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Huszonöt éves a jászkiséri 
Honismereti Szakkör1 

1970-ben alakult meg Jászkiséren a Honismereti Szakkör. Alapító tagjai: Halász Sán-
dor, L. Szabó Sándor, F. Tóth. Károly, Szánkó Tamás, Cs. Szabó Sándor, Cs. Szabó 
Sándorné, Németh Sándor, Németh Sándorné, Medve Mária, Győri Jánosné és a szak-
kör vezetője, Győri János. Évről-évre szaporodott a tagok száma és bővült kutatásuk 
köre. Elkezdődött a hagyományokhoz, népi mesterségekhez kapcsolódó tárgyak 
gyűjtése, mely kitartó és fáradhatatlan munka után 1981-ben a Helytörténeti Gyűjte-
mény létrehozásához vezetett. E gyűjteményt méltán nevezhetjük munkásságuk koro-
nájának. A szakkör tagjai olyan maradandó emléket állítottak a településnek, amit sem 
az idő, sem a feledés nem pusztíthat már el. S a legcsodálatosabb ebben az, hogy név 
nélkül, lelkes szorgalommal tették ezt. 

Ugyanez a szervezettség mutatkozik meg valamennyi tevékenységükben. A játszó-
házak nemcsak a jászkiséri gyerekekkel ismertették meg a népi gyermekjátékok 
készítését, hanem bejárták a Jászság és az ország több városát. Munkásságuk tehát 
túlmutat Jászkisér határain. Több honismereti hagyományőrző egyesülettel, szervezet-
tel tartanak fenn kapcsolatot és országjáró kirándulásaik során hazánk szép tájaival, 
nevezetes műemlékeivel is megismerkedtek. 

Az évenként meghirdetett múzeumi pályázatokra 1972 óta készítenek pályamunká-
kat nagyon szép eredménnyel. 1994-ben országos első helyezést értek el a korábbi 
második, harmadik és negyedik helyezések után. 

Ünnepeljük hát Csete Balázs Honismereti Szakkört! Melynek tagjai 25 éve gyűjtik a 
népi hagyományok magvait, nevelik virágát, s ültetik el újra meg újra. Azért, hogy ma 
ünnepelhetünk, köszönet az első 11 lelkes embernek. Különösen Győri Jánosnak, aki 
elindítója, szellemi atyja, lelkes gazdája, kiváló szervezője és vezetője a szakkörnek. 
Személye, munkássága, tenniakarása, Jászkisérhez való hűséges ragaszkodása példa-
képe lehet valamennyi helyi polgárnak. Köszönet feleségének, Győri Jánosnénak, aki 
kiváló szakmai hozzáértéssel, a honismereti mozgalom iránti hűségével, emberszerete-
tével méltó társa férjének. Köszönet a szakkör tagjainak, akik a Győri házaspár példáját 
követve munkálkodnak. Köszönet azoknak az országos, megyei és helyi szervezetek-
nek, akik segítettek a Csete Balázs Honismereti Szakkörnek. 

Kívánom, hogy a inai nap valamennyiünk számára emlékezetes legyen. Kívánom a 
szakkör vezetőinek és tagjainak, hogy a jövőben is szorgalmasan munkálkodjanak. 

Dr. Mihály Ildikó 

Tisztelt Tanár bácsi! Jelentem készültem - így kell hogy mondjam. Örülök, hogy részese 
lehetek a mai ünnepségnek és a volt tanítványok nevében elmondhatom személyes kötő-
désünket az Önök munkájához. 

Mikor megkaptam a feladatot, hogy Jászkisér helytörténeti krónikájáról rövid ismertetőt 
tartsak, és elolvastam a kiadványt, három érzés keletkezett bennem. 

1 Dr. Mihály Ildikó jegyző és Balog László alpolgármester évfordulós ünnepségen el-
hangzott köszöntőjének szerkesztett szövege. (Szerk.) 
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Először is büszkeség azért, hogy én itt Jászkiséren élve, ezeknek a dolgoknak, amik itt le 
vannak írva, szemlélője, részese lehettem. Amikor 1970-ben a szakkör megalakult, én pont 
annyi idős voltam, mint most a nagyobbik kislányom, 6. osztályos. Győri János bácsi volt 
az osztályfőnököm és biztatására iskolatársaimmal ringatatk a szakkör bölcsőjét. Ringattuk 
úgy, hogy elmentünk az idősebb emberekhez, gyűjtöttük tőlük azokat a tárgyakat, amiket 
János bácsiék fontosnak tartottak: a mángorlót, a köpülőt, a boronát, a gereblyét vagy 
akármi mást. Az idős emberek csodálkoztak, hogy minek a tanár bácsinak az a sok ócska 
vacak? És lám, ennyi év távlatából őnekik lett igazuk. Néhány év múlva megjelentek az 
anyagi érdekeltségtől fűtött, műkereskedőnek álcázott, népi dolgokat összegyűjtő és innen 
a városba elhordó felvásárlók és ha valaki ezt a munkát most akarná kezdeni, nem lenne 
mihez nyúlni. 

Másik érzés az irigység amiatt, hogy - a 25 év történetét végigolvasva - mennyi gyönyö-
rű dolognak lehettek részesei azok, akik a szakkör munkájába bekapcsolódtak. A közös-
ségi élmények, amik nemcsak a kirándulásokon, hanem egy-egy feladat megvalósításában 
családokat hoztak össze: gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. Azok az események, amik a 
25 év folyamán a szakkörrel közösen történtek, és ami mind szellemi gyarapodásukat 
szolgálta. Harmadik életérzésként szégyeltem magam egy kicsit a település lakóinak 
egyrésze nevében is, amiért nagyon keveset tudunk erről a munkáról. Tudtuk, hogy van 
szakkör, tudaik, hogy rendszeresen dolgoznak, tudtuk, hogy Jászkísér hírnevét az ország-
ban és az ország határain kívül is eljuttatják, de nem becsültük eléggé a szakköri munkát. 
Mint a település választott vezetője, ezen a helyen megígérem, lehetőségeimhez mérten 
azon leszek, hogy ez a szakköri munka minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. Gyermeke-
ink kezébe fogom adni ezt a könyvet és ezt kérem a pedagógusoktól, ezt kérem minden 
szülőtől. Beszéljünk ezekről a dolgokról a gyerekeknek, arról, hogy a település milyen volt 
régen, milyen napjainkban és, hogy milyennek szeretnénk a jövőben. 

Mikor elolvastam Jászkisér helytörténeti kiadványát, úgy éreztem magam, mint mikor az 
ember kezébe veszi a családi fényképgyűjteményt. Látom milyen voltam gyermekkorom-
ban, milyen volt a nagypapám, a nagymamám, milyen események történtek velük. A 
könyvet Győri János írta, aki 25 éven keresztül minden évben feljegyezte a fontosabb 
eseményeket és ezeket most időrendben összegyűjtötte. Sas István, a Jászberényi Dériné 
Művelődési Központ igazgatója vállalta a könyv szerkesztését. A fotókat Varga József, a 
Művelődési Ház igazgatója készítette. 

