
4. Egyéb jelentési kötelezettség, adóbevallás 
A pénzügyminiszter 62/1988. rendelete értelmében - melynek hatálya kiterjed a tár-

sadalmi szervezetekre és az alapítványra is - a magánszemélyek jövedelemadójáról 
szóló 1987. évi VI. törvény alapján adóalanyként az Adóhatóságnál bejelentkezett a 
Szövetség- és mindenkori változásokat, törvénymódosításokat figyelembe véve készült 
el az év végi adóbevallás 1993-ban és 1994-ben is. 1994. év végén 279 ezer Ft SZJA, 109 
ezer Ft fonásadó és 13 ezer Ft forgalmi adó került átutalásra az Adóhatóság számlájára. 

Összegezve: a Honismereti Szövetség eszközeinek kezelésével megbízottak szabály-
szerűen, a Szövetség célkitűzéseinek megfelelően, jól gazdálkodtak. Elismerésre méltó 
az a gondos, lelkiismeretes közreműködés, melyet az elmúlt évek alatt Czifra Antalné 
és Bartha Éva titkár kifejtett a Honismereti Szövetség tartalmi munkáját biztosítandó 
pénzügyi gazdálkodás területén és a számviteli rend biztosítása érdekében. 

Hajdú Jánosné - Vajda Ferencné 

Zrínyi-Újvár, a költő Zrínyi Miklós egyetlen 
eredeti emlékhelye Magyarországon 

A 375 éve született költő és hadvezér Zrínyi Miklósról van szó, akinek az emlékére 
kopját avattak a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honismereti Köre kezdeményezé-
sére 1995. június 8-án, a még föl nem tárt Zrínyi-Újvár egyik teraszán. A Honismereti 
Kör célja kettős volt. Egyrészt föl kívánta hívni a figyelmet erre a Zrínyi Miklóshoz kö-
tődő jelentékeny várra, másrészt - immár hagyományosan - a honismeretet akarta ösz-
szekapcsolni a turisztikával, hogy a mozgékony ifjúságot újabb szál kösse a szűkebb 
hazájához. Az utóbbi céljából fölfestettek egy 8 km hosszú - piros kereszttel jelzett -
turistautat is, amely Belezna község végét összeköti a vasútállomással, közben érinti a 
halastavakat, a szőlőhegyi pincesort, és az erdőket. A vártól É-ra néhány száz méterre 
fakadnak a bővizű Zrínyi-források, s ott folyik a Mura, ami külön programokra is lehe-
tőséget ad. 

A Nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola hagyományt kíván teremteni azzal az 
elgondolással, hogy évente (a tanév vége felé) történelmi vetélkedővel összekötött 
gyalogtúrát szervez a várhoz. Ott az ünnepi megemlékezés után játék következik, majd 
vonattal hazautaznak. A környékbeli iskolákon kívül a horvátországi Alsódomború 
község ifjúságának a meghívását is tervezik. 

A Zrínyi Miklósra emlékeztető kopját a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honis-
mereti Köre, Őrtilos Község Önkormányzata, és a Nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános 
Iskola állította. A kopja avatáson a polgármesteri köszöntés után dr. Vándor László 
régész ismertette a vár történetét, a Zrínyi iskola kamarakómsának a műsora és a tör-
ténelmi vetélkedő eredményhirdetése színesítette az ünnepséget, majd a koszorúzás és 
az Őrtilos Önkormányzata által szervezett állófogadás zárta az eseményt. Az ünnepsé-
gen megjelent a horvátországi Légrád Zrínyi-rajongó polgármestere is. 

Mi tette országos jelentőségűvé Zrínyi-Újvárat? Zrínyi Miklós fölismerte a török 
nagyhatalom lényeges gyengülését, és azt, hogy Kanizsa erős várának visszafoglalása 
nagy jelentőségű lenne a török kiszorításában. Erre az utóbbira úgy látott lehetőséget, 
ha a Mura bal partján Kanizsát ellensúlyozó erősséget építenek, és az ugyancsak ma-
gyar kézen lévő Kiskomárom várára támaszkodva bekerítik a kanizsai törököt. Ebből a 
célból építtette föl veszett gyorsasággal 1661 nyarától Zrínyi-Újvárat, alig 2-3 év alatt. 
Az építkezés a török állandó tiltakozása és katonai zaklatása mellett, valamint Bécs 
tilalma ellenére folyt. 



