanskih Jevreja / Adatok a zentai zsidóság történetéhez (Lajos Vig); Iz pros-
losti grada Sente / Zenta város múltjáról (Andor DudaS); Senta 1849 godine / Zenta 1849-ben 
(Milivoje V Knezevic); Joca Vujic (Milos Knezevic). Ezenkívül a könyv fontosabb dokumentumo-
kat, memoárszerű adalékokat közöl, mint például Zenta kiváltságlevelei vagy Jovan Dordevic vi-
szonylag tárgyilagos naplójának egy részlete az 1848/49-es zentai eseményekről. 
>4Foltiny István-Korek József: A csecstói középkori templom és temetők. Az Alföldi Tudományos 
Intézet Evkönyve I., 1944-45. Szeged, 1946. 149-177. old. 
15Borovszky Samu (szerk.): Bács-Bodrog vármegye I. Magyarország vármegyéi és városai. Orszá-
gos Monográfiái Társaság, Budapest, 1909. 273-289. old. 
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Ami a történelmi levéltárat illeti, mindmáig kísért a nem megfelelő káderpolitika, valamint 
a kutatási tevékenység hiánya, amit csak egy-egy rövidebb időszak enyhített-enyhít némileg. 
Az idővel elsősorban szolgáltatásokra szakosodott intézmény nem tudja betölteni az őt meg-
illető, vezető szerepet a helytörténeti kutatásokban. A tervbe vett automatizált adatfeldolgozás 
remélhetőleg értékes segítséget nyújt majd a kutatók számára, sőt, idővel jelentős regionális 
dokumentációs központ alakítható ki, hiszen az érdemi munka itt kell hogy folyjon. 

Mindkét intézményre jellemző, hogy az 1960-as években kezdett kinőni a gyerekeipőből. 
Közelgett a város 750 éves jubileuma, és ez alkalomból döntés született Zenta egyetemes 
monográfiájának megírásáról.16 Az eredeti elképzelés szerint minden fejezet önálló füzetként 
látott volna napvilágot. A tervezett monográfia mindmáig nem készült el, mégis e mozgalom-
nak volt köszönhető két kiadványsorozat elindítása: a monográfiafüzeteké és a Zentai Füze-
teké. Sőt, a múzeum saját kiadványaival is jelentkezett; a környéken gyűjtött népdalokat, bal-
ladákat publikálta. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódik még a Dudás Gyuláról elnevezett 
múzeum- és levéltárbarátok körének megalakítása is. Ez utóbbi volt hivatott maga köré gyűj-
teni a helytörténet kutatóit, és a helytörténetíráshoz kapcsolódó kiadói tevékenységgel is a 
kört bízták meg. 

Nagyon nehéz lenne erről az időszakról kellő értékelést adni, a kiadói tevékenység ugyanis 
nem tükrözi az eddigi kutatások minőségét. Mindkét kiadványsorozatban vannak értékes és 
kevésbé értékes munkák, sőt, tudományos szempontból teljesen használhatatlanok is akad-
nak. Ugyanakkor a füzetek kiadása egy idő után veszített tervszerűségéből. Ennek következ-
ményeként bizonyos témakörök részletező, alapos feldolgozásra kerültek, míg másokat a ku-
tatások csak egyes szegmentumaiban érintettek. Mégis elmondható, hogy a már megjelent 
kiadványok gondos revízióval egy majdani monográfia gerincét képezhetik.17 

A zentai Városi Múzeum szerepe a helytörténet-kutatásban 

A már említett okokból a múzeum csak 1974-ben jutott végleges helyére a főtéri plébánia 
épületében; ugyanakkor megnyílt az állandó kiállítás is. Körülbelül ebben az időben tisztázó-
dott véglegesen a zentai múzeum szerepe a város, mint a térség, illetve Vajdaság tudományos 
és közművelődési életében. Míg az eredeti elképzelések szerint komplex jelleget visel magán, 
mégis, részben természetes folyamatként, részben pedig a vajdasági múzeumok közös meg-
egyezése eredményeként a zentai múzeum mindinkább a vajdasági magyarság néprajza felé 
fordul. Ezt tükrözi az állandó kiállítás is, amelynek gerincét, érdemi és tudományos szempont-
ból is legértékesebb részét éppen a néprajzi rész jelenti, és ugyanez a helyzet a raktárakban 
őrzött anyaggal is. A gyűjtés tervszerűsége, az adatfeldolgozás szintén a néprajzi osztályt di-
cséri. A tárgyi és szellemi néprajz kutatása, gyűjtése, feldolgozása, valamint az ehhez kötődő 
műhelymunka kiteljesedéseként a közelmúltban a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság 
néprajzi szakosztálya és a zentai múzeum néprajzi dokumentációs központot létesített a mú-
zeumban. 

A néprajz mellett ugyancsak állandó figyelmet követel a múzeum mellett működő képtár és 
a művésztelep. Utóbbinak nagy hagyománya és jelentősége van szélesebb körben is, mivel a 
háború után, 1952-ben itt kezdett el működni az első művésztelep. 

A két említett tevékenység előtérbe kerülése miatt a régészeti, de különösen a történelmi 
osztály munkája nem tudott kibontakozni, idővel teljesen marginálissá vált és csak időnként 
került elő a háttérből, szinte kampányszerűen.18 

16Jellemző zentai sztereotip jelenség: a kezdeti fellángolás után tartós lehűlés! 
1 Illusztrációként néhány monográfiafiizet címe: Zenta története 1526-ig, Zenta földrajza, Mező-
gazdaság (I—III.), Pénzügyi élet (I—II.), Archeológia, Zenta művelődési élete (I-IV.), Növények 
CI—II.) stb. 
18Úgy a káderpolitikát, mint a múzeumi tevékenységet hátrányosan befolyásolták az időnkénti 
átszervezések is. Jelenleg a múzeum a művelődési központ keretein belül működik a könyvtárral, 
a mozival, a művelődési házzal és a munkásegyetemmel együtt. 
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Az 1980-as évek végén és a közelmúltban erőteljes nemzedékváltás, vagyis fiatalodás kö-
vetkezett be. A még mindig kevés munkatárs szakmailag továbbra is a néprajzi osztályt erősíti, 
de először került a múzeumba képzett történész. A régész hiányát továbbra is a szabadkai 
Városi Múzeum munkatársai próbálják kollegiális megegyezés alapján pótolni, de tervben 
szerepel egy archeológus alkalmazása is. 

A képzett történész munkáját mindeddig a múzeum más profilú szakemberei igyekeztek 
váltakozó sikerrel ellátni. Ez főleg a napi történelem dokumentálásában, valamint időszakos, 
tematikus jellegű kiállítások megrendezésében nyilvánult meg. Habár ez a munka egyes ré-
szeiben esetleges volt, mégis sok értékes anyag került be a múzeumba, egy gazdag, értékes 
fototéka létesült. I liányzott viszont a tervszerű gyűjtés. 

Ilyen előzmények mellett, figyelembe véve egy kisváros múzeumlátogatóinak a helytörté-
net iránti érdeklődését, e sorok írójára hámlt az az izgalmas - de olykor hálátlan - feladat, hogy 
megfogalmazza a múzeum helyét és szerepét a helytörténet, de a szűkebb értelembe vett 
helytörténelem kutatásában is. Főbb vonalakban ezt így lehetne vázolni: 

1. Míg a múzeum néprajzhoz, illetve a művésztelephez kötődő munkája tágabb jelentőségű, 
addig a helytörténeti gyűjtés, kutatás és adatfeldolgozás elsősorban Zenta és környéke szem-
pontjából jelentős és csak kivételes esetben, esetleg egyes részleteiben a térségben élő nem-
zetiségek egyetemes történelmére nézve is (pl. a zentai csata esetében). 