Balog László 

A hetvenöt esztendős 
dr. Barsi Ernő köszöntése 

Barsi Ernőt a Magvar Néprajzi Társaság június 7-i közgyűlésén tiszteleti 
tagjává választotta. Születésnapja alkalmából jó egészséget és további 
eredményes munkát kíván a honismereti mozgalom kiváló személyiségé-
nek - a Szerkesztőbizottság. 

Egy bükkaljai faluban, Sályban született, 1920. június 28-án. Szülei tanítók voltak, 
édesapja Szőnyből, édesanyja az erdélyi Málnásról került oda. Egész életét meghatá-
rozta szülei származási helye és a falu, ahova született. Már kiskorában megragadta 
szülei muzsikálása, és Sály, ahol zengett a népdal és szóltak a gyerekjátékok. A betűve-
tésre édesanyja tanította, aki már kiskorában - dajka nem lévén - vitte magával az 
iskolába. így már négy éves korában könyvet kért karácsonyra, hogy bemutathassa, 
folyékonyan tud olvasni. Édesapja szépen játszott harmóniumon, de őt inkább a szek-
rény tetején porosodó hegedű izgatta. Már gyermekkorában sokat szavalt. Nyolc 
évesen kívülről fújta a Toldi egyik énekét, Tompa Mihály pedig „mindennapi 
jóbarátja". Szívesen rajzolt és foglalkozott famunkákkal is. 
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Tíz évesen került el falujából Hajdúböszörménybe a gimnáziumba, de mivel egy 
nap alatt nem lehetett Sálytól oda-vissza megtenni az utat, ezért másodikos korától 
Sárospatakra járt tanulni. Már az iskolakezdés is nagy hatást gyakorolt rá, mivel az 
alma mater éppen akkor ünnepelte 400 éves fennállását. Kiváló osztályfőnököt kapott 
Nóvák Sándor személyében, akiről a mai napig kevesen tudják, hogy néprajzkutató 
volt: az első vidéki néprajzi vándorgyűlésen 1912-ben Sárospatakon ő ismertette 
Cserépfalu lakodalmi szokásait. 

Azután Harsányi István vette át az osztályt, aki szintén kiváló pedagógus és nagysze-
rű filológus volt. Harsányi tanár úr magyar órákra olyan előadókat hívott meg, mint 
Újszászy Kálmán, aki arról beszélt a tanulóknak, hogy mennyi kincs van a falun, a 
falusi emberek szívében. Előadása után a mi „nebulónk" is elővette Ady: Hazamegyek 
a falumba című versét és megtanulta. A magyar óra hatására úgy fellelkesült, hogy 
társaival együtt rögtön nekiláttak a falusi hagyományok gyűjtésének. Az első gyűjtései 
sályi népdalok voltak, ekkor még kotta nélkül, mivel a kottázást nem ismerte. 

Gyűjtött múlt század eleji sírkő-feliratokat is. A legrégebbin ez állt: Szabó Mihály 
testét e setét bolt zárja, Feltámadását, Jézusát itt várja. 

A másik nagyon szép felirat így szólt: Itt vagyon elrejtve Nemes Kerekes Mária. 
Ezen kívül még nagyon sok mindennel foglalkozott, például megtanult gyorsírni. 

Tanára Bálint József festőművész kedvéért kezdett el gyakorolni, és év végén már a 
kereskedelmistákkal ment versenyre. Később is gyakran vette hasznát a gyorsírásnak, 
mert amikor még nem volt tranzisztoros magnó, ennek segítségével hűen le lehetett 
jegyezni azt, amit mondtak az emberek. Rajzolni is nagyon szeretett. Magyar dolgozatai 
elé iniciálékat festett. Azóta is úgy tartja, hogy az embernek mindig kell a kötelezőn 
felül is valamivel foglalkozni. Hitvallása szerint: „Mindenkinek legyen valami, amit 
igen szeret, mert akinek nincs, az a kötelezőt se fogja elvégezni." 

Érettségi után beiratkozott a teológiára. A papi pályának volt már családi hagyomá-
nya, hiszen anyai nagyapja és nagybátyja is református lelkész volt. A hegedülést elég 
későn kezdte el. Azt mondták, hogy már nem lesz jó hegedűs belőle, de ő mégis 
megpróbálta. Életét nagyon befolyásolta az a tény, hogy hegedűtanára, Szabó Ernő 
úgynevezett „néphangversenyeket" is rendezett. Ez úgy zajlott, hogy kidobolták a 
falvakban, hogy hangverseny lesz, és az emberek jöttek. Tanára kitűnően tudta tolmá-
csolni Debussy, Beethoven, Bartók és Kodály műveit. A falusi legényeknek még 
Wagnert is a szívükbe lopta. Ezekből az előadásokból azt tanulta meg az én későbbi 
tanárom, hogy minden tudás csak akkor ér valamit, ha azt népünk javára fordítjuk. Az 
ének-zenét ugyancsak Szabó Ernő tanította, akihez külön hegedűórákra is járt. Szabó 
Ernő olyan tanár volt, aki már 1930-ban Kodály-kórust énekeltetett diákjaival. A teoló-
gus hallgatót egész életére lenyűgözte tanára útmutatása. Internátusi évei alatt feljárt a 
Zeneakadémiára magánvizsgát tenni. Ez nem volt könnyű, mivel a teológia heti 35 
órája mellett még naponta 6-8 órát kellett gyakorolnia. Már reggel 4 órakor skálázott, s 
mire a többiek felcihelődtek a tanterembe, neki már megvolt három óra gyakorlása. A 
többi órát napközben szedte össze, így szinte minden perce be volt osztva. Tanítvá-
nyokat is fogadott, mivel kellett a pénz egy hegedűre, ami akkor 700 pengőbe került. 
Összehasonlításképpen megjegyzem, hogy egy férficipő ára 12 pengő volt. 

Főiskolai évei alatt sem szakadt el az őt fölnevelő falutól, vidéktől. Kóaiselnökként 
is járta a falvakat és ilyenkor magával vitte hegedűjét is. Miután megtartotta az istentisz-
teletet, elővette a hegedűt és játszott, mesélt az embereknek a zeneszerzőkről, a nép-
zenéről. 

A teológia befejezése után, 1942-ben felvették a Zeneakadémiára, mégpedig a 3-
évfolyamra. Nagy nehézséget okozott neki, hogy eddig semmilyen elméleti zenei 
tárgyat nem tanult. így például a hangközöket Falk Géza Mindentudó zenei zsebköny-
véből tanulta meg a maga kínján. A zeneirodalomhoz rádió adásokból és könyvekből 

85 



gyűjtötte össze az anyagot. Ezekért a nehézségekéit azonban kárpótolta őt a sors 
tanárai személyében. Zeneelméletre Veress Sándor tanította, aki elsők között gyűjtött 
csángó népzenét 1930-ban Ádám Jenő a karéneket vezette, Weiner Leóhoz járt kama-
razenére. Ezenkívül olyan tanárai voltak, mint Kodály Zoltán, Waldbauer Imre, aki először 
játszott Bartók vonósnégyest a világon, vagy Bartha Dénes, aki annyira megszerettette vele 
a zenetörténetet, hogy a mai napig is szívesen foglalkozik ezzel a témával. 