1664-ben Zrínyi elérkezettnek látta az időt terve megvalósításához. Sikeres téli had-
járata kellőképpen előkészítette azt. Az lldvar azonban végzetesen késlekedett, az ösz-
szegyűlt haderő kevés volt, az ostrom későn kezdődött. így elmaradt a meglepetéssze-
rű támadás, volt ideje a töröknek erős fölmentő sereget gyűjteni. A török haderő - az 
Udvar bizonytalankodása és önzése következtében - nem csupán a kanizsai ostrom-
gyűrűt tölte szét, hanem 1664. június 30-án - egyhavi ostrom után - elfoglalta Zrínyi-
Újvárat és a kisebb jelentőségű Kiskomárom várát is. Ezzel Zrínyi álma szertefoszlott, a 
lehetőséget elmulasztották. Mi látható ma a várból, amely a Mura és a Visszafolyó-
patak völgye közötti dombvonulat északi felén helyezkedett el? A nagyvezér július 7-
én felrobbantana, ezért a falak már nem állnak, a területe teljesen beerdősödött, a haj-
dani várteraszok, és a feltételezhető várkút azonban jól kivehető ma is. 

Zrínyi-Újvár maradványai a Nagykanizsa - Pécs közötti vasútvonalon, a beleznai 
vasúti megállótól kb. 150 m-re feküsznek. A nemrég kiépített közúton Belezna közsé-
gen keresztül érhető el. 

Dr. Cseke Ferenc 

Emlékezés Budavár II. világháborús 
ostromának hősi halottaira1 

Tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi minisztérium Katonai Lelkészi Hivatalából 
megjelent főtisztelendő Kocsis István alezredes, tábori esperes urat és a kedves híve-
ket, akik emlékezni jöttek azokra a magyar katonákra akik életüket áldozták 1945. ja-
nuár 30-án kezdődött budai harcokban. 

Öt szovjet hadtest, 12 hadosztály harcolt a Várhegyre kitelepített több mint 
negyvenezer védő ellen, akik közül mintegy húszezren a magyar királyi honvédség 
kötelékébe tartoztak. A harcok során, a sebesült katonák száma meghaladta a tízezer 
főt, és az újabb sebesültek bekötözésére a halottakról leszedett kötszereket használták 
fel. 

Fáradt, élelem nélkül már korábbi visszavonulást terveztek, de Hitler parancsára 
való hivatkozással a német hadvezetés ezt nem engedélyezte mert rendezni kívánták 
soraikat a Dunántúlon, menteni akarták Bécset és leromboltatták Budát. 

A Várhegyről való kitörést február 11-én 20 órára tervezték. A kazamatákon át, a 
Bécsi-kapun, az Ördögárok csatornáján kívántak eljutni a még szabad budakeszi er-
dőkbe. A kitörés helyét és idejét azonban elárulták Managorov szovjet altábornagynak 
és amint a krónikások feljegyezték: az oroszok felkészülve várták a Várból érkezőket. 
A Bécsi-kapunál százával hullottak a katonák, mert 20 órakor kezdték beborítani a te-
rületet elképzelhetetlen pergőtűzzel. Véres rendeket vágtak a gránátok, a bombák, a 
félelmetes Sztálin-orgonák lövedékei a Széli Kálmán téren, az Olasz-fasoron, a Hideg-
kúti úton. Az Ördögárok csatornájának torkolatánál az oroszok már lesben álltak és 
beletüzeltek a földalatti csatornákban közlekedő mit sem sejtő magyar és német cso-
portba. Aki nem ott esett el, az valamelyik szellőzőlyukon hagyta el a halálos csapdává 
vált csatornát. 

Az ostromgyűrűn csaknem 800 főnek sikerült áttörni és eljutni a német állásokig. 
Budapest elfoglalásáért kitüntetéssel csaknem 300 ezer szovjet katonát tüntettek ki. 

A Várhegyen tartózkodott az Egyetemi rohamzászlóalj, az I. Hadtestből a 10. gya-
loghadosztály 6., 8. és 18. gyalogezred, a 12. tartalékhadosztály 36., 38. és 48. gyalog-

1 Elhangzott 1995. augusztus 19-én a Szent Gellért kápolnában a vár ostrománál, a budai 
harcokban elesett hősi halottak emlékére állított emléktábla avatásán. Felolvasta Bodor 
Tibor színművész. 
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ezredének töredéke, az 1-ső páncélos hadosztály, 4. huszárezred, a budapest-
őrzászlóalj, 5. csendőrzászlóalj és Budapest Rendőralakulata. A nyilasok száma nem 
érte el az 1500 főt. 

Az első világháborúban elesett hősök emlékére a Székesfőváros területén egy gyá-
szos Trianon után, a világgazdasági válság idején, több művészeti emlékművet állítot-
tak. A Margit-híd budai hídfőjénél van a nagy csatának emlékeztetője a Przemysli em-
lékmű. A 32-esek terén, a névadó alakulat emlékműve áll. Az Üllői-úti Klinikáknál az 
elesett orvosok, az Andrássy úti MÁV Vezérigazgatóságnál a vasutasok, a Petőfi Sándor 
utcai Főpostánál a postások emlékműve található, felirata: a haza szent védelmébe el-
esett kartársak emlékére. A művészi szobor egy magyar ruhás madonna arcú ápolónőt 
ábrázol, ölében egy elesett katona, kezében egy penge nélküli kard látható. 