2. Az említett szemponthoz kötődik a történész-muzeológus alapvető tevékenységi köre: a 
történelmi - elsősorban helytörténeti vonatkozású - gyűjtemény szakszerű kezelése a begyűj-
téstől kezdve egészen a bemutatásig, publikálásig; a napi jelentősebb események rögzítése, 
dokumentálása, valamint a helytörténeti kutatások kiterjesztése más intézmények gyűjtemé-
nyeire, fondjaira. 

Sajnos a történelmi gyűjtés eddig eléggé elhanyagolta a szájhagyományt, azaz a szóbeli vagy 
írásbeli visszaemlékezéseket. A mulasztást most már nagyon nehéz pótolni, de minél előbb 
menteni kell, ami menthető. 

Elképzelések 

Ismerve a körülményeket, nagyzolásnak tűnhet, hogy a zentai múzeumban tervekről beszé-
lünk. Tervszerű munka nélkül azonban egy ilyen intézmény nem működhet megfelelő szinten 
- legfeljebb a terjedelmet korlátozhatjuk szerényebbre, a minőséget semmiképpen. 

Pillanatnyilag két elképzelés megvalósításán dolgozunk, amely kapcsolatban áll Zenta tör-
ténelmével. Az egyik a zentai zsidóság múltjának „átmentése", a másik pedig a város építé-
szettörténetéhez kötődik. Mivel összetett kérdésekről van szó, amelyek interdiszciplináris 
megválaszolást igényelnek, a múzeum munkatársain kívül szükségszerűen másokat is bevo-
nunk ebbe a munkába. Mivel azonban mégiscsak múzeumról van szó, az elsődleges cél min-
denképpen az adatok begyűjtése, értékelése, az eredmény kiállításon való bemutatása, végül 
pedig a publikálás, akár katalógus, akár más kiadvány formájában. 

Az első témát illetően mindenképpen speciális kérdésről van szó, ha tudjuk, hogy Zenta és 
környéke a török kiűzése utáni újratelepítéstől kezdve etnikai szempontból heterogén. Sajnos 
a deportálás, valamint a háború utáni kivándorlás következtében városunkban ma mindössze 
néhány zsidó él, és nem sokat tud mesélni akár múltjáról, akár hagyományairól. Pedig olyan 
sajátos etnikai-vallási közösségről van szó, amely már annak idején elég idegennek tűnt az itt 
élő magyarok és szerbek számára. Ezért menteni kell minden emléket, ami valamikori ittlé-
tükről tanúskodik. Ezt nemcsak kegyeletből illik és kell megtenni, hanem azért is, mert meg-
határozó szerepet játszottak a régi Zenta gazdasági-társadalmi életében. Ennek a munkának 
egyben műemlékvédő szerepe is van: felhívni a figyelmet a még létező két monumentális 
jellegű zsidó emlékre; az egyik a szefárd rítusú ortodox imaház, a másik pedig a zsidó temető. 

Ami a másik tervet illeti, nemcsak adatgyűjtés és feldolgozás a cél. A műemlékvédelem itt 
konkrét szerepet kap, mégpedig az urbanisztikai tervezés vezérfonalaként. Zenta a török alól 
való felszabadulásig jó néhányszor kényszerült arra, hogy szinte hamvaiból újuljon meg. 1769-
ben azonban a mezőváros nagy része tűzvésznek esett áldozatul, így a mai városka sem di-
csekedhet sem igazán régi, sem pedig kimondottan reprezentatív épületekkel sem. Ezért fon-
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tos az ambientális egységek megóvása, mint a főtér vagy egy-két utca; egyáltalán a kisvárosi 
hangulatot, ami miatt az innen elszármazottak vagy idelátogatók szívesen visszatérnek vagy 
eljönnek. 

• 

A zentai múzeum tehát bemutatók és kiállítások során jelentős szerepet vállalt (és vállal) a 
helytörténet ápolásában. A kutatómunkában azonban bőven marad tennivaló, annál is in-
kább, mert a zentai csata közelgő évfordulója újból felveti a régi problémát: vajon Zentán 
tényleg nem történt semmi érdemleges a csata előtt és után? 

Pej in Attila 

Magyar gimnázium 
és Hollósy-szobor 
Técsőn 

Técsőn, a kárpátaljai Felső-Tisza-vidék központjában 1993- május l-jén kiöntötték a jöven-
dőbeli magyar gimnázium alapkövét, amelyben üzenetet helyeztek el az utódoknak Dsida 
Jenő verséből. 

„Te is, testvérem, karszti sorsodat / Fogadd el, s védd meg karszti földedet, / Azt a sírodnak 
is kevés humuszt, / Azt a pár négyzetméternyi helyet, / S azt a fölséges isten-lábnyomot, / Mit 
a lavina minden rohama / eltörölni még sohasem tudott. / Védd azt a talpalatnyi telkedet, / 
Cserépkancsódat és tűzhelyedet, / Utolsó darab száraz kenyered! / De azt azután foggal, tíz 
körömmel. / Démoni dühvel és őrült örömmel - Ahogy lehet... Ahogy lehet..." 

Verőfényes délelőtti órákban sok száz ünneplőbe öltözött kárpátaljai magyar, ruszin, ukrán 
nagy izgalommal várta a magas és kedves vendégeket. 

Antall József személyes képviselője, dr. Entz Géza államtitkár, és felesége, Antall Józsefné 
Fülepp Klára, továbbá Ijgyártó István főtanácsos, Povázsai Sándor főkonzul és hitvese, a me-
gyei és járási adminisztráció vezetői virágcsokrok erdejében hallgatták a himnuszokat, majd a 
técsői Hollósy Simon magyar tannyelvű középiskola igazgatójának, Ambrus Pálnak üdvözlő 
szavait. 

A Felső-Tisza-vidéken élő 18-20 ezer magyarnak égetően szüksége van ilyen jellegű tanin-
tézményre, mert a diaszpórában 200-1000 fős csoportokban, egymástól elszigetelten élők 
anyanyelvi okatatása hosszú távon megoldatlan. Az előzetes felmérések szerint 300 körül van 
azoknak a diákoknak a száma, akik felvételüket kérnék a gimnáziumba. 

A létesítendő gimnázium egyben a Felső-Tisza-vidék nemzetiségi kultúrájának központja is 
lesz, műhely a javából, ahol szakavatott mesterek fogják kiköszörülni a kegyetlen fél évszázad 
okozta csorbákat. 

Végeláthatatlan sorok vonultak a város központi terére, az Árpád-kori templom hitet adó és 
óvó falaihoz. Itt áll Hollósy Simon szobra. Az Öreg - így nevezték a világhírű mestert tanítvá-
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nyai és tisztelői - 1904-ben látogatott a városba először, majd 1915-ben végleg letelepedett, 
hogy újabb iskolával gyarapítsa a művészvilágot, és kiérdemelje a csöndes Tisza-parti városka 
lakóinak máig ható tiszteletét. 75 éve - 1918. május 8-án - kísérték utolsó útjára, a técsői római 
katolikus temetőbe. 