Tanulmányait a háború zavarta meg, így 1944-1945 telét otthon, Sályban töltötte. 
Pest ostroma miatt csak tavasszal mert felmenni a fővárosba. A legtöbb tanár be sem 
járt az Akadémiára, így a lakásukra kellett eljutnia annak, aki tanulni akart, ő pedig 
mást sem akart. 

1946-ban fejezte be a Zeneakadémiát, de állást nem kapott, ezért hazament Sályba. 
Időközben édesapja is hazakerült a frontról és beállt melléje tanítani. Az iskolában a 
kicsiknek éneket tanított, esténként a felnőtteknek pedig a magyar népzenéről tartott 
előadásokat. Ennek hatására a fiatalok kérték, hogy tanítson nekik dalokat, zenét. A 
dalok közé belopott egy kánont, s hat hét múlva már 80 tagú kómsa volt. A kórus 
hamarosan hangversenyt adott, amelyre lejött a Magyar Nemzet zenekritikusa, Gaál 
Endre is, aki elismerően szólt a fiatal sályi kórusvezetőről. Tehát volt már ismeretsége, 
kapott elismerő szót is, de állást nem. Kodály Zoltán azt mondta egyszer: „Aki a zené-
vel indul az életbe, az életének olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít sok bajon." 
Valóban így volt, a Kodályi idézet hamarosan életre kek. Egykori tanára Harsányi 
István olvasva a kónisáról szóló elismerő cikket, arra kérte, hogy írja le tapasztalatait. 
Ő pedig nekilátott a munkának: könyvet írt faluja népzenéjéről. Nemsokára kapott egy 
csomagot a Magyar Népi Művelődési Intézettől, amelyben 200 tiszteletpéldány volt 
Sály falu zenei művelődése című könyvéből. Ősszel már meghívták a győri Állami 
Zenekonzervatóriumba tanárnak. Itt a hegedűtanárság mellett is sok mindent csinált. 
Abban az időben például föl akarták számolni a magán zeneoktatást, s mivel ekkor ő 
még fiatal volt, neki adták ezt a kellemetlen feladatot. A kérdést úgy oldotta meg, hogy 
létrehozott egy zeneoktatói munkaközösséget, vagyis egy zeneiskolát, ahol olyanok is 
kaptak állást, akiket politikailag üldöztek, és állásuk sem volt. Előfordult az is, hogy 
kollégájának úgy mentette meg a lakását, hogy „lefoglalta zeneoktatás céljára". Az 
általa szervezett zeneiskolában néha 1000 diák is volt. Munkamódszere nagyon hatá-
sosnak bizonyult. A felsős zeneiskolások kijártak oktatni a falvakba, így gyakorlatot is 
szereztek és keresethez is jutottak. A másik célja az volt ezzel, hogy minél több embert 
juttasson el a jó muzsikához, valamint az is, hogy a leendő zenészek becsüljék meg az 
egyszerű embereket, és vigyék el nekik is a zenei kincsekett. 

Amikor a győri tanítóképző felsőfokú intézet lett, áthívták oktatni, de nehezen fo-
gadta el. Annyira szerette konzervatóriumi tanítványait, hogy sajnálta őket elhagyni. 
Tanítványai ezt meg is hálálták azzal, hogy hírnevet szereztek maguknak és tanítójuk-
nak mindenütt a világon. Olyan tanítványai voltak, mint Fias Gábor, a későbbi Kodály 
Vonósnégyes tagja, Jancsovics Antal karnagy, de említhetném Kollár Kálmánt is. 
Feladatának tartotta azt is, hogy a tehetséges falusi fiatalokat felkarolja és elindítsa a 
zenei pályán. így jutott el Győrújfalura, Varsányi Ida tanítónőhöz is, aki megfogta szép 
éneklésével. Azt gondolta magában, hogy ha ez a tanítónő képes arra, hogy 10 kilomé-
tert gyalogoljon csak azért, hogy énekórát vegyen, akkor bizonyára mellette is ki fog 
bírni mindent. Megkérte a kezét. 1948. nyarán meg is tartották az esküvőt, és ezután 
már együtt járták a falvakat, városokat. 

Legelőször Timaffy László hívta meg őket a mosonmagyaróvári népfőiskolára, 1947-
ben. A falusi szereplések közül az egyik legemlékezetesebb az 1947-es töltéstavai volt, 
ahol a szereplés után az emberek nem tudtak hazamenni, és tovább énekeltek együtt. 
Ugyanilyen kedves emléke az a sályi előadás, amelynek végén a közönség magától 
elkezdte énekelni a Himnuszt, úgy fellelkesült a hallottaktól. 
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Az ismeretterjesztő és zenepedagógusi munka mellett gyakran eljárt gyűjteni. A Ze-
neakadémia befejezésekor ugyan azt gondolta, hogy Kodályék már mindent összegyűj-
töttek, és már csak ezt a tudást lehet visszaadni a népnek. Ennek ellenére elment 
Sályba, és ott döbbent rá arra, hogy még mennyi zenei értéket éltetnek a falusi embe-
rek. Megkereste Tarjáni András bácsit, a pásztort és beállt mellé bojtárnak. A vele 
töltött sok-sok idő nem volt hiábavaló, ez a „szógálat" adta disszertációjának anyagát: 
A zene egy sályi pásztor életében. A doktori disszertációból készült könyv kiadására 
azonban 20 évet kellett várnia. Hiába támogatta Kodály Zoltán és Ortutay Gyula, 
akiknél 1970-ben doktorált. 

Kezdetben a népzenei gyűjtésekhez egy 40 kg-os magnó állt rendelkezésére, mon-
danom sem kell, milyen fáradságos volt ezzel a súllyal járni a falvakat. A gyűjtések 
közül az egyik legemlékezetesebb egy kilenc éves kislány Szabó Kata éneke volt 
számára. Szabó Kata úgy énekelte el Szedri báró balladáját, hogy még úgy soha senki. 
Rögtön megérett benne a gondolat, hogy ezt a kislányt taníttatni kell Megpróbálta a 
Konzervatóriumba bejuttatni, de falakba ütközött. E kislány felkarolásának elutasítása 
volt a legfőbb oka annak, hogy 12 év után otthagyta a konzervatóriumot, és átment a 
Tanítóképzőbe oktatni. Úgy gondolta, hogy itt közvetlenül is tud adni valamit a leendő 
pedagógusokon keresztül a falunak. A főiskolán éneket és hegedűt oktatott, itt kezdett 
komolyabban is foglalkozni a néprajzzal. Morvay Péter tanácsára egy néprajzi szakkört 
hozott létre, s tanítva tanulni kezdte a néprajz egyéb területeit. Tanítványai sokféle 
érdeklődésűek voltak, s mindenkinek ahhoz szabta a kutatási témáját, s így azzal a 
területtel neki is foglakoznia kellett. A néprajz oktatása azonban nem volt zavartalan, 
mert a gyűjtött anyag szakdolgozatnak való felhasználását nem mindig engedték. 

