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A Magyar Nyelv Múzeumának tervei 
Széphalmon 

1994 tavaszán, a Kazinczy Ferenc Társaság sátoraljaújhelyi közgyűlésén hangzott el elő-
ször a gondolat: létre kellene hozni egy magyar nyelvtörténeti múzeumot Széphalomban, Ka-
zinczy Ferenc egykori lakóhelyén; ott, ahol két évszázada - Németh László megfogalmazása 
szerint - a magyar irodalom „telefonközpontja" volt, ahonnan Kazinczy leveleinek százaival 
fókuszába fogta az egész akkori történelmi Magyarországot, új stílust formált, új eszménye-
ket álmodott, nemesítette az ízlést, a magyar nyelv hajlékonnyá tételén munkálkodott és saját 
példájával bizonyította: a magyar nyelv mindent tud, mint a művelt európai nyelvek, ha elvé-
gezzük rajta a nyelvújítás nagy munkáját . És Kazinczy „kezdte a menést", irányt mutatott, 
utat vágott a maradiság bozótjában, bárha tüske szúrta, gúny üldözte, meg nem értés kísérte 
is. 

Az utókortól nem maradt el a hála: Petőfi „szent öreg"-ként tisztelte, Arany János az Aka-
démia főtitkáraként mauzóleumának építésén fáradozott, Ady Endre nemzetét ostorozó eu-
rópai szellemű embernek nevezte, s abban már régóta egyetért az író- és nyelvésztársadalom 
valamint a közvélekedés, hogy „minden magyarul beszélő ember valamiképpen adósa". A 
közvélemény azzal teszi le a voksát, hogy ezrek zarándokolnak el évente a széphalmi sírhoz, 
országjárásaik jeles úti céljául tűzik. 

Ha tehát felépülhet a magyar nyelvi múzeum, annak kétségtelenül Széphalmon kell len-
nie. Merthogy szövögették máshol és mások is ezt az álmot: Budapesten, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum részeként; Szolnokon, az igen rokonszenvesen művelt Verseghy-kultusz kapcsán; 
Győrben, az országos nyelvművelő versenyek jegyében; Tihanyban, az 1055-ben keletkezett 
első magyar nyelvemlék megörökítésére. Jóleső érzés azonban, hogy Széphalom elsőségét 
senki nem vitatta: a gondolatnak itt van a legtalálóbb kisugárzása, a hely szelleme itt építhet 
otthont a magyar nyelvnek. 

Az „ötletgazda" dr. Pásztor Emil nyelvész-irodalomtörténész, az egri tanárképző főiskola 
tanára, aki az említett szóbeli előterjesztésen túl írásban is megfogalmazta indítványát. Qavas-
lat egy széphalmi magyar nyelvtörténeti múzeum létesítéséről. Széphalom 6. A Kazinczy Fe-
renc Társaság évkönyve, 1994.367-369. Továbbá: Magyar Nyelvőr 1995.210-212.; Édes Anya-
nyelvünk 1999. október 7.). Ezekből idézzük a legfontosabb gondolatokat. 

A megvalósítandó múzeum állandó kiállítása időrendben mutatja be a magyar nyelv több 
ezer éves történetét, képet ad táji tagozódásáról, mai változatairól. Szöveges táblák, térképek 
szemléltetik benne nyelvünk eredetét, rokonságát, fejlődési szakaszait. Egységes stílusú, 
könnyen érthető, és szemléletes bevezető, összekötő és magyarázó szövegek foglalják egység-
be a teljes kiállítású anyagot. A különböző korszakok és témakörök között klasszikusaink fel-
nagyított idézetei, vallomásai jelennek meg az anyanyelvről. Látható a nagy nyelvtudósok 
arcképe, főbb műveikkel a XVI. századtól Lőrincze Lajosig, Szabó T. Attiláig. 

Nyelvtudósaink, nyelvművészeink születési helyét a történelmi Magyarországnak a mai 
határokat is feltüntető falitérképén szemléltethetjük. Hasonlóképpen térkép mutatja be, hogy 
Kárpát-medencében hol éltek, hol élnek magyarok. Hogy Trianon előtt mi volt a helyzet, azt 
jól szemlélteti Teleki Pál térképe, amely az 1910. évi népszámlálás alapján rögzítette a magyar 
és a más nemzetek, nemzetiségek lakta területeket, érzékelteti a népsűrűséget is. Egy tablón 
azt is vázoljuk, hogy a ma élő 14-15 millió magyar anyanyelvű egyén lakóhelye hogyan oszlik 
meg a nagyvilágban. 



Leghíresebb nyelvemlékeinket eredetiben nem lehet idehozni, de a tablókon megjelenhet-
nek belőlük kinagyított színes másolatok. így lehet közel hozni a látogatókhoz a tihanyi apát-
ság alapítólevelének, Anonymus krónikájának latin szövegbeli magyar szavait, azután a Ha-
lotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom már összefüggő magyar szövegét, ame-
lyek Árpád-házi királyaink korának magyar nyelvét őrzik. 