A Szervita templom falán több ezer elesett hős neve van felvésve és egy hősi em-
lékmű, háttérben Krisztus a keresztfán, előtte egy lovon kiszenvedett huszár, csákója 
és kardja a földön. Felirata: Krisztus hitéből, hősök véréből támad fel hazánk. 1914-18. 

Az Egyetemi templom falán hat katonát ábrázoló szoborcsoport, felirata: PRO PAT-
RIA MORTUIS 1914-1918. Tűrj érte mindent ami bánt. Kínt, szenvedést és halált. De el 
ne szenvedd, el ne tűrd véred gyalázatát. 

A középiskolás diákok hősiemlékművét az Izabella utcai iskolánál láthatjuk. A 
Köztemető katonasírjánál is szép emlékművet állított a Székesfőváros lakossága. 

Budapesten igen kevés helyen van második világháborús honvéd emlékmű. Hű-
vösvölgyben hevenyészett, téglából készült oszlop jelzi, hogy ott ismeretlen magyar 
katona nyugszik. Ezeket időnként barbár kezek lerombolták. Nincs pénz az exhumá-
lásra, a végleges sírbatételre. A város különböző helyein állítottak fel torzó szobrokat, 
az elesett magyar katonák emlékére nem lehetett, nem tudtunk és nem akartak emlé-
kezni. Az idő múlásával a fájdalom nem enyhül, legfeljebb a gyászolók lesznek keve-
sebben. De a hősöket nem szabad elfelejteni, nevüket fel kell deríteni. 

E szerény táblával mint a 27. Székely hadosztály volt katonája kívánok emlékezni 
azokra akik a Várhegy ostromában, a budai harcokban estek el, és sírjuk ismeretlen 
helyen van. 

Bajtársak, nyugodjatok békében! 
Horváth Béla 

Díszpolgári cím honismereti munkáért 
Apátfalvának, Csongrád megye egyik Makó melletti kisközségének az Önkormány-

zata 1994-ben határozatot hozott a díszpolgári cím adományozására, amelyet minden 
évben a falunap keretében ünnepélyes keretek közt adják át az arra érdemesített sze-
mélynek. Első alkalommal Varga Sinka József az iskola köztiszteletnek örvendő volt 
igazgatója kapta meg posztumusz ezt a kitüntetést. 

1995-ben július 26-án, amely nap a falu hálaünnepe, mert 1838-ban Szent Anna 
napján szűnt meg a kolerajárvány Apátfalván, két személynek adta át Szentesi József 
polgármester a díszpolgári oklevelet és a falu címerét ábrázoló bronzplakettet. Az 
egyik kitüntetett Borbély András karnagy volt, aki szintén halála után kapta meg a cí-
met. A másik kitüntetett, Szigeti György, személyesen vehette át a díszoklevelet és az 
emlékplakettet honismereti tevékenységéért. 

Szigeti György 1918. június 1-én született Apátfalván. Az elemi iskolát szülőfalujá 
ban, a polgárit pedig Makón végezte. Mint a legtöbb továbbtanulni akaró parasztgye-
rek tanítóképzőbe került. 1939-ben Szegeden abban a Katolikus Tanítóképzőben szer-
zett kántori és tanítói képesítést, amelyikben Bálint Sándor néprajztudós is tanított, aki 
s.zárntalan növendékével, így Szigeti Györggyel is megszerettette a néprajzot. 
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Egy évig több helyen: Szegeden, Makón és Cegléden volt orgonista. 1940-1944 kö-
zött Méhiben (Gömör megye, jelenleg Szlovákia) és Erdődön (Szatmár megye, jelenleg 
Románia) tanít, miközben tiszti iskolát végez. Frontszolgálatra 1944 augusztusában 
hívták be, 1945 tavaszán szovjet hadifogságba kerül, ahonnan 1947 augusztusában tért 
haza szülőfalujába. Apátfalván tanító, majd miután 1952-ben magyar-történelem, 1954-
ben ének-zene szakos tanári képesítést szerez, tanárként tanít az általános iskolában. 
1966-ban Szegedre költözik, akkor már a kiszombori általános iskolában tanít 1970. 
júniusáig. Ekkor pályázza meg a Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Inté-
zet népművelési (ének-zene, néprajz-honismeret) szakelőadói munkakörét, amit 
nyugdíjazásáig, 1978 decemberéig lát el. Nyugdíjazása után, mivel leánya Budapesten 
él, Budapestre költözik. Jelenleg Halászteleken él. 