A mellszobor Tóth Emőke zsennyei (Vas megye) szobrászművész alkotása. Anyagi fedeze-
tét az indítványozó Szombathelyi Éhen Gyula Kör, a szombathelyi és Vas megyei MDF-szer-
vezet, a Művelődési Minisztérium, a Lakitelek és Illyés Alapítvány, valamint magánszemélyek 
vállalták, akiket Antall József miniszterelnök úr megtisztelő szponzorálása „fogott össze". 

Tisztelt Técsői Polgárok! 
Önök ma ebben a városban két fontos esemény részesei lehetnek: letették egy kollégium 

alapkövét, és ezzel még inkább részeseivé válnak a jövőépítő munkának, és a múltra emlé-
kezve, abból erőt merítve a modern magyar művészet egyik legkiemelkedőbb alakjának em-
léket állító szobrot is avatnak. 

Hollósy Simon szobrának leleplezése fontos állomás a técsői közösség életében: ez a város 
adott otthont a művésznek utolsó éveiben, és ez a város folytat szakadatlan küzdelmet a mű-
velődéstörténet nagy alakja által teremtett értékek megőrzéséért. így küzd egész régiónk is 
azért, hogy évezredes kultúránkkal részesei lehessünk újból mindannak, amit az európaiság 
jelent. Hollósy a modern magyar festészet egyik megteremtője. Mint a nagybányai iskola ala-
pítója, irányt mutatott követőinek: nem kell nemzeti gondolkodásunkat feladni akkor sem, ha 
az európai szemlélet jegyében folytatunk alkotómunkát. 

Ez az örökké vándorló, új színeket, új élményeket kutató művész akkor távozott a világból, 
amikor modern korunk értékeket romboló végzetes erői munkához láttak. Amikor rideg po-
litikai érdekek határokat kényszerítettek emberek, családok, népek közé, melyek nemcsak 
Hollósy életének meghatározó állomásait - München, Nagybánya, Vajdahunyad, Técső - tet-
ték egymástól elérhetetlen távolságra, de a Tisza két partját is. 

Áll itt nem messze, az idővel dacolva egy másik szobor is, melyet csaknem egy évszázada 
emelt a város tisztelgő közönsége. Ahogy önök a modern magyar kultúra úttörőjét, az elődök 
a modern Magyarországot megteremteni akaró politikust, Kossuth Lajost kívánták szimbólum-
ként állítani utódaik elé. Az utódokat dicséri, hogy ez a szobor áll, bizonyítva, hogy van hová 
fordulnunk magyarságot, európaiságot tanulni. 

Ma, amikor számot kell vetnünk veszteségeinkkel, a letűnt korszak súlyos erkölcsi, anyagi 
rombolásának következményeivel, melyet egyes embernek éppúgy, mint a közösségeknek el 
kellett viselniük, csak egyet tehetünk: szomszédainkkal együtt közösen meg kell kísérelnünk 
kibontakozni a közelmúlt szívós, visszahúzó kötelékeiből, és tenni amit kell, és amit nem tehet 
meg más helyettünk. 

Áldozatos munkájukhoz további erőt kívánva 
köszönti önöket: 

Antall József 

A 280 meghívott vendég técsői családoknál volt elszállásolva: a létrejött kapcsolatok a „csa-
ládturizmus" kezdetét jelentik. Volt Hollósy-emlékkonferencia budapesti, kolozsvári, miskol-
ci, vajdasági művészettörténészek közreműködésével, az elhangzottakat az Intermix Kft. 
könyv alakjában jelenteti meg. Tóth Emőke szobrászművész emlékplakettet is készített a nap 
tiszteletére. 

Dr. Szöllősy Tibor 

In memóriám Kovács Antal 
Nagy vesztesége Szigetköz-kutatásunknak: 1993- február 10-én, 73 éves korában meghalt 

Kovács Antal, a Felső-Szigetköz népnyelvének tudós kutatója. Az Őrség szülötte volt, de küz-
delmes életében Szigetközben talált második otthonra. A Csurgói Református Gimnáziumban 
kezdte középiskoláit és a bonyhádi Evangélikus Reálgimnáziumban érettségizett. Vasutas 
édesapja fiatalon meghalt és varrónő édesanyja rengeteg munkával teremtette elő gyermekei 
nevelésének költségeit. Korán megismerkedett a cserkészettel és a református egyház Soli 
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Deo Gloria ifjúsági szervezetének tagjaként többször vett részt a szárszói táborozásokon. Itt 
és a népi írók művein teljesedett ki magyar népi műveltsége. A tolnai tüzérséghez hívták be 
katonának és fogatolt tüzérként vett részt a háborúban. Egységük a budai oldalon már nem 
akarta folytatni a háborút, átálltak a demokratikus magyar hadseregbe. Itt a tüzéreket szervez-
te, elvégezte a vezérkari tisztképző hadiakadémiát és őrnagyi rangban szolgált, amikor kleri-
kális narodnyik beállítottsága miatt leszerelték. Újrakezdte az életet, elvégezte a csepeli kohó-
és öntőipari technikumot, művezető lett, majd a Vasipari Kutatóintézet anyaggazdálkodási 
osztályvezetője. Orosz- és németnyelv-tudásával a Nehézipari Minisztérium dokumentációs 
irodájában dolgozott, de innen is elmozdította a politikai önkény. A mosonmagyaróvári Küh-
ne gépgyárban dolgozott, 1977-ben infarktussal rokkantnyugdíjas lett. 

Érdeklődése a népi hagyományok, a népnyelv iránt végigkísérte életén át. Kutatásait már 
az Őrségben elkezdte, de munkássága a Szigetközben, „választott szülőföldjén" teljesedett ki 
igazán. Több mint tíz évig járta a megszállottak lelkiismeretességével, kitartásával a falvakat, 
16 községben kutatott rendszeresen, 110 személytől gyűjtötte össze sok ezernyi értékes ada-
tát. Eredményeit 1982-től kezdve évről évre az országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályáza-
tokon tette közzé. Tanulmányai jelentek meg a győri Műhely folyóiratban, a Vasi Honismereti 
Közleményekben, a Szülőföldünk Győr-Sopron megyei Honismereti Antológiában a népi nö-
vénynevekről, állatnevekről, szólásokról, közmondásokról. Önálló kiadványai A halászat 
szakszókincse a Felső-Szigetközben (Bp. 1987. ELTE Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 33.), 
Járok-kelek gyöngyharmaton" növény- és állatnevek a Felső-Szigetköz tájnyelvében (1987. 
Mosonmagyaróvári Helytörténeti Füzetek VI.), „Szíp kutya, randa eb" (Felső-Szigetköz állat-
tartásának szókincse, Mosonmagyaróvári Helytörténeti Füzetek VIII. 1992.) Tudományos ala-
possággal vett részt feleségével együtt a földrajzi nevek gyűjtésében, ellenőrző munkájában a 
készülő megyei kiadvány számára. 

Ravatalát a családtagok, kutatótársak, jó barátok mellett az adatközlők sokasága állta körül. 
De búcsúzott tőle az a sok ezer magyar szó, amit lejegyzett, köztük az a sok száz, amiket ő 
mentett meg az elmúlástól, a feledéstől. Búcsúzott tőle a kalánfű, a babuka, a cinsikó, a lepsül, 
bólog, kirettyöl, a biling, csajbó, lőtye, saggyás, a csömörcsök, a csohó, a leppencs, a keszerce, 
a pityer, a gözsü. Emléke tovább él közöttünk munkásságában. 