A Tanítóképző Főiskolán jelenleg is vezet néprajzi speciális kollégiumot, bár mái-
nyugdíjas. Sok fiatal írt az ő segítségével diákköri munkát és szakdolgozatot. Diákjai 
ma is nagy számban nyernek pályázataikkal országos versenyeken. 

Az oktatás mellett sokat publikált, számos tanulmánya, könyve jelent meg, Több 
tudományos társaság, művelődési egyesület tagja, illetve kuratóriumi tisztségviselője. A 
TIT keretében több országban képviselte a magyar kultúrát. Járt Ausztráliában, Moszk-
vában, Csehszlovákiában. Az egyik legemlékezetesebb előadása a kassai dómban volt, 
ahol Rákóczi és Bercsényi szarkofágjánál énekelhette el a kórusával a „Haj Rókóczi, 
Bercsényi" kezdetű kuruc dalt 

Neve nem ismeretlen a hagyománymentő pávaköri mozgalomban. Écsen és Rába-
patonán vezetett népdalkört, majd nyugdíjas kora óta újra Sályban is. Ő volt az, aki 
messzi tájak népdalkörei között cserekapcsolatokat teremtett. 

1982-óta már nyugdíjas, de ma sem tétlenkedik. Jelenleg is van pávaköre, tanítvá-
nyaiból verbuválódott Melodiárium nevű kamarakórusa, tanít néprajzot és figyelem-
mel kíséri tanítványai szellemi munkáját. Országszerte tart népszertísítő zenei és 
néprajzi előadásokat, sőt lelkészi szolgálatot is gyakran teljesít. Zsűrizni hívják leendő 
énekesek és hegedűsök megmérettetésénél, hívják előadást tartani óvodákba, főisko-
lákra, népfőiskolákra, tudományos konferenciákra. 

Szeretettől átfűtött szuggesztív előadása mindig, minden korosztályt lenyűgöz. Elő-
adásaiban jelen van a kép, a zene és az énekhang, vetít diát, szaval, s olykor megszó-
laltatja öreg hegedűjét is. Nevezhetjük őt hegedűművésznek, tanár úrnak, kutatónak, 
karnagynak egyaránt. Bár pályája során többször elismerték tudását (Életfa-díj, Lévay 
József-díj, Ortutay Emlékérem, Sebestyén Gyula Emlékérem, Kiváló Népművelő, Dr. 
Kovács Pál díj, Győr Közművelődéséért díj, Tessedik Sámuel-díj) a legnagyobb elisme-
rés számára az, hogy az ország számos helyén vannak tanítványai, akik tisztelettel és 
szeretettel beszélnek róla. 

Lanczendorfer Zsuzsanna 
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Kubányi Lajos, 
az Ipoly-mente festője 

Az Osztrovszki-hegyek tövében, a lankák és dombok közé szorult Alsóesztergályon 
kegyeletes ünnepség részesei lehettek azok, akik a Palóc Társaság meghívására május 
hetedikén idesereglettek, hogy e nógrádi kis szlovák falu jeles fiára, Kubányi Lajosra 
emlékezzenek. 

Mit sem változott itt az élet az elmúlt száz esztendőben! Noha a történelmi Nógrád 
megye határa délre, s vele együtt az ország is déli irányban változott, a falucska képe 
ma is híven őrzi a történelmi Magyarországon e faluban élt emberek kialakította utca-
képét. Ma is csendes, nyugodt, szinte mozzanatlan település Alsóesztergály, igaz, 
csendessége már-már síri, hiszen jelenleg mindössze 123-an lakják, jobbára az életet 
már megjárt emberek. Pedig volt idő, amikor 600 lelket is számolt a falu, s a helyi 
iskolában 50 diák koptatta a padokat! 

Ha vallatóra fognánk a paplakot, az is szép, vidám, pezsgő életről mesélne, hiszen 
falai között látta meg a napvilágot, cseperedett fel és élte a művészekre többnyire 
jellemző bohém életet Kubányi Lajos, az alsóesztergályi evangélikus lelkész fia. Mára a 
paplak is néma szemlélője lett az élet folyásának, hiszen évtizedek óta lakatlan, a 
nagykürtösi lelkipásztor csak vasárnaponként nyitja ki ajtaját istentiszteletre készülvén 
az 1756-ban felépített templomban. 

Ki is volt „az Ipoly mente festője"? (Praznovszky Mihály nevezte így Kubányit a Nóg-
rád Megyei Múzeumok Évkönyvében 1984-ben.) Kerek 140 évvel ezelőtt, 1855. május 
5-én született. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd ő is - akárcsak a megye 
későbbi nagy mesélője: Mikszáth Kálmán - Selmecbányán folytatta. Pozsonyban is 
tanult, majd Pesten, ahol gyógyszerész diplomát szerzett. De akárcsak Csontvárynak -
aki a közeli Gács patikusa volt - , Kubányinak sem fűlik a foga a gyógyszerészethez, 
sokkal inkább a rajzoláshoz, festészethez. Keleti Gusztáv segítségével kerül a tehetsé-
ges fiatalember Münchenbe, ahol több évet tölt tanulással. A müncheni akadémián 
töltött évei (1881-től) egész pályafutására nagy hatással voltak. „München a hasznos 
élő jelen" - állapította meg Lyka Károly. A müncheni iskola a valódiság látszatát keltet-
te, a hatalmas méretű vásznakon tobzódtak a színek, történelmi jelenetek, szereplők és 
díszek, de az alakok merevek, élettelenek voltak. Kubányi képein az eltűnőben levő 
világ nyer „örök életet" azáltal, hogy megrendelői kívánságait maradéktalanul teljesítet-
te. Mikszáthtal ellentétben nem bírált, nem is derült a pusztuló világ utolsó pillanatain, 
sajnálatot sem érzett iránta. Ő maga is élte ennek a világnak a végnapjait, a társasá-
gokban kedvelt figura, bálok, kártyacsaták hőse, lovaglások főszereplője. Életviteléhez 
szükség volt tehát a megrendelőkre, a müncheni iskolának ebben rejlik tehát a 
„haszna". 

Családját is festészetből tartotta el. Brillmayer Anton es. kir. százados tanítónő lá-
nyát, Annát 1888-ban vette nőül. Házasságukból két gyermekük született. Azt, hogy 
házasságuk nagy szerelemből született bizonyítja, hogy felesége korai halála után 
(1901) Kubányi kezéből kiesett az ecset, s festeni ismét csak élete alkonyán kezdett. 

Festészetének felfelé mutató íve egyenes. Sőt az utolsó alkotásai merőben új gondolko-
dásmódot sejtetnek s ecsetkezelést tükröznek a téma és az ábrázolás hagyományos elemei-
nek megtartása mellett. Ezek a művek már nemcsak gyönyörködtemek, de gondolkodtat-
nak is. Ennek az új művészi útnak csak az elejére jutott el Kubányi, végére már nem, mert 
1912-ben születésnapján bekövetkezett halála megakadályozta ebben. 