Bár már rég elköltözött szülőfalujából és megyénkből, kapcsolata sohasem szakadt 
el Apátfalvától, a néprajztól, a honismerettől. Apátfalván mint énekszakos tanár az 
1950-es években részt vállalt a Pátfalvai Népi Együttes megszervezésében, vezette a 
község énekkarát. E tevékenysége során nagy szerepe volt abban, hogy Kerekes Bur-
kus Márton és Kardos István népdal, néptánc és vőfélyi tudása közkinccsé vált, meg-
kapták a népművészet mestere címet. 

A honismereti mozgalomnak az 1960-as évek elejétől aktív résztvevője. Honismereti 
szakkört szervez Apátfalván, majd később Kiszomborban. Mindkét helyen létrehozza a 
honismereti gyűjteményt. Mindkét helyen azóta is folyamatosan működik a honisme-
reti szakkör, gyarapodik a helytörténeti gyűjtemény. 

Néprajzi, helytörténeti gyűjtő-, kutató- és földolgozó munkája is az 1960-as évek 
elején kezdődik. A község népéletének a feltárásáért Szigeti György tett eddig legtöb-
bet. 1964 óta rendszeresen részt vett a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága és a 
Néprajzi Múzeum által meghirdetett néprajzi és nyelvjárási gyűjtő pályázatokon. Dol-
gozataiban elsősorban szülőfaluja hagyományos népéletének, értékes hagyománykin-
csének a megörökítésére, földolgozására törekedett. Összegyűjtötte a hagyományos 
paraszti gazdálkodás, a népi táplálkozás, a népi hitvilág, a hagyományos népi orvoslás, 
a népi jogélet emlékeit, a község földrajzi neveit. Egyik legértékesebb és legterjedel-
mesebb gyűjtése Kardos István apátfalvi vőfély dalkincsének a feltárása, amely 300 dal 
kottáját tartalmazza. A másik jelentős műve a község népi jogéletének teljeskörű ösz-
szegyűjtése és folyamatos földolgozása. 

Harminc év alatt 38 pályamunkát készített. Számos alkalommal ért el megyei első, 
második helyezést, de az országos pályázatokon a Csongrád megyeik közül is ő a leg-
eredményesebb. Munkája elismeréséül megkapta az önkéntes néprajzi gyűjtők számá-
ra alapított legnagyobb kitüntetést a Sebestyén Gyula Emlékérmet, valamint a Honisme-
reti Szövetség emléklapját. 

Munkásságának köszönhető, hogy a néprajztudomány Apátfalvát Csongrád megye 
egyik számontartott kutatópontjának, számos népéleti jelenség reliktum helyének tart-
ja. Ha egyszer monográfia, vagy tanulmánykötet készül Apátfalváról, sokat fognak hi-
vatkozni megjelent és kéziratos dolgozataira. 

A Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézetben népművelői, közmű-
velődési tevékenységében oroszlánrészt vállalt a megye népdalköreinek, citerazeneka-
rainak a megszervezésében. Szakmai, módszertani munkájának köszönhető, hogy az 
1970-es évek elején sorra alakultak a népdalkörök, a Röpülj Páva körök, népzenei 
együttesek. A megye honismereti mozgalmának a kibontakoztatásában is jelentős ré-
sze volt. Szerkesztője volt a Csongrád Megyei Honismereti Híradónak, egyik fontos 
szervezője volt az évenként megrendezett megyei I Ionismereti Diáktábornak, az egy-
egy települést bemutató honismereti napoknak. Titkára volt a Csongrád Megyei Ho-
nismereti Bizottságnak, amelyből 1991-ben alakult meg a Csongrád Megyei Honisme-
reti Egyesület. 



Napjainkban is gyakran fölkeresi szülőfaluját, folytatja néprajzi, helytörténeti gyűjtő-
és földolgozó munkáját. Tanácsaival, példájával segíti a megye honismereti munkáját. 

A díszpolgári címhez az ország „honismerői" gratulálnak Szigeti Györgynek. Kíván-
juk, hogy még hosszú évekig folytassa Apátfalva néphagyományainak, helytörténet-
ének az összegyűjtését, földolgozását. 

Gratulálunk Apátfalva Önkormányzatának is, mert ez a kitüntetés a néprajz, a hely-
történet, a szülőföld szeretetének is a kitüntetése. Mutatja azt, hogy honismeretet 
Apátfalván megbecsülik. Tapasztaltuk ezt a megbecsülést akkor, amikor 1991-ben a 
megyei Honismereti Diáktábort, 1992-ben a Honismereti napot Apátfalván rendezte 
meg a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, de tapasztaltuk a különböző apátfalvi 
népművészeti rendezvényeken is, valamint a szegedi József Attila Tudományegyetem 
néprajz szakos hallgatóinak apátfalvi terepgyakorlatain. 