T. L. 

A Lakitelek Alapítvány helytörténeti 
pályázatának eredményjegyzéke, 1992. 
A helytörténeti pályázat bírálóbizottságának tagjai 

Baják László, muzeológus, Legújabbkori Történeti Múzeum, Bp. - Bartha Éva, Legújabbkori 
Történeti Múzeum Adattárának munkatársa, Bp. - Dr. Csorba Csaba, levéltárigazgató, történész, 
BAZ Megyei Levéltár, Miskolc - Demeter Z. Mária, szociológus, nemzetiségkutató, Bp. - Dóka 
Klára, levéltáros, történész, Új Magyar Központi Levéltár, Bp. - Farkas Gyöngyi, levéltáros, Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum, Bp. - Fancsovics György, történész (nyugdíjas), Bp. - Halász Péter, igaz-
gató, Magyar Művelődési Intézet, Bp. - Havas Gáborné, néprajz-földrajz szakos tanár, Bp. - Hor-
váth Lajos, főlevéltáros, történész, Órszággyűlési Levéltár, Bp. - Karacs Zsigmond, helytörténész 
(nyugdíjas), Bp. - Komáromi Béla, muzeológus, történész, Legújabbkori Történeti Múzeum, Bp. -
Kozma Gyula, muzeológus, történész, Országos Műszaki Múzeum, Bp. - Dr. Lukács IAszló, igaz-
gató, néprajzos, István Király Múzeum, Székesfehérvár, - Mándli Gyula, könyvtárigazgató, Erdy 
János Könyvtár, Szob, - Oláh András, történelemtanár, 5. sz. Ált. isk. Mátészalka, - Dr. Örsi Julian-
na, múzeumigazgató, Túrkeve, - Dr. Pálmány Béla, archívumvezető, Magyar Országgyűlés Levél-
tára és Irattára, Bp. - Dr. Sebestyén Kálmán, történész, Postamúzeum, Bp. - Székelyné Dévai Judit, 
szociológus, menekültügyi és Migrációs Hivatal, Bp. - Szilágyiné Bányai Irén, muzeológus, Legú-
jabbkori Történeti Múzeum, Bp. - Dr. Szűcs Judit, múzeumigazgató, Csongrád, - Tapolczainé Dr. 
Sáray Szabó Éva, főmunkatárs, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, - Tuba László, könyvtá-
rigazgató, Mosonmagyaróvár, - Dr. Varga Gábor, adjunktus, Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 



Eredményjegyzék 
Összesítés a helytörténeti pályázaton odaítélt díjakról és kiadási támogatásokról 

Magyarországi pályamunkák 

Fődíjak és kiemelt díjak 
1 darab I. díj: 100 000 Ft-os első díj + 25 000 Ft-os kiadási támogatás: Tantalics Béla: Kerkaszentkirály története 
1 darab 11 díj: 80 000 Ft-os második díj + 25 000 Ft-os kiadási támogatás: Czigány László: Katolikus egyesü-

letek Zala megyélien I-N 
1 darab III. díj: 50 000 Ft-os harmadik díj + 25 000 Ft-os kiadási támogatás: Dr. Kövér István-. 1956 a szombat-

helyi vasútigazgatóság területén 

30 000 Ft-os negyedik díj + 25 000 Ft kiadás támogatása 
Bötkösné Molnár Erzsébet: Bácska kettészakadásának infrastrukturális problematikája - Fehér Zoltán. Bátya 

életrajza - Dr. Felkai Tamás. Tűnődés a magyar mentésügy múltján, jelenén és jövőjén - Galcsik Zsolt: A Páli 
Szent Vincéről elnevezett... — Gábriel Tibor. Üdülőhelyi egyesületek a történelem sodrában - Gere István. A 
Központi Tejcsarnok; a budapesti tejipar története — Hacsavecz Béta: A Mátra ölén: Markaz - Házi Albert: Pa-
rasztpanaszok - Hegedűs Sándor: A soproni irodalmi kör szerepe a magyar nemzeti tudat kialakulásában — 
Huszár János: A m. kir. vitéz B. Á. honvéd ejtőernyősezred története - Karacs Zsigmond: Lapok a földesi zsidók 
történetéhez, Földes 1848-49-ben, Földesi katonalevelek a második világháborúból, A váradi Kun család rövid 
históriája - Katona Szabó István: Marosvásárhelyi krónika (1900-1990) - Dr. Kolta László-Solymár Imre: Válo-
gatott dokumentumok a „Hűséggel a hazához" mozgalomról - Dr Németh Alajos: Sóhajok palotája - Sey Gá-
bor-Bánhidi Péter. Pécs város címeres emlékei - Dr. Soóky Dezső. A tótsoóky Soóky család története - Dr 
Tolnay Gábor: Szolnok megye mezőgazdaságának egyes kérdései - Üvegesné Hornyák Mária: Martonvásár 

30 000 Ft-os negyedik díj (támogatás nélkül) 
Dunai Kita: A székesfehérvári ciszterci rendi kat. gimn. és könyvtártörténete 

20 000 Ft-os ötödik díj + 25 000 Ft kiadás támogatása 
Dr. Bédi Imre: A pécsi egyetemi Kisebbségi Intézet története - Dr. Cseh Géza: Szolnok város utcanevei - Dr 

HatabukJózsef: Pest, Budit, Óbuda - Budapest I—II. - Dr Keszei Pál: Vámoscsalád és környéke - Kürti Béla: 
Egyleti élet a régi Cegléden - lúszló Lili: A falu jegyzője, Eötvös után szabadon - A'agy Lajos: Egy uradalmi cseléd 
életregénye. 

10 000 Ft-os pályadíj + 25 000 Ft kiadás támogatása 
Árvay Attila: Szerencs és Rátka lakossága egy részének ... - Balaskó Krisztina: Diósberény községi iskolájá-