Kubányi Lajos festészetét a témaválasztása tagolja részekre. Életképein szülőfalujá-
nak és környékének tót és palóc atyafiai jelennek meg (Bussai lókupec, Vásárról haza-
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térő tótok, Lakodalmi menet Ludányban, Vadászat után, Utazás stb.). Történelmi képei 
közül kiemelkedik a Déryné megtámadása nemzetőrök által, Nógrád vára kulcsainak 
átadása című. Legtöbb oltárképét a történelmi Nógrád ma Szlovákiában levő falvaiban 
találjuk (szülőfalujában, Nagykürtösön, Kiscsalomján, Gácson, Vilkén stb.). Portrékat is fes-
tett. Ezek közül a Madách Imrét és Kossuth Lajost ábrázoló emelkedik ki életszerűségével. 

Kubányi Lajos elismert és kedvelt alakja volt a megye életének, sőt a fővárosban és 
az ország más helyein is szerepelt képeivel, amelyek azonnal elkeltek. Halála után 
mégis teljesen elfeledték. Ennek oka az is, hogy képei közül alig található néhány 
közgyűjteményben (azok is inkább Szlovákiában!), többségében magántulajdonban és 
az örökösök tulajdonában leljük őket. Bakó Zsuzsanna művészettörténész egy hozzám 
írott levelében olvasható: Kubányi „a kisebb művészek közé tartozik, de mindenkép-
pen a számontartott művészek közé..." Kiállítása is csak 1982-ben volt először a 
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban, majd négy évvel később Losoncon a Nógrádi 
Galériában. Portréiból 1990-ben nyílt kiállítás a kékkői Honismereti Múzeumban, 
pillanatnyilag csak ezek tekinthetők meg a kb. 800 alkotást kitevő Kubányi-termésből! 
Mindezideig nem gazdag a Kubányi-irodalom sem. Csupán a már említett 
Praznovszky-tanulmányról van tudomásunk egy Kerényi Ferenc-értekezés mellett és 
Csáky Károly foglalkozott Szülőföldi vallomások című könyvében Kubányival. 

Mindenesetre Kubányi Lajos „ébresztése" megkezdődött... Újabb állomást jelent 
ezen az úton az az emléknap, amelyet a Palóc Társaság szervezett születésének 140. 
évfordulója alkalmából. Az ünnepség az alsóesztergályi evangélikus templomban 
hálaadással kezdődött. Az egybegyűltek meghallgatták a község polgármesterének 
köszöntését, aki hangsúlyozta a hagyományápolás fontosságát s azt, hogy az 
alsóesztergályiak büszkék elődjükre. A paplaknál szlovák és magyar szavalatok váltot-
ták egymást, majd a Palóc Társaság elnöke és Lukaj polgármester leleplezték a már-
vány emléktáblát, amelynek szövege így hirdeti az arrajárónak: 

Tu sa narodil Itt született 
maliar Novohradu Nógrád megye festője 

KUBÁNYI LAJOS 

1855. V. 5. - 1912. V. 5. 
Palóc Társaság 1995 Spolocnost Palóc 

Ünnepi beszédet dr. Szabó Kinga, a losonci Nógrádi Galéria igazgatónője mondott, 
aki ismertette a festőművész pályáját és emlékének további ápolására buzdította a 
helyieket és a megjelenteket. Az evangélikus lelkész megáldotta az emléktáblát. 
Ezután harangszó kísérte az emlékezőket a temetőbe, Kubányi Lajos sírjához, s ott 
elhelyezték a megemlékezés virágait. Az ünnepség könyvbemutatóval zárult. Az 
alkalomra ugyanis a Palóc Társaság a Mikszáth Kiadó gondozásában albumot jelente-
tett meg a festőművész képeiből válogatva és ismeretterjesztő szöveggel, írója 
Praznovszky Mihály. 

Egyetérthetünk a már idézett Bakó Zsuzsannával abban is, amit levelében így fo-
galmazott meg: azon művészek közé tartozik, akinek emléke megőrzésre méltó, 
különösen, ha egy közösségnek módja és lehetősége van ezt megtenni." Nos, a Palóc 
Társaság az a közösség, amely módot és lehetőséget teremt magyar múltunk ápolásá-
nak és emlékeink megőrzésének módjára és lehetőségére, és szerencsére ebben az 
igyekezetében támogatókra is talál, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
(Mikszáth Kiadó, Nagykürtös és Vidéke Alapítvány - Rákóczi Szövetség, Pozsonyi 
Magyar Kulturális Központ). 

Z. Urbán Aladár 
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Tanácskozás a helytörténeti 
olvasókönyvekről 

A Somogy megyei Honismereti Egyesület, az Országos Honismereti Szövetség, valamint 
a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság könyvbemutatóval egybekötött honis-
mereti tanácskozást szervezett Kanyar József Harminc nemzedék Hallomása Somogyról 
című olvasókönyve II. kötetének megjelenése alkalmából. Dr. Kolber István a megyei 
közgyűlés alelnöke megnyitójában utalt arra, hogy Kanyar József olvasókönyve már az 
első, 1967. évi kiadása alkalmából országos figyelmet keltett, a somogyi honismeret bibliá-
jának nevezték. Az elmúlt évtizedek gyakorlata igazolta, hogy e kiadvány az iskolai oktatás 
kézikönyvévé vált. Bővített újabb kiadását már két kötetre tervezték, 1989-ben azonban 
csak az első kötet megjelenését tudták finanszírozni. A kiadók és támogatók jóvoltából 
most a II. kötetet is kézbe vehetjük, amely a megye történetének 1944-től a közelmúltig 
tartó, részben általunk is megélt nagy fejezetének eddig nem közölt dokumentumait 
tartalmazza. 

A tanácskozás nyitó előadását a honismereti-helytörténeti olvasókönyvek, oktatásban 
betöltött szerepéről dr. Kálmán Attila tartotta. A honismerethez egész környezetünk hozzá 
tartozik - mondotta - , a környék barlangjainak felkutatása, a védett természeti értékek 
feltérképezése éppúgy, mint az adott település néprajza, helytörténeti múltja, jelene. A más 
vidékekre, országrészekbe, a határon túlra szervezett kirándulások feledhetetlen élmé-
nyekkel gazdagítják a résztvevőket. A személyiségfejlődés szempontjából elengedhetetlen, 
hogy az ifjúság e legfogékonyabb életkorban találkozzék neves alkotókkal, írókkal, művé-
szekkel, tudósokkal, a népművészet szakembereivel. A képességek mind teljesebb kibon-
takoztatását elő kell segíteni oly módon, hogy minél több területen kísérik figyelemmel a 
tanulói teljesítményeket. Ehhez jó alkalmat kínálnak a népmese-, balladamondó és nép-
dalversenyek, a népfőiskolák és a táncházmozgalom. 