Bogdán Lajos 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok, 1995 
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21. alkalommal rendezte meg tudományos-

népszerűsítő programját. A nyitó előadást Szögi László, az ELTE Szaklevéltárának igaz-
gatója, az Egyetemi és Főiskolai Levéltáros Szövetség elnöke tartotta meg. Bevezetőj-
ében szólt a felsőoktatási intézmények európai fejlődéséről, a tudósképzésről, amely-
nek legfőbb formája az egyetemjárás volt, mivel az egyetemek átjárhatók voltak a kü-
lönböző országok között. A XVI. században nincs magyar egyetem, kialakultak viszont 
a kollégium típusú református iskolák (Debrecen, Sárospatak és Pápa), evangélikus 
líceumok és katolikus akadémiák. Magyarország első egyetemét l6 l9-ben Pázmány 
Péter alapította Nagyszombaton, amelyből később létrejött az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem. Napjainkban egyetemi-főiskolai hálózata rendkívül tagolt, hiszen 95 
felsőoktatási intézmény működik hazánkban. Az elmúlt évek során 12 egyetemi levél-
tár alakult meg, ezeket fogja össze az egyetemi és főiskolai levéltáros szövetség. 

A második napon a szomszédos levéltárak mutatkoztak be. Bán Péter, a I leves Me-
gyei Levéltár igazgatója előadásával és szemléltetésre elhozott iratanyagával, térké-
pekkel bizonyította levéltáruk anyagának hajdú-bihari kötődését, különösen Polgárhoz 
és Nádudvarhoz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban található hajdú-bihari 
vonatkozásokról Rózsa György tájékoztatta a jelenlévőket. Hőgye István, a 
Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár igazgatója előadásában Debrecen és Sárospatak kollégiu-
mai közötti kapcsolatokra hívta fel a kutatók figyelmét a levéltárban található diáknév-
sorok és más iratanyagok kapcsán. Czégény Istvánné igazgatóhelyettes a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár iratanyagáról adott értékes tájékoztatást, kiemelve a 
gazdag török-kori forrásokat. Felhívta a figyelmet a levéltárukban található 
Püspökladány és Karcag közötti határper terjedelmes iratanyagára. Nagy Ferenc, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatója arról beszélt, hogy iratanyaguk sok 
szállal kapcsolódik Hajdú-Bihar megyéhez. A hajdúvárosok, a Hajdúkerület kialakulá-
sa, Hajdú megye létrejöttének fontos iratanyagai találhatók levéltánikban, csakúgy 
mint Debrecen város határvitáinak, birtokpereinek iratai. 

Először került sor Hajdú-Bihar megyei Levéltári Napok programjában - a 
szabolcsiak példája nyomán - a szomszéd országok levéltárainak bemutatkozására. 
Delegán Mihail, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója levéltáruk iratanyagáról adott 
tájékoztatót, majd a függetlenné vált Ukrajna levéltári ügyének, szervezetének átalakí-
tásáról szólt. Csatári György főlevéltáros a kárpátaljai levéltárat ért háborús károkról és 
az ezt követő rendezési munkáról beszélt. A levéltár jeles fondjaiként említette Bereg 
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megye főispánjának és alispánjának iratanyagát, a Bereg Megyei Honvédegylet, a 
Lehoczky Múzeumegyesület és a Kárpátaljai Tudományos Társaság és nyomdájának 
iratait. A Nagybányai Állami Levéltár gazdag anyagáról - ezen belül Máramaros megye 
levéltáráról, nemesi oklevelekről és a bányászati iratokról — Balogh Béla főlevéltáros 
adott színes tájékoztatást. Elmaradt viszont loan Popovics, a Nagyváradi Állami Levél-
tár igazgatójának nagy érdeklődéssel várt előadása. Reméljük jövőre meghallgathatjuk 
a megyénk szempontjából fontos levéltár anyagáról szóló tájékoztatást. 

A harmadik napon - hagyományosan - a debreceni Tóth Árpád gimnáziumban ke-
rült sor levéltári rendezvényre a Választások a XIX. és XX. században című kiállításra. 
Kertész Béla gimnázium igazgató és Bankó Csaba igazgatóhelyettes köszöntője, illetve 
megnyitója után Ölveti Gábor levéltári igazgatóhelyettes mutatta be a kiállított anyagot. 
A program Kábán folytatódott, ahol levéltárosok: Szendiné Orvos Erzsébet, Major Zol-
tán és Szilágyi Gáborné Kaba történetének levéltári forrásairól tartott előadást. Az ér-
deklődők számos kérdést tettek fel a község történetével és a kárpótlással kapcsolat-
ban. A rendezvény színvonalát emelte, hogy Kaba történetének több fontos forrása is 
bemutatásra került. 