nak története... — BartaJudit: Nem mondhatom el senkinek... — Bán László: Baja 18-19. századi művelődéstör-
ténete - Bicsak Istvánné: A salomvári róni. kat. templom és iskola története - Bontó Józsefné: Ismerkedés Veszp-
rémmel és környékével - Dr. Burucs lúszló-. Zalaszegvár története - Büki Pálné. Kapocs - Czeglédi Mihály-
Gyenge Antal-ifj. Kulcsár lúszló. Emlékek és adatok a nagyszénási róm. kat. plébániáról - Csenki Zsuzsanna: 
Nemes Áporka helység és ref. egyházának története — DalányiJózsef. Kelével, Bogánccsal Tüskevárig — Dienes 
Dénes Fejezetek Ároktő történetéből — Diószegi Lajos: Hajdúszovát története - Döbör Istvánné: Helytörténeti 
olvasókönyv — Erdei Gyula-. Hajdúszoboszló - történetek és helytörténeti ismeretek — Galambos Sándor. Kun-
szentmiklós élete, társadalma... - GintnerJózsef: Deportálás. Málenkij robot 1945^49. - Gulyásjános:Jászdózsa 
- György Horváth László: „Királyfalvi Naphegy alatt" - Haja István: Ebesi krónika - Hajdú Gábor. A babúni 
édenkert - Halmágyi Pál: Merre tart Makó? - Hegedűs István: Vitka XX. sz-i történelme - Horváthné Zilahy 
Ágnes: Fejér megye. Helytörténet kisiskolásoknak - Dr. Illyés Katalin: A négy felső-kiskunsági település - Illés 
Mária.- Gyulakeszi története - Jeli Ferencné. Moliora története -Juhászné Szekeres Ildikó-. A csólyospálosi tanyai 
iskolák története - Dr. Kisida Erzsébet: Hegyek között — határ szélén - Kovács Laps: Szegvár község története 
- Lapu Istvánné: Falumúzeum — Dr Lipovszky György: Iliny — Lugosi István: Bihari honismereti olvasókönyv -
Dr. Marek János: Gondolatok és vívódások a szülőföldről - Dr. Menyhárt Lajos: Magyarcsanád rövid története 
- Munkacsoport (Gerecsei Karszt Alapítvány): Barlangkutatás története Tatabányán - Dr. Nagv Béla: Adalékok 
Solt nagyközség közoktatásának történetéhez - Dr. Naszádos István. Sárvár helytörténeti olvasókönyv 1. — 
Németh Ilona: Gáborján népesedési viszonyai - Németh Judit: Lébény története és jeles napi szokásai - Németh 
Péterné: Pedagógusok az 1956-os forradalomban - Olajos István: Az újratelepülés folyamata (Lakitelek) - Pa 
csuné Fodor Sára: Várpalota helytörténeti olvasókönyve - Piros Istvánné: Vittem a keresztet - Pölöskei Sándor. 
A kapuvári polgári iskola 64 éve - Rácz István: Bakony alján, erdő szélén - Rozsonits Géza: Fertőszentmiklós 
mont»gráfiája - Sey Kata: A Hamerli nemzetség története, szerepe Pécs város életében - SokorayJózsef-Sokoray 
Miklós: Családtörténet - Dr. Soóky Dezső: Kamocsa község története - Stevanyik András: Tiszaszederkény -
Szarka Anna: Az ungvári jezsuita kollégium - Szálkái László: Szerettelek, nagymamám - Szathmáryné 
Vizy Zsuzsa: Gyermekkorom, szülővárosom, Balassagyarmat - Székelyné Körösi Ilona: Kecskemét rövid törté-
nete - Szűcs István Miklós: Zirc középkori udvarháza és cisztercita monostora - Takács Zsolt Gusztáv: Vajai 
telepesek Magyartólyon 1939—45. - Tantalics Béla: Lenti története 1849-ig - Thullner István Helyismereti és 
helytörténeti olvasókönyv - Tímár Lajos. Kenyeretlen Vitnyéd - Tiszakécskei Honismereti Kör (v. tanár: Tajti 
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Erzsébet): „...hogy valahol otthon legyünk..." - Dr. Tóth József: Frontélmények gyermekszemmel - Varga And-
rea Katalin: A tanyai iskolák működése és megszűnése Felgyő község térségében - Vaska Miklós: Múltidéző 
Nova - Veszprémi György. Győr város legrégebben alapított gyárának története - VolenterJános: Emlékezzünk 
régiekről - Zügn Tamás: A körmendi ágostai hitvallású evangélikus egyh. története - ZűriekJózsef: Helytörténet 
- Soroksár - Zsíros Sándor. Felsőzsolca története (helytörténeti olvasókönyv) 

10 000 Ft-os pályadíj 
Bán József: Mezőkövesdi matyó elődök - Czéh Mártonné: Dég község története - Dr. Dlusztus József: A 

Dlusztus család krónikája (1653-1992) - Erdős Károly Sándor. Kényszermunka Szibéria poklában I—II. - Dr. 
Földváry Zsuzsanna. Képek és gondolatok a kiskunlacházi református temetőről - Honismereti Egyesület (ve-
zető: Hornok Lajosné): Endrődi füzetek 2 . -Horvát Ferencné: Helytörténeti munkatankönyv - Dr. Juhász Lajos: 
Sajókeresztúr monográfiája - Munkaközösség (polgármester:• Dr. Szászik Károly): Szülőföldünk, Péteri - Orosz 
Károly: „A nevükre már nem emlékszem" - Oroszi Béla: Visszapillantás a pálya széléről - Pollich Júlia. A raonori 
Kis Szent Teréz Egylet krónikája - Rácz Sándor. Egy kemény, szigorú életelvű..., „...aranybányák és sok ér-
cek...", Kijártam 2 butát, 3 ostobát... - Or. Rudolf József. A dolgozók gimnáziumának vázlatos története - Serfőző 
László: Tállya története - Sipos Erzsébet: Földeák népélete, Hűség a földhöz, Földeák templomának története -
Süle Sándor. Egy évszázad naplójegyzetekben I-III. - Szerzői Közösség: A mi falunk: Nágocs - Szibler Imréné: 
Az imádság házai - id. Szirom József: Séta a nagyutcán, Anyám és én - Tasi Rózsa. Matkó helytörténete - Vitéz 
István: Nővérek Rajkán, Liszt, a magyar -Dr. Zilahy Lajos. Püspökladányi tájszótár - ZsótérJózsef: A falu közepe. 

25 000 Ft-os kiadási támogatás (pályadíj nélkül) 
Balogh Ferentz: Költő Nagy Imre bibliográfia - Balogh László: Tiszavasvári földrajza és néprajza - Bartha 

János-Czéhmester Erzsébet: Nemti története - Birk József: Rátkai képeskönyv - Döme Ottó: Az ezeréves nagy-
község Bácsbokod... I—II. k. - Eakász Tibor: Némák szóra kelnek - P. Fehér Mária-Szabó Tamás-Sz. Körösi 
Ilona: Kecskemét életrajzi lexikon - Dr. Fürj Zoltán: Gönczy Béla vésztői ref. lelkész élete - Haracsi Miklós: A 
somogyhárságyi iskola története - Harsányiné Schatz Margit: ...De Kálló szebb - Horváth Imre (és Fricsi 
Ádám): Felsőnyék története - Dr. Kerekes Béla: Események Szentmihály történetében - Kikli Tivadar: Tripolisz 
I—II. - Komjáthy Kálmán: Falfestőmunkák története - Dr. Kovács Mihályné-Mikola Piroska: A Telep - Dr. Kövér 
István: Vasutassztrájkok a szombathelyi igazgatóság... - Kulcsár Lászlóné: Nagyszénási hadifoglyok visszaem-
lékezései - Lázár Zoltán: Kiskundorozsma település története - Dr. Majdán János: Baross Gábor tevékenysége 
- Marczinkó István: A nyíregyházi állami tanítóképzés története - Munkaközösség (N. L. Városi Könyvtár): Jeles 
vásárhelyiek - Nagy Kálmán: Dunafalva község története - Nagycsepelyi Honismereti Szakkör (vezető: Kulifay 
Albert): Nagycsepelyről - Dr. Németh Alajos: Sopron könnyes-véres dátumai (1943-1947) - Orosz Károly: Ne-
héz örökség (Vecsés) - Ortutay András. Felsőgalla dobolási könyve 1948-1953. - PándiJános. Budapest Pest-
szentlőrinc szemeretelepi ref. egyház kialakulása - Pesti János (Beküldő: alsómocsoládi pogármester. Dicső 
László): Kulcsár József élete és munkássága (1858-1902) - Pethő Németh Erika-Dr.Sín Edit. írók, költők Szen-
tendréről. Szöveggyűjtemény - Strobel Árpád: Tatai séták - Szabó Csaba: Nemessándorháza a XX. században -
Szelei Béla: Múlt és jelen Hatvan város irodalmi életében - Talpalló Piroska: Túrkeve földje, népe - Tóth László: 
A komáromi magyar színjátszás története - Tóth Tibor. A nagykőrösi Arany J. Gimnázium története - Török 
Márta: A várkutatások művelődéstörténeti... - Túrkevei Kulturális E.: Túrkeve földje, népe - Dr. Varga József. 
Osliak az I. világháborúban - Virág Imre: Az arlói római kat. elemi népiskola története. 