Ezt követően Gyapay Gábor történész, a Budapesti Evangélikus Gimnázium tanára a 
somogyi olvasókönyvnek a történelemtanításban betöltött szerepét elemezte. Magyaror-
szágon két ország van - hangoztatta - , és különösen igaz volt ez az elmúlt 50 évben. 
Létezett egy Magyarország, amely búvópatakként mentette a nemzeti értékeket, és igazi 
patriotizmusra nevelt akkor is, amikor a másik Magyarország rombolt. A magyarságot a 
legnehezebb csapások érték gazdasági és politikai téren egyaránt, de a magyar értelmiség 
a kultúra hordozásával átsegítette ezeken a hullámvölgyeken. Egyik jeles képviselője 
Kanyar József, akinek neve nemcsak Somogyban, hanem országszerte fogalommá vált. A 
honismeretnek, helytörténetnek rendkívül nagy a jelentősége az iskolai nevelésben. Az 
elmúlt időszak ideológiai jellegű történelemtanítása elzárta a gyermeket a valóságtól. Az 
ún. másik Magyarországnak éppen abban volt szerepe, hogy megpróbálta a valóságot 
mind teljesebben közvetíteni az iskola számára. E tekintetben felbecsülhetetlen jelentősége 
volt a regionális forráskiadványoknak, s köztük a somogyi olvasókönyvnek, mely termé-
kenyítőleg hatott az ország egészére. 

A különböző honismereti olvasókönyvek felhasználása különösen eredményes a fakultatív 
oktatásban, a szakköri munkában. Egyúttal új módszer bevezetését igényli, hiszen a tanulók 
közvetlen kapcsolatba kerülnek, szembesülnek a történelmi forrásokkal; kutatják, értékelik és 
összehasonlítják, s így a felismerésekhez is önállóan jutnak el. 

Az előadásokat követően a szerzővel Tóbiás Áron író, a Magyar Nemzet szerkesztője, a 
Történelmi Igazságtétel Bizottság tagja folytatott személyes hangvételű beszélgetést Kanyar 
Józseffel életútjáról, pályájáról. Miként vezetett az út a kaposújlaki szülői háztól a somogyi 
levéltár százados falai között létrehozott aidományos műhelyig, amelynek négy évtizeden 
keresztül volt a vezetője. 

Gálné Jáger Márta 
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Kazinczy Gábor Kazinczy Ferenc 
unokaöccse volt. A Kazinczy elő- és 
családnév szerint a család borsodi 
eredetű, mert a kazinc szó csak ott 
szerepel helynevekben. (Sajókazinc 
ma már csak egy ódon része Kazinc-
barcikának.) 

Kazinczy Gábor 1818. július 21-én 
született Berettőn, Zemplén megyé-
ben. Hétéves korában Sárospatakra 
került a híres kollégiumba. Kedvenc 
társasága a könyv és a legvonzóbb 
stúdiuma már akkor is a történelem 
volt. 1835- július 18-án hagyta el a 
sárospataki Alma Matert. November 
elején Pozsonyba ment, mint ifjú 
jurátus kísérte sógorát, Lónyay Gábort 
az országgyűlésre. Az 1832-1836-os 
országgyűlés már a vége felé tartott, s 
így Kazinczy Gábor csak félévet 
tölthetett a politikai élet fókuszában. 
Ez a rövid idő is roppant jelentőségű 
szellemi fejlődésében. A megye 
politikai életében már 1837-ben is 
szerepelt; tiltakozott Kossuth Lajos 
letartóztatása ellen. Közszereplésével Pesten is hírt szerzett magának, így Kossuth 
Lajos, a Pesti Hírlap szerkesztője, 1841-ben őt kérte fel zempléni tudósítónak. Az 1843-
november 19-én tartott választásokon bátyját, Andrást alispánná, sógorát, Lónyay 
Gábort országgyűlési követté, őt magát pedig táblabíróvá választották 

Nem volt szélsőségesen ellenzéki, a szabadságharc után mégis perbe fogták és a 
haditörvényszék elítélte, de amnesztiát kapott. Csendes, önmagára erőszakolt remete-
ségbe vonult vissza 1850-ben Bánfalvára (ma Bánhorváti), a máig épségben maradt 
kastélyba. Itt tért vissza életkedve, itt ocsúdott fel szellemi bénultságából. Odaköltözé-
se után pár hónap múlva ismét érdeklődni kezdett az irodalom iránt. Moliére fordítá-
sokkal, az Újabb Nemzeti Könyvtár szerkesztésével és írók kézirati hagyatékainak -
köztük Kazinczy Ferenc műveinek - kiadásával foglalkozott. Hazulról ritkán mozdult 
ki, leginkább Tompa Mihályt látogatta meg, látogatásait viszonozva. 

Aránylag fiatalon, fizikailag teljesen megtörten halt meg 1864. április 18-án. 46 éves 
volt. Szalmásszekéren vitték a zempléni Berettőre. Erdélyi János költő és kritikus 
esztéta, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, sárospataki tanár, a régi jó 
barát állt a koporsóhoz, hogy az egyházi szertartás után elbúcsúztassa az irodalom, a 
haza halottját, mikor halálának híre elterjedt, sok megemlékezés jelent meg róla. Az 
Akadémia Jókait bízta meg, hogy Kazinczy Ferenc és Gábor irodalmi hagyatékát 
Bánfalván átvegye és biztonságba helyezze. 

Kazinczy Gábor emléktáblát 
avattak Bánfalván 

i f j . Dobosi László 

91 



Csángó hagyományőrzők 
Egyházaskozáron 

Ez év febaiárjának 18-ától egy héten keresztül „csoda történt" a Baranya megyei 
Egyházaskozáron. Ez a párezer lelkes település amúgy is rendhagyó atekintetben, 
hogy itt él a második világháború során és közvetlenül azt követően Magyarországra 
települt százegynéhány moldvai csángómagyar család zöme, ők alkotják a lakosság 
mintegy kétharmadát. Elsősorban ezért, a rokonok, az egy faluból valók találkozásá-
nak lehetőségéért itt került sok a kilenc moldvai hagyományőrző számára rendezett 
nyolcnapos tanfolyamra, amely páratlan jelentőségű esemény a maga nemében. 

A magyar művelődés, néprajz, nyelvészet sokat merített abból a kulturális örökség-
ből, amit a moldvai magyarság őrzött meg számunkra. Petrás Incze János múlt századi 
néprajzgyűjtései, Domonkos Pál Péter, Líikő Gábor, Veress Sándor, majd Faragó 
József, Jagamas János, Kallós Zoltán és mások gyűjtései népzenei hagyományunk 
olyan archaikus rétegeit tárták fel és mentették meg; Szabó T. Attila, Márton Gyula, 
Gálffy Mózes, Murádin László nyelvészeti kutatásai a magyar nyelv olyan kincsesbá-
nyáját találták meg, Kós Károly, Szentimrei Judit, Nagy Jenő, Seres András és még 
számos néprajzkutató a magyar népi műveltség olyan értékeit mutatták fel Moldvából, 
amelyek nélkül művelődéstörténetünk mérhetetlenül szegényebb lenne. Talán vala-
mennyi régies hagyományt őrző népcsoportunk közül a moldvai cságómagyarok 
őrizték a legautentikusabban, legegységesebb kulturális örökséget. Földrajzi, nyelvi, 
etnikai, vallási és politikai elszigeteltségükben, elzártságukban megtartották azt a 
hagyományos műveltséget, amit a XIII. századtól a XVIII. század végéig tartó Moldvá-
ba településük időszakában, mint a Kárpát medencén belüli magyarság akkori kultúrá-
ját magukkal vittek. 