A Levéltári Napok záró rendezvényére Hajdúböszörményben került sor. Mónus Im-
re, a Hajdúböszörményi Fióklevéltári igazgatója Ipartársulat-ipartestület Hajdúböször-
ményben címmel tartott előadást a csaknem 100 éve alakult ipartestületről. A magántu-
lajdon ellen indított politikai és gazdasági támadás eredményeként 1949-re a hajdúbö-
szörményi iparosok kb. 90%-a beadta az ipart, vagy miniszteri rendelkezés következ-
tében kellett megszüntetni tevékenységét. A magángazdaság elsorvasztása maga után 
vonta az ipartestületek megszűnését is. Az érdeklődők megtekintethették a levéltár 
kiállított ipartestületi anyagát. 

Gazdag István 

Honismereti tábor Bölcskén 
Ez év nyarán immár harmadszor rendezték meg Bölcskén a honismereti tábort. A 

helybeli általános és középiskolás diákok mellett az ország legkülönbözőbb pontjairól 
érkeztek a régészet és a néprajz iránt érdeklődő diákok, akik szakemberek irányításá-
val folytatták a település régészeti, történeti és néprajzi értékeinek feltárását, számba-
vételét. 

A régészek kutatóárkai láttán a falubeliek közül sokan kérdezgették: Mi lesz itt? 
Úszómedence? Szeméttároló? Sem ez, sem az. A község szélén lévő Vörösgyírben több 
mint négyezer éves kora-bronzkori településre utaló leleteket találtunk. Ezek az úgy-
nevezett Proto Nagyrévi időszakhoz tartozó edénytöredékek Bölcskéről eddig ismeret-
lenek voltak, ezért rendkívül fontos láncszemet jelentenek a Duna mente korabronz-
kori történelmének megismeréséhez. Az egy hét alatt kilapátoll több mint 300 nr ' föld-
del való vesződést, az utolsó két nap bőrigázásait az értékes leletek és a tábori élmé-
nyek gyorsan feledtették. 

A néprajzosok az esztendő jeles napi szokásai felől érdeklődtek az idős falubeliek-
től, nagyszüleiktől, ismerőseiktől. Szomorúan vettük tudomásul, hogy az évek folya-
mán mind többen vannak, akiket már soha többé nem kereshetünk fel. 

Munkájukat T. dr. Bereczki Ibolya, Ökrösné Bartha Julianna néprajzkutatók és Gu-
lyás Katalin történész, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok munkatársai veze-
tésével végezték. Az esti programokon az elmúlt évek gyűjtéseinek eredményeit 
összegző tanulmánykötetek ismeretanyagát elevenítettük fel. Különösen nagy élményt 
jelentett a sütőverseny, ahol a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt készített finomságok 
mellett a napközben ásót és lapátot forgató fiúk által gyúrt, szaggatott süteményeket is 
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megkóstolhattuk. Idős adatközlőink segítségével néhány régi jelesnapi szokást fel i: 
elevenítettünk. 

A tábor anyagi alapját a Honismereti Szövetség, az Ezredforduló Alapítvány, a Sza-
badművelődési Alapítvány és az önkormányzat támogatása teremtette meg, de az igaz 
megtartó erőt a falu szeretete jelentette. A pék süteményt küldött, voltak akik zöldsé-
get, gyümölcsöt hoztak a táborlakóknak. S kérdezték: Magdi jön-e az idén, Zsolt ho 
marad? A falubeliek számontartották azokat, akik egyszer már jártak náluk gyűjteni 
Hiszen aki ásóval, lapáttal, magnetofonnal vagy papírral, tollal e település múltját ku 
tatta, jelenének is része lett. S bármerre viszi is sorsa, tudhatja, Bölcskén visszavárják. 

Nagy Janka Teodóra - Szabó Géze 

Fájó búcsú 
Hadnagy Lászlótól 
1923-1995 

Nagy veszteség érte a honismereti moz-
galmat, július 12-én, rövid betegség után, 72 
éves korában visszaadta lelkét teremtőjének, 
testét szülőföldjének Hadnagy László, nyugdí-
jas múzeumigazgató, a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesület tiszteletbeli elnöke. 
Az ország nyilvánossága a televízió képer-
nyőjén láthatta utoljára, amikor Lókúton a 
Kossuth-emléktábla avatáson ünnepi beszé-
det mondott. Gazdag és tevékeny élet adatott 
számára. Sokféle módon volt jelen Veszprém 
megye szellemi életében, tágas mezőt fogott 
be horizontjába, sokféle értékre figyelt, fi-
gyelmeztetett, ne hagyjuk kallódni nemzeti 
kincseinket. Az élő szó erejével, avatott tollal, 
kiváló szervezői készséggel, gondos szerkesztői tevékenységgel szolgálta a honisme-
reti mozgalmat. 