5000 Ft-os pályadíj 
Abonyi István: Bezdán község helytörténete - Bálint Endre: Visszaemlékezés a dokumentumok tükrében -

Balla Lőrinc: Szülőföld-történet és vallomás, Magyarszerdahely - Balogh György. Szűkebb hazánkról (próza) -
Bánhidi László. Utcák, terek üzenete... Vác - Bauer Lajosné. Hegyhátszentjakab helytörténete 1990-től - Blu-
nárné Kiss Katalin: Tiszavárkony - Dr Bolla József: Veszprémvarsány múltja és jelene - Cziberéné Szító Mária. 
A szadai népi együttes története - Czimbor Dénesné: Fülöp község krónikája - Csík Antal-Nyerges Benjámin-
Szabó Lajos: Kiskunmajsa története - Csizmazia Istvánné: Enying a XX. században - Deák Imre: Kenézlő köz-
ség története - Dobri Mária: Az „írott kő"... - Dr. Dombi Józsefné: Zeneművészetünk felejthetetlen előadói -
Édes Marianna: Apc község kereskedőtársadalma... - FalussyJózsef: Berhida változatos... - Fellegi Imre: Bodajk 
múltjából - történetéből - Gaál Károlyné: Déri dioráma (1954-74) - Gromon Andrásné: Hétköznapok és ün-
nepnapok - Dr. Gürtler Magda: Maglód nagyközség élete a XX. században - id. Gyopár Ferenc: Mosonmagya-
róvár XX. sz-i története - Halász Géza: Hajmáskér - id. Hanák Ottó: Egy falu lelke: Németkér, Németkér em-
lékkönyv 1785-1985 - Dr. Herényi István: A győri ágostai hitvallású egy. ker. egyháztörténete a XX. században 
- Héring Sándorné: A Művelődési Ház története - Hogya György: A m. kir. 7. honvéd tábori kórház története -
Hoffer Anna: Népszokások, jeles napok... - Horváth Károly: Csúfolók a Kerka mentén - Horváth Mónika: 
Dunaszentgyörgy története - Horváthné Szabó Katalin: A jánoshidai iparoskör története - Jámbor János: Az 1 
m. kir. páncélos hadosztály - Juhász István: Kecskemét város építéstörténete - Katona Sándor: Az Alföld lám-
pásai: gazdakörök, olvasókörök - Kerekes Béla: Forradalmunk története - Kertészné Bárány Délibáb: Szemel-
vények a tapolcai mozi múltjából - Kócsó Józsefné: Denevér-nyitány - Kotilla Ilona: Palotai textíliák - Kothencz 
Teréz: Életrajz - Dr. Kövér István: Az országcsonkítások és az országgyarapítások hatása a magyar vasúti háló-
zatra - Lele Ferenc: Dóc története - Makrai Sándor: Szülőfalum a II. világháború sodrában - Märien Elekné: 
Nyékládháza - Mezei Zoltán: A királytelki Dessewffy-család - Michelisz Ferenc-. Somberek - olvasókönyv -
Miklós József: Életem, ifjúságom napjai - Munkaközösség (Győri ált. isk., ig.: Kallós Károlyné): Gárdonyisok 
képes olvasókönyve - Musits Jenő: RÍábagyarmat monográfiája - Dr. Nagy Béla: Adalékok gróf Vécsey Károly 
életrajzához - Nagy Géza. Karcsai krónika - Nagy Kolozsvári István: Becsvölgye - Nagy Lajos: A mezőtúri 
tanyavilágban élő emberek... -Nagy Tünde: A berkesdi iskola története és működése a XVII. sz. elejétől 1992-ig 
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- Németh Béta: Bodajki krónika századunkban - Németh Ferenc: Az iparoktatás kialakulása, fejlődése - Németh 
Mihály. Eperfás kis tanyánk - Néző István. Helytörténeti olvasókönyv Kisvárda XX. sz.-i történetéről - Ofella 
Sándor: Kék szivárvány - Orbán Károly: Tiszanána története 1914-ig - Pleskonics András: Újságcikkek gyűje-
ménye - Pluhár Károlyné-Bartos Mária: Rákosszentmihály római katolikus egyházközösség 90 esztendeje -
PolonkainéSánta Icla: Múltidéző - RozsnyaiJános: Helytörténeti feladatgyűjtemény- Ruszoly Barnabás: Ba-
gaméri önkéntes tűzoltóság története - Sárközi Sándor: Tiszagyenda krónikája - Sárvári Szakkör tagjai: A 
Sárvári Honismereti Szakkör 25 éve - Scheiber Julianna-Holló Erika: A ceglédi mozgókönyvtár története — 
Schlitterné Nyuli Anna. Farsangoló téli estéken Dunapentelén régen — Seres Ferenc: Mesél a szülőföld — Seres 
Katalin: A pusztai vadóc - Simkó József: Hollóháza és a hollóházi porcelángyár... I—II. — Simon Géza: Munkás-
sors és önéletrajz - Szabó Tibor: Szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak... — Szakács Rozália: Bakonyjákó, egy 
német nemzetiségi falu - Szántó József: Albertirsa százesztendős falukrónikája - Szemetiné Túrmezei Ibolya: 
Karcagi fafaragások - Szentimrei Béla: Községi kiskatonák - Szénássy Attila: Tétszentkút - Szirtes Gábor: A 
Nemzeti Parasztpárt Baranyában 1945-49. - Szőts Zoltán: Lili Mihály naplója - Szűcs István: Kisar monográfiája 
- Tilhof Endre: Ajka történelmének kronológiája — Tokai Gyula: Nagyléta földje és népe - Tonna Imre: Oren-
stein és Koppéitól a Budapesti... - Tóth Tibor: A Körtvélyesi család története - UryJános: Peytu mezejétől Pétfür-
dőig - Varga Ágnes. Nógrád megye cigánytörténete napjainkig — Varga László. Mátyás király Hevesben - Vár-
aljai Falukutató és Természetvédő Társaság (képv.: Bánáti Zoltán): Szemelvények a Tolna megyei... - Túrkevei 
Városi Műv. Ház Honismereti Szakköre: Hegyfoky Kabos... - Verhás Miklósné-Pungor Zoltán: Megtalált moza-
ikok Csempeszkopács történetéből - VinczeJózsef: Hiányzó történelem — ZobokiJózsef: Zoboki család története 

Gyermek- és ifjúsági pályamunkák díjazása 

A Csoportonként 25 000 Ft pályadíj (szabad felhasználásra) 
Dömsödi Szakkör: Dömsödi mozaikok - A kőteleki 993. sz. Gróf Teleki Pál Cserkészcsapat (Csörghe Géza): 