A magyar néprajztudomány, de különösen a népzenekutatás legtisztább forrása szá-
zadunkban Moldvában fakad. Tudósok, zeneszerzők bőven merítettek ebből a kútból. 
De mint tudjuk, amíg az istenadta források maguktól újulnak, vizük maguktól tisztul, a 
kutakat rendszeresen kell takarítani, különben eliszaposodnak, elmocskolódnak. 
Népdalaink forrását az őket létrehozó hagyományos paraszti társadalom értékrendje és 
ízlésvilága nemzedékről nemzedékre újította, tisztította. Ma azonban, amikor szellemi 
környezetünk is egyre szennyezettebb, egyre több haszontalanság, mocsok és hulla-
dék kerül népdalaink kútjába, forrásába, szükség van a rendszeres takarításra, az 
eldugult, eliszaposodott vízfolyások megtisztítására. 

1990 óta a Moldvában élő csángómagyarok körében is egyre többen ismerik fel an-
nak a hagyománynak az értékét, amit a magyar nyelvterület peremére szorultságukból 
fakadóan megőriztek napjainkig. Alkalmi hagyományőrző csoportok jöttek létre né-
hány lelkes, a népdalok és a népszokások őrzésének és bemutatásának jelentőségét 
felismerő, de anyanyelvi iskolák hiányában mégis tanulatlan csángó ember vagy 
asszony, leány vezetésével. Ezeknek az elmúlt években alkalmuk volt részt venni 
különböző erdélyi (Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Gyimesközéplok) és magyaror-
szági (Jászberény, Budapest, Győr stb.) népzenei rendezvényen, ahol aztán megcsapta 
őket a hagyományos kultúra iránti elkötelezettségnek a varázsa, amely hazai pávaköre-
inket, népi tánccsoportjainkat is élteti. Magyarországon azonban, de még Erdélyben is, 
általában tanult, rendszerint pedagógiai végzettséggel rendelkező emberek vezetik a 
hagyományőrző együtteseket, a speciális ismereteket pedig a közművelődés területén 
szervezett továbbképzések, népzenei táborok, együttesvezetői tanfolyamok során 
sajátították el. A kevés számú moldvai csángómagyar együttesnek azonban nincsenek 
ilyen tanult vezetőik, hiszen az anyanyelvi oktatás hiánya miatt saját értelmiségük 
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sincs. Náluk tehát fokozottan jelen van az értékes hagyomány, a tiszta forrás megzava-
rodásának veszélye. Hiszen nem mindegy, hogy a variánsok sokaságában élő népda-
lok legértékesebbjeit, az ugyancsak sokféle változatban ismeretes népszokások a 
legépebb, legteljesebb formában kerüljenek közönség előtti bemutatásra. Hiszen, 
akárcsak a viseletben, a népművészetben is megtalálható az ünnepi alkalomra való 
értékesebb és a köznapi használatra való hitványabb, ezért tudnunk kell, mikor me-
lyiknek van az ideje. 

A Domokos Pál Péter néprajztudós nevét viselő egyházaskozári népdalkör és a La-
katos Demeter szabófalvi csángó költő nevét viselő egyesület éppen azért rendezte 
meg ezt a nyolcnapos tanfolyamos, hogy a kilenc csángó együttesvezetőnek megadja 
azokat a legfontosabb alapismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy jó, vagy leg-
alábbis jobb őrzői, ápolói legyenek annak a kulturális kincsnek, amit elődeiktől örö-
költek. Ehhez pedig elsősorban arra van szükség, hogy még erőteljesebben tudatosul-
jon bennük hagyományos kultúrájuk jelentősége, és megtanulják a hagyományőrzés 
legfontosabb alapelemeit, megismerték - már amennyire egy nyolcnapos tanfolyamon 
megismerhető - a népdalgyűjtés alapfogásait, a magnó kezelésének technikáját, a 
népdalcsokor szerkesztésének módját, a színpadi szereplés legfontosabb mozdulatait. 
Fölismerték azt is, hogy egy-egy népdal másoktól, esetleg a szomszédos faluban 
énekelt változata éppen olyan szép és értékes, mint az övék, s hogy a nagyszüleik által 
még énekelt, de renegát papjaik által erősen tiltott egyházi énekek a magyar zenei 
kultúra legértékesebb gyöngyszemei közé tartoznak. 

A gondosan megtervezett tematikájú, oldott hangulatú tanfolyamot Kóka Rozália, a 
Magyar Művelődési Intézet munkatársa vezette. Munkáját Holier Lajosné bonyhádi 
tanárnő, Jáki Teodóz bencés tanár, valamint Domokos Mária és Németh István, az MTA 
Népzenekutató Csoportjának munkatársai segítették. A vendégek jóérzését fokozta, 
hogy házigazdáik az 1945-ben Moldvából Egyházaskozárra települt csángó családok 
voltak. A tanfolyam sikeres helyi szervezéséről Albert István tanár úr, a helyi Népdal-
kör vezetője gondoskodott. 

A hagyományt nem úgy őrzik, mint a várat, vagy a lőszerraktárt. Nem kőfallal, nem 
fegyverrel, nem is szögesdróttal. A hagyományt szeretettel, azonosulással őrizzük, s 
különösképpen azzal, ha műveljük: énekeljük, táncoljuk, hímezzük, szőjjük és farag-
juk. Reméljük, ebből is megérintette valami a két egyesület csángó vendégeit, akik 
Pusztinából, Lészpedről, Bogdánfalvából, Klézséről és Külsőrekecsinből érkeztek 
Egyházaskozárra. És reméljük felismertek valamit abból is, hogy amiként ők őrzik és 
ápolják a hagyományt, úgy őrzi a hagyomány őket. 

Halász Péter 

Agrártörténeti kiállítás Csalán 
Fejér megye a XVIII. század óta jellegzetesen nagybirtokos, uralmi vidék. Területén 

számtalan jól kezelt mintagazdaság működött már a XIX. század első felében is. Ilyen 
Lilien József báró ercsi-, a gróf Brunszvik-család martonvásári-, József nádor alcsúti-, 
herceg Batthyány Fülöp enyingi- vagy a gróf Esterházyak csákvári uradalma. Ezek a 
gazdaságok korán elkezdték a modern mezőgazdasági technika, a gépek meghonosí-
tását. A múlt században még Angliából, Hollandiából, Németországból hozattak gépe-
ket, majd fő vásárlói lettek a hazai mezőgazdasági gépgyáraknak is. 