„Megtisztelő és éltető feladat számomra, hogy közel harminc éve vehetek részt me-
gyénk honismereti munkájában. Megindíthattam a földrajz-névgyűjtést, vezethettem 
honismereti tanfolyamokat önkéntes néprajzi gyűjtőknek és helytörténészeknek, fog-
lalkozhattam népművészekkel, együtt - működésben élvezhettem pedagógus és mu-
zeológus munkatársaim, jeles tudósok és képzőművészek megtisztelő közelségét, ba-
rátságát. Rendezhettem több községben helytörténeti kiállítást, ápolva a lovas-
hagyományokat is." - írta néhány évvel ezelőtt a Bakony-Balatoni kalendáriumban 
megjelentetett önvallomásában. 

Színes és gazdag gyermekkora volt. A vasutas szülők nagy-nagy szeretetben nevel-
ték tíz gyermeküket, valamennyit iskoláztatták. László hatodik volt a sorban. Mi sem 
jellemzőbb a szülők áldozatvállalására, minthogy újonnan épült házukat is feladták 
Gyulafirátóton, hogy közelebb kerülhessenek Győrött tanuló gyermekeikhez, minden 
lehető módon segítsék előrejutásukat. László életre szóló muníciót kapott a győri taní-
tóképzőben. A második világháború évekre szüneteltette egyetemi tanulmányainak 
folytatását. A családból egyidejűleg hatan teljesítettek frontszolgálatot. László angol 
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íadifogságból került haza 1946-ban. Szülőfalujában még azon az őszön megválasztot-
ák tanítónak. Levelező tagozaton főiskolákon, egyetemeken szerzett még négy tanári 
)klevelet. Egy ideig bizalmatlanságot, gyanakvást tapasztalt felettesei részéről. Valaki 
izután figyelmeztette: az önéletrajzodba ne írd, hogy nyugatról tértél haza, elég, ha 
:sak annyit vallasz be - Kielben voltál hadifogoly. 

Nagy ambícióval végezte pedagógusi, népművelői munkáját, azon fáradozott szün-
elen, hogy szellemi igényességet gerjesszen maga körül. Örömben, bánatban mindig 
:gyütt élt szülőfalujával, de sohasem ragadt le a lokális gondoknál. Nemzedékeket 
anított, nevelt igaz emberségre, magyarságra. Már középiskolás korában országos díjat 
íyert egy honismereti pályázaton. Az iskolai munkájában, sok irányú népművelői te-
vékenységben élete utolsó percéig azt jelentette számára a honismeret, amit a kőmű-
'es számára a cement, a legerősebb kötőanyagot. Szenvedélyesen kutatta a magyarság 
árgyi és szellemi emlékeit. Azt vallotta, nem elégséges ezeket az értékeket összegyűj-
eni megőrizni, vissza kell azokat táplálni a nemzet szellemi vérkeringésébe. Iskolai 
anóráit, tudományos ismeretterjesztő előadásait mindig feldúsította helyismerettel, 
izemléltető eszközökkel. Egyik alkalommal, Veszprém megye egyik távoli kis közsé-
g b e n tartott előadása után a felpezsdített hallgatóság közül valaki meg is kérdezte: -
donnán tud az előadó elvtárs ennyi mindent a mi falunkról, még sosem láttuk itt! Na-
;yon szeretnénk, ha többször eljönne közénk! 

Mindig választékosan fogalmazott, élvezetes volt hallgatni nyelvezetét, stílusát. Szí-
'esen használt metaforákat. „Szegtem a nagy mezőből" - mondotta, amikor sok irányú 
íépművelői tevékenységéről vallott. „Lókúton zsebembe tojt a tyúk" - újságolta 
jrömmel, amikor rálelt egy használatból kikopott, régen elfelejtett tárgyra. Otthona 
nindig nyitott volt mindenféle rendű és rangú ember számára. Mindig készséggel 
zolgált jó szóval, hasznos tanácsokkal, különösen nagy szeretettel bábáskodott egye-
emi disszertációk születésében. Ihletője volt megannyi tudományos dolgozat, könyv 
negírásának. Maga is több mint száz tanulmányt közölt folyóiratokban, antológiákban, 
/linden értékre figyelt. Nem sokkal halála előtt éppen a Gerence menti Hasprai-kereszt 
nentésére hívta fel a figyelmet. Tollal és írással is buzdított a hagyományőrzésre. 

1954-ben kinevezték a veszprémi járási tanács osztályvezetőjévé. Örömmel járta a 
'idéki iskolákat. Döntéseit mindig a lelkiismeret motiválta. Több ízben is kapott olyan 
íkázokat, hogy X-nek, Y-nak mondjon fel. Egyiknek az volt a bűne, hogy apja kulák-
istán szerepelt, a másiknak, hogy pap volt a bátyja. Kitűnő pedagógusok voltak, köte-
ességének érezte, hogy kiálljon értük. 