Népszokások Kőtelken, Bölcsőtől a koporsóig, Kőteleki költők költeményei 1930-1990. - Gyermekek. Szakköre 
<Beküldő: Balta Endréné szakkörvezető): Helytörténeti pályázat - Iskolai szakkör (v.: Pintér Sándorné).- Az 
abaújszántói róm. kat. templom — Komáromi Szakmunkásképző és Szakközépisk. szakköre (ig.: Pőcze László): 
Emlékek és műhelytitkok a komáromi iparoséletről - Magyar Tannyelvű Gimnázium (Komárno, Bajkai Já-
nos): Komárom városának története - Oladi Műv. Központ ifjúsági helytörténeti szakköre (v.: Vágvölgyi And-
rás): Római kori Savaria 
B Ifjúsági egyén i pá lyamunkák: az alábbiak összesen 50 000 Ft-os díjat (jutalmat) nyertek, nyári tábo-
rozásra (a Honismereti Szövetség szervezi meg): 

i f j . Csonka Antal: A légszeszvilágítás története Szegeden - Czuczor Mária: Csépa - Hilbert Anett: Egyházak, 
egyházi szervezetek működése... - KoleszárÉva. Arnót község egyházi élete a XX. században - Kulik Szilvia. 
Fogadalmi, temetői és útszéli keresztek Endrődön - Palkó Zoltán: Izmény története. 

Emléklap, könyvjutalom 

Albert István: Egyházaskozár és a Domokos Pál Péter együttes története - Altrichter Antalné: Szirmabesenyő 
kultúrtörténeti bemutatása - Angalét Sándor. Beregsurány helytörténete - Balázs Éva: Falutörténet - Dr. Balázs 
József: A bagi szőlőhegy — Baksy Ákos: Ötezer éve kezdődött... - Baló István: Életpályám-Balogh Andrásné: 
Gemzse község története - Balogh György: Szűkebb hazánkról (versek), „...az üregháti szalmakazlakon innen 
a ..." - Barabás Imre: Fejezetek az artézi kútfúrás XIX. századi történetéből - Barancsi Dezső: Hídvégi krónikák 
- Baráth Berta Katalin: A böhönyei ált. isk. monográfiája - Barcs János: Barcs városa - Baksy Ákos: Ötezer éve 
kezdődött... - Bálint István: Szamárököritó 750 éve - Dr. Bereznay Bajcsy Klára: Fehérkő (Weissenstein) 1943-
46. - özv. Bertalan Jenöné: Életrajz, szovjet hadifogság - Bényei Miklós-M. Csikai Miklós: A népi írók vonzásá-
ban - Bíróné Fülöp Rozália: Jászsági szövetkezők - Bíróné Kelemen Erika: Kál története 1945-ig - Blaskó Já-
nosné. Nagymágocs - Czene István: Szülőföldem Veresegyház - Czéhmester Erzsébet: Kalász lány voltam -
Czigelmajer Antalné: Ceglédl)ercel község közművelődési könyvtárának története — Csenki Csabáné. Család-
történetek 1910-1992. - Csorba Piroska. Szuhakálló 1992. - DalányiJózsef: Balatonalmádi és öble I—II., A ma-
gyar hárfás cigányok története — Dunai Rita-Gergics Ágnes: Mór kulturális hagyományai - Dr. Fábián Ferenc: 
Pestszentlőrinc (Bp. XVIII. ker.) településtörténete — Földvári László: 120 év a hódmezővásárhelyi kórusmozga-
lom történetélx')l - Fűrész Gyula: Perkáta urbáriuma 1768. - Garami Veronika-. Erkel-hagyományok Gyulán -
Géczi Sándor: Tornyospálca története és mai élete - Gócza Gábor: Jászkisér helytörténete - Gönczy Árpád: A 
debreceni hatósági élelmiszer-ellenőrzés története - Görbedi Miklós: Kórik Gábor naplója — Grúber György: 
Adatok Kecskéd község történetéhez - Gyóni Rita: Kerekegyháza - Gyuszi László: Oroszlány története - i f j . 
Gyüszi László: Komárom és Esztergom vármegyék az 1918-1919-es évek idején Hajagos Imréné: Rákóczifalva 
őstörténetétől napjainkig - Hajdú József: (helytörténeti pályázat) - Hurka Zoltánné: Máza - Helyi közösség 
(Bajnok Imre klubvezető): Füzesgyarmat község története - özv. Homonnay Istvánné: Abaújszántó - Hudoba 
Gyuláné: A bajnai templom története - Imre Mária: Szeghalom iskolái - Iskolai csoport: Tarjánpuszta története 
- Istók Mária: A múlt visszaszól - özv. Ivancsics Istvánné. Bodajki életképek egy 76 éves asszony életéből, 
Visszaemlékezéseim - Iván Tibor. Szláv történelmi emlékek közötti..., Győr, a három folyó városa II., Sopron, 
a hűség városa (50 versben megírt várostörténelem) - Dr. Iván Zoltán-Boholy Zoltán: Éltünk időt... - Jámbor 
János: Földrefonn Fábiánházán - Jeli József: Családtörténet, Adatok a göllei katolikus népiskola történetéhez -