Nem véletlen, hogy a második világháború után az uradalmi vagyont átvevő terme-
lőszövetkezetek számtalan régi gépet, mezőgazdasági eszközt is örököltek, amelyek 
napjainkra már teljesen kiszoailtak a használatból, viszont ritkaságuk, a korukban 
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jelentős technikai színvonaluk miatt fontos történeti, múzeumi értéket képviselnek. 
Korszakunkban a régi mezőgazdasági gépekre alapozott múzeumi gyűjtemény létrejöt-
te Fejér megyében szükségszerűnek mutatkozott. A dr. Bélák Sándor Agrártörténeti 
Szakgyűjtemény fenntartója az 1988-ban alakult Mezőgazdasági Emlékeket Védők 
Fejér megyei Egyesülete. Névadója. Bélák Sándor (1919-1978) enyingi születésű 
mezőgazdász, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem professzora, rektora volt. Az 
Egyesület az utóbbi nyolc évben, Hada Róbert ügyvezető alelnök, múzeumvezető 
irányításával összegyűjtötte a Fejér megyei mezőgazdasági nagyüzemekből a használa-
ton kívüli gépeket, eszközöket, agrártörténeti emlékeket, megmentette ezzel a pusztu-
lástól, a széthullástól, a beolvasztástól, a külföldre hurcolástól agrármúltunk muzeális 
értékeit, ritka gépmatuzsálemeit. 

Az agrártörténeti szakgyűjtemény a Székesfehérvárhoz tartozó Csala-pusztán, a 
kastély mögötti hatalmas magtár udvarában és annak három szintjén nyert elhelyezést. 
Több mint 700 tárgyat, gépet, makettet, modellt és 550 mezőgazdasági szakkönyvet 
foglal magába. Első állandó kiállítását 1989-ben rendezték, amely 1991-ben kapta meg 
a múzeumi működést engedélyt a Művelődési- és Közoktatási Minisztériumtól. A 
jelenleg látható kiállítást 1994 szeptemberében, a gyűjtemény fennállásának ötödik 
évfordulóján nyitották meg. 

A magtár udvarán állnak a nagyobb terjedelmű mezőgazdasági erő- és munkagé-
pek. Közülük elsősorban a hatalmas, ma is működőképes Fowler-gőzeke lokomobilja 
hívja fel magára a figyelmet, amely hosszú évtizedeken keresztül Agárd-pusztán haso-
gatta ekevasával a földet. Itt sorakoznak a traktorok, a legrégibb Hofherr-Schrantz 
típustól kezdve, a Lanz-Bulldog egyhengeres féldízel traktoron keresztül az elmúlt 
három évtizedben még használt szovjet, csehszlovák, kelet-német és magyar traktoro-
kig, zetorokig. Utóbbiak történeti értékét növeli, hogy hazánk, Magyarország kivételé-
vel, 1990-92 között még azok az államalakulatok is eltűntek Európa térképéről, ame-
lyeknek keretei között gyártották őket. Számtalan régi aratógép, cséplőgép, elevátor 
társaságában a ma már muzeálisnak tűnő első kombájnokat is tanulmányozhatjuk. 

A magtárépület földszintjén a nagy, nehéz erő- és munkagépeket helyezték el. Lát-
ható itt a mosonmagyaróvári Kühne-gyár nagyteljesítményű kukoricamorzsolója, egy 
múlt századi, hatalmas, lóvontatású járgányos cséplőgép, egy ló által vont fűkasza, 
burgonyaszedő gép, két köves terménydaráló, gabonarosták egész sorozata. Utóbbiak 
közül az egyik a székesfehérvári mezőgazdasági gépgyárban készült, a másik Arnóth 
Imre, Alap, 1911 feliratú. Bemutattak itt 1875-ből egy hatalmas, fából faragott szőlő-
prést és egy kézi borszivattyút. Itt helyezték el a malomipari gépeket: a búzamosót, 
kettős hengerszéket az 1920-as évekből a székesfehérvári Akóts-malomból, egy gabo-
na koptató-hántoló gépet és egy zsákporoló gépet. Sütőipari emlékként a gyűjtemény-
be került egy hatalmas kenyeres kocsi is, amivel a megkelt, bevetésre váró kenyereket 
tolták oda a kemence szájához. Külön érdekességnek számít a stabilmotorok gyűjte-
ménye, közöttük számos olyan ritkasággal, amely még a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban vagy a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban sincs meg. Külön említést 
érdemelnek az itt látható Bory-féle motorok. Székesfehérváron, az Alsó-Királysor és a 
major utca sarkán működött Bory Pál gépgyára, ahol már az első világháboríi előtt saját 
konstnikciójú robbanómotorokat, autó- és traktoralkatrészeket gyártottak. A stabilmo-
torokat az uradalmakban sokoldalúan használták: csépléshez, vízszivattyúzáshoz, 
szecskavágáshoz, fűrészeléshez. A földszinten még egy parasztszoba és egy kovács-
műhely teljes berendezése nyert elhelyezést. 

A második szinten láthatjuk a fogatos eszközöket, az ökrök által vontatott fageren-
delyes ekéktől a lóvontatású kétvasú ekéig. Kapálóekéket, fogasboronákat, hengere-
ket, vetőgépeket, lóvontatású fűkaszát, burgonyaszedőgépet, járgányos szecskavágót 
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és darálót állítottak még ki itt. Külön említést érdemel egy lovaskocsi, egy lovasszán, 
az Esterházy-homokfutó és a lószerszámok gyűjteménye. 

A harmadik szinten a paraszti munka tárgyi emlékeit mutatják be: az aratás, a ke-
nyérsütés, az állattartás, a tejfeldolgozás, a fonás-szövés, a mosás-vasalás eszközei 
mellett a különböző kisüzemi kukoricamorzsolók, kukoricadarálók, répa- és szecska-
vágók, terménytisztításra használt hengeres- és csigatriőrök gyűjteményét. Külön 
színfoltot jelentenek a mezőgazdasági szakmunkástanulók által készített gépmodellek 
és a Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth magyar Gépgyártó Művek Részvénytársa-
ság eredeti prospektusai, gépkönyvei, itt állították ki Vörösmarthy Elek, Kovács László, 
Belopotoczky József és Schneider József, Fejér megye mezőgazdasági termelését már a 
múlt század végétől segítő agrárszakemberek hagyatékát, az értékes szakkönyveket is. 

A gyűjtemény gépeit a seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakközépiskola tanárai 
és tanulói, Kocson a bábolnai mezőgazdasági múzeum restaurátora, a székesfehérvári 
Vörösmarty Termelőszövetkezet szakemberei restaurálták, hozták működőképes 
állapotba. 

Agrármúltunk csalai gyűjteményének kiállítása érdemes arra, hogy az érdeklődő 
múzeumlátogató közönség megtekintse. Jó szívvel ajánlom a kiállítást az iskolai osztá-
lyok, különösen az erdei iskolák figyelmébe. A kiállítás hétfő kivételével minden nap 
10-18 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon 9-13 óráig látogatható. Csala-puszta 
Székesfehérvárról a pátkai és a lovasberényi autóbuszokkal érhető el. 

Lukács László 
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