Az 1956-os forradalom idején megválasztották a járási forradalmi tanács elnökének, 
íésőbb emiatt visszaminősítették falusi pedagógusnak. Számára ez nem volt büntetés. 
Szülőfaluja örült visszahelyezésének. De mindig messzebb látott saját portájánál. 
Mindinkább elmélyedt a helytörténeti, néprajzi kutatásokban, sokakat inspirált hagyo-
nányőrzésre. 

Fáradhatatlanul járta a falvakat, könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat. Előadáso-
:at tartott, kiállításokat szervezett. Több éven át a megyei múzeum osztályvezetőjeként 
evékenykedett, majd nyugdíjazásáig a pápai múzeum igazgatója volt. Mindig tevé-
:eny néprajzosokat, kutatókat gyűjtött maga köré. Gyakran szólt elismeréssel az Éri 
stvánnal, Vajkai Auréllal, Németh Péterrel, Pap Jenővel végzett közös munkáikról, 
•íagy lelkesedéssel szervezte a nyári tanfolyamokat, honismereti táborokat tanárok, 
inkéntes néprajzi gyűjtök számára. Szerkesztette a Veszprém Megyei Honismereti Ta-
lulmányok című kiadványt, haláláig tizenhat kötet látott napvilágot. Ez a kiadványso-
ozat gyűjtőmedre lett az önkéntes és országos nevű, hivatásos kutatók dolgozatainak. 

A pápai Esterházy kastély falai között Fábián Éva vegyész-muzeológussal a Bakönyi 
iveghuták és hutaüvegek, Győry Endrénével A kézműipar emlékei Pápán és környé-
kén, Hrenko Pál térképész-alezredessel Bakonyi helytörténeti és tájfutó térképek. Rá-
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baközi Ferenccel Kocsik és lószerszámok, A. Tóth Sándorral rendezett Orlaitól Nagy 
Lászlóig című kiállításuknak országos visszhangja volt. 

Kezdeményezésére jött létre a vanyolai, a csóti, külsővati, farkasgyepüi helytörténeti 
gyűjtemény. Az 1965-ös révfülöpi próbagyűjtéssel indult Veszprém megyében a föld-
rajzi névgyűjtés, amelynek mindvégig egyik irányítója volt. Ő maga is élenjárt ebben a 
tevékenységben: három község földrajzi neveit gyűjtötte össze. Különösen nagy öröme 
telt a dűlőnevek gyűjtésében. Egy-egy név kutatása kapcsán a messze múltba jutott 
vissza. Büszke volt rá, hogy kezdeményezésére szülőfalujában mind visszaállították a 
régi utcaneveket is. 

Mindig a föld párázásának közelségében élt, ő maga is őrizte a paraszti életfonna 
jegyeit. Lovakat, állatokat tartott, magához szelídítette a kivert, gazdátlanná vált kutyá-
kat. Szívesen ültette karácsonyi ünnepi asztalához a gyermekotthonokból elszökött 
gyerekeket. Szülőfaluja mindenese volt, iskola- és művelődési otthoni igazgató, nép-
művelő, labdarúgó edző, színdarabok rendezője. Több megyei szervezetben, egyesü-
letben, szövetségben viselt tisztségeket, a Veszprémi Akadémiai Bizottság tagjaként a 
népi életmód kutatásában tevékenykedett haláláig. Lelkes szervezője volt a Széchenyi, 
a Kossuth-emlékév ünnepségeinek. Személyes érdeme, hogy a múlt esztendőben em-
léket állítottak mindazon helyeken Veszprém megyében, ahol Kossuth életében meg-
fordult, gyermekeit menekítették. 

Élete legutolsó napjaiban is azon fáradozott, hogy összegyűjtse a győri tanítóképző-
sök névsorát, akik a második világháború áldozatai lettek. Maga is jelentősebb összeg-
gel járult hozzá egy emléktábla elkészíttetéséhez. Szinte a fél országgal levelezésben állt. 

A társadalom több ízben magas kitüntetéssel ismerte el áldozatos tevékenységét. 
Megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést, a Vajda Péter Díjat, a Gyerme-
kekért érdemérmet. Legutóbb a Veszprém megyéért Érdemérem arany fokozatát, ez 
utóbbit a honismereti mozgalomban kifejtett tevékenységéért. 

Ezren kísérték utolsó útjára a gyulafirátóti temetőben. A Bakony Pávakör Lovamat 
kötöttem című népdallal búcsúztatta a falu nagy fiát. Laci bácsi kedves lovait is kivezet-
ték a gyászszertartásra. 

Hamar Imre 

Övcsatt díszítése, Törtei. (Hornyák. László rajza) 
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