Karalyos-Szénási Gyula: Históriai beszélgetés, családi krónika - Kardos János, (cím nélkül) Népdalok, (cím 
nélkül) Makói hagymatermesztés - Kató Pál: Élet a végeken - Kátló Jánosné. 1956 Nagykőrös - Káspár Hermi-
na: A soproni evangélikus temető története napjainkig - Kecskemétiné Gyurkó Erzsébet. A Fecskésparti Olva-
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sókör története 1930-1948. - Kertészné Sághegyi Piroska: Duka község - Keserű Ferenc: Egy honfoglalás kori 
település... (Tiszaalpár) - Kiss Gábor. Fejezetek a hevesi középfokú oktatás történetéből - Kiss Imre: Cserkesző-
lő községi krónika - Kodak Andrásné: Nyirtúra község története - Kontra Gábor. Mozaikok Mátrakeresztes 
történetéből - Kormos Imréné: A borsodnádasi műv. ház története - Kovács Erzsébet: Kunfehértó története 
1952-1992. - Kőszegfalvi Ferenc: Hódmezővásárhely válogatott irodalma 1990. - Dr. Lénárt Béla: A modem 
építőanyag-ipar megteremtése Miskolcon - Lipták Sándor. Sajógalgó község története - Lóvey István: Bak az 
avar kortól napjainkig - Marth János: Hárman valánk együtt... (Garay) - Mészáros Györgyné: Boglár - Molnár 
György: Sárszentmiklós történetének vázlata - Nagy József: Derecske évszázadai - Nagy László: A gyömrői 
gyógypedagógiai intézet 25 éve - Nagy Mária-Vidák István: (cím nélkül) Nemezkészítésről - Nagyközségipolg. 
hiv:. Isaszeg - Dr. Németh Alajos: Papok rács mögött - Néprajzszakkör (v.: Váradi Istvánné): (cím nélkül) -
Nóvák Károly: A bagi szentjánosi malom - Nyíry Zsolt: Aszód város sportja 1900-1945. - Olajosné Péczer Adri-
enn: Gyulakeszi monográfiája - Oravecz András. Tiszainoka története 1450-1992. - Önkormányzati Óvoda 
dolgozói: Geresdlak története, az óvoda története - Papp Gyula: Szakköri munkafüzet: Berettyóújfalu 3-^1 osz-
tályosai számára - Pohárnikné Sári Marianna: A váci Földváry Károly Ált. Isk. története 188(>tól - Pongor 
Ferenc: Zalahaláp - Rosztóczy Ernöné. Fejezetek Hódmezővásárhely történetéből - Rúzsa Miklós: Ádánd falu 
régmúltjából... - Sándor István: A farkasházi Fischer család - Sási Vajda József: Helyi feltárások - Schupkégel 
Rita: Beszélő kőfalak - Simon Gyula-. Csajág helytörténeti dokumentumgyűjteménye - Sörös András: Duna-
szentgyöigy élete képekben - Sümegi Dénesné. (cím nélküli újságkivágások) - Süveg Zoltán: Földközelben 
Naszályon - Szabó Gyula: Tarpa község története - Szabó Sándor. Sárospatak története - Dr. Szakái Sándorné: 
Dr. Szakái Sándor életútja - Dr. Szecskó Károly: Nagyréde története 1944-től az 1980-as évek elejéig - Szerda-
helyi Pál: Egy Vas megyei pap meghurcolásának története - Szepesi Pál: Noszvaj története - SzűcsJánosné Tóth 
Mária: A Kállai-család XX. századi története - Takács Béla + összeállító munkacsoport: Tiszafüred 1991. évi 
eseménynaptára - Takács Mária: Bodajk művelődéstörténete - Tantestület. Dunakeszi: Az iskola évkönyve -
Tigyi István né: Tiszazug - Torba Ferencné: Családunk története - Tóth Aladár: Karancsság község helytörténete 
- Tungli Gyula. A dióspatonyi alapiskola az 1990/91-es tanévben - Újvári Gábor. Iskolám vázlatos története -
Dr. Varga György: A Magyar Turista Egyesület 100 éves története - Varga Jolán: A Gémes-regény - Varga 
Tímea: Kossuth Lajos az emigráció éveiben - Vargáné Kocsis Mária: Városunk szülötte, Wekerle Sándor -
Várvédő és Faluszépítő E. (titkár: Amberger Károly): Helytörténeti kiállítás anyaga - Verebélyi András: Mátra-
verebély község története - Virág Péter. Magyarországi települések - Zsámbokiné Dugonics Krisztina: Jászfény-
szaru története - Zsignárné Buják Gabriella: Adatok a bűdszentmihályi Dessewffy-kastély történetéhez 

Határon túli pályamunkák 

A Lakitelek Emigrációs Múzeum különdíja 
Kurucz A. Ladislao: Az argentínai magyar kolónia története 

Első díj: 100 000 Ft-os fődíj + 100 000 Ft-os kiadási támogatás 
Albert Dávid: 400 éves a székelyudvarhelyi Tamási Áron iskola című pályamunkája. 

Második díj: 80 000 Ft-os fődíj + 25 000 Ft-os kiadási támogatás 
Penczkóferné Punykó Mária: Beregújfalu (málenkij robot) 

Harmadik díj: 50 000 Ft-os fődíj + 25 000 Ft-os kiadási támogatás 
Dr. Kovács Endre: Doroszló népessége 

Negyedik díj: 30 000 Ft-ot + 25 000 Ft-os kiadási támogatás: 
Zsigmond József: A Felső-Maros menti Magyaró község család- és névtörténete (1228-1971) 

Ötödik díj: 20 000 Ft-os + 25 000 Ft-os kiadási támogatás: 
Pál Antal Sándor: Csíkmadaras történelmi és népmozgalmi leírása 

10 000 Ft-os pályadíj + 25 000 Ft kiadási támogatás: 
Csergő Bálint: Falu a Hargita lábánál - Dánielisz Endre: A Szepességtől Szalontáig - Fazekas Loránd: Köké-

nyesd - lie Erzsébet: Arany Juliska könyvtára - Dr. Mázik Mihály: Gyökereink (Tornaújfalu) - Nagy Borbála: A 
huszadik század csigahéjban - Salamon Ferenc-Kocsis Károly. Ikafalva monográfiája - Sándor Attila: Adalékok 
Sövényfalva néprajzához - Dr. Szöllősy Tibor: Adatok Técső történetéhez - Tipary László: Felsőszemeréd és 
rovásírásos emlékei - Tófalvi Zoltán: A sóvidéki fazekasság 

10 000 Ft-os pályadíj 
Czoppelt fúlia: Levelek (cím nélkül) - Danajka Lajos: Adalékok Felsőszeli történetéhez - Kuszálik Péter: 

Gesta Familiae - Munkaközösség (v.: Hochbauer Gyula tanár): A hétfalusi iskola története I—II. 

25 000 Ft-os kiadási támogatás (pályadíj nélkül) 
Bíró Donát: Adalékok Régen monográfiájához - Cséplő Ferenc: Réte - bástya és menedék - Mihály fános: 

Fejezetek egy székely község történetéből: Lövéte - RajRozália-Nagy István: A doroszlói kegyhely története... 
- Tankó Gyula: A gyimesi csángók - Dr. Tóth Lajos: Csúza helytörténete 
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5000 Ft-os pályadíj 
Dr. Abosi István: Életem fogytáig - Balázsi Domokos: Gyöngyházkagyló (Lokod) - Bíró Donát: Néhány, 

Régen környéki helység írásban és képekben - Borbély László: Faluról falura - BorzinéBódi Irén: Szülőföldem, 
Gömörfüge és deportálásom története - Budinszky Hajnalka: Kolon község helytörténete - Búcsi Lajos. Kisúj-
falu élete a két világháború között - Csóka Ede: Rendhagyó krónika (csallóközi falu) - Diószeghy lászló: Bál-
ványos - Gömöri Kovács István: Gömörország fővárosa: Sajógömör - Hunyadi András: Zselyk monográfiája -
István Uijos: A korondi aragonit - Köteles László: Hontkiskér község monográfiája - LuczánéSárai Sára: Hetény 
község története - Major Miklós: A szilágynagyfalui ref. egyházközösség története - Nagy János: Zajzoni Rab 
István élete és munkássága - Petri Józsefié: Garamsalló, helytörténeti összeállítás - Pap István: A Pap István 
család története - Sipos Lajos: Mesélő házak - Szécsi Antal: Vargyas község vázlatos monográfiája 
Emléklap, könyvjutalom 

Gál Irma: A cifrahímesek szövése Gyergyóalfaluban - Jankus Gyula: A felvidéki Garamkissalló története -
Mihálydeák Erzsébet: Gyergyóí havasok (cím nélkül) - Orbán Polixénia: Küsmöd, Firtos, Székelyudvarhely és 
környéke - Salga Lajosné. Fehér rózsák (versek) - TankóJózsef: Emlékőrző: Magyarcsernye 200 éves - Tok Béta: 
A komáromi Jókai Egyesület (1912-1945) története - Vörös Zoltánné: Rév-Komárom - Zelman Éva: Deáki köz-
ség története — Zöld Ildikó: Csíkrákos 

A helytörténeti pályázat kéziratai a Lakitelek Népfőiskola Könyvtárában találhatók (6065 Lakitelek-Népfőis-
kola) és az érdeklődő kutatók rendelkezésére állnak. 

Pillérfő Vértesszentkeresztről: a Bűnbeesés (Móser Zoltán felvétele) 
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