A múzeumnak érzékeltetnie kell, hogy legtöbb írónk és költőnk a magyar nyelvnek is mű-
velője volt, így Balassi Bálint, Rimay János, Zrínyi Miklós, Szenei Molnár Álbert, Bethlen Mik-
lós, Pázmány Péter, Mikes Kelemen, Kazinczy Ferenc, Verseghy Ferenc, Csokonai Vitéz Mi-
hály, Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Ady Endre, 
Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Németh László, Illyés Gyula, Weöres Sándor és mások. 
Mellettük ott a helyük azoknak a törekvéseknek, amelyek a magyarországi többnyelvűség 
példái: Zrínyi Pétertől Vitkovics Mihályon, Hviezdoslav-Országh Pálon át a német (szász), 
görög és zsidó vonatkozásokig. Helyük van a kiállításon az anyanyelvteremtő és nyelvápoló 
erőfeszítéseknek, mozgalmaknak. 

A magyar nyelvfejlődés bemutatása során érzékeltetni kell azt a tágabb nyelvi környezetet, 
amelyben a változások lezajlanak, tehát a hivatalos latin és német nyelv hatásait és a magyar-
országi más ajkú népcsoportok nyelvi öntudatosodását egyaránt. így segítheti elő a bemuta-
tás a hazai nyelvkérdés koronként igen bonyolult kérdéskörének megértését. 

Hatásosan szemléltethető, miképp válik a magyar nyelv alkalmassá arra, hogy a világiro-
dalom nagyjait befogadja, hogy műfodítás-irodalmunk „honosítsa" Szophoklész, Horatius, 
Cervantes, Dante, Shakespeare, a Kalevala, Moliere, Goethe, Tolsztoj, Sienkiewicz, Ivo 
Andric, Franz Kafka, Selma Lagerlöf, Mihail Sadovenu, Milo Urban, Nazim Hikmet, Ernst 
Hemingway, Bohumil Hrabal műveit - hogy csak kiemelt nevekkel jelezzük egy-egy nyelvi 
kultúrából a nagyvilág irodalmának magyarul való megjelenését. 

Nem térhet ki az anyag a legújabb idők kihívásai elől sem; a globalizáció nyelvi következ-
ményei, a világháló és a számítógép kora főbb jellemzőivel megjelenik az állandó kiállítás vé-
gén. 

A tervezethez sokan hozzászóltak, írók, nyelvészek, művelődéspolitikusok, muzeológu-
sok, művészettörténészek, egyetemi oktatók. Például Szathmári István nyelvészprofesszor és 
Kovács Sándor Iván irodalomtörténész javaslatára alakult ki a leendő intézmény neve: A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma (Magyar Nyelvtörténeti Múzeum helyett). A támogató ötletek figye-
lembevételével formálódott ki a múzeum tématerve, melynek összefoglalásában dr. Kováts 
Dániel főiskolai tanár vállalta a főszerepet. 

Az épület a széphalmi parkban, Kazinczy „mauzóleuma" közelében kap majd helyet, a 
park nyugati részén, a valamikori majorsághoz tartozó gyümölcsöskert területén. Pompás ki-
látás nyílik innen „a hasonlíthatatlan szépségű Sátor-hegyekre" (Petőfi), a Kazinczyt egykor 
körülölelő tájra, ahonnan - mint egy „szép halomról" - belátható Török Sophie szűkebb pátri-
ája Nagykázmér, a Bodrogköz irányába a borsi várkastély, Kazinczy ifjúkorának faluja 
Ásóregmec, továbbá Csörgő, Legenye, Mihályi, Kis- és Nagytoronya, melyek a nagy iroda-
lomszervező páratlan levelezéséből váltak ismertté. 

Az intézmény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés anyagi áldozatvállalásával és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával valósulhat meg. Az épület alapkö-
vét 2001. szeptember 21-én Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos, Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő, Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke és Szamosvölgyi Péter, Sá-
toraljaújhely polgármestere helyezte el. 

Az épület terveit Radványi György építészmérnök készítette. A terveken a hagyomány és a 
korszerűség egymásratalálását fedezhetjük fel. Az állandó kiállítás épületszárnyának kő-tég-
la váltósoros falazatú homlokzata maradandót, időtlent jelez. Az időszakos kiállítások tere az 
újabb építészeti stílusok jegyében készült. Az 1566 négyzetméteres múzeum a kiállítóterme-
ken kívül konferenciatermet, könyvesboltot, folyóirat-olvasót, kávézót és egy kis nyelvészeti 
kutatóközpontot is magába foglal majd. 

A múzeum látogatóinak számtalan látványosságot rejtenek a park bővítményei. A kert, 
Kazinczy kedves helye különös világnak ad otthont. Egy sétaút vezet a nyelvművelés nagyja-
inak csarnokához, ahol mellszobraik, vagy reliefjeik kapnak helyet a szép vonalvezetésű kő-
falon, vagy annak öbleiben. Ez a Halhatatlanok Csarnoka, innen vezet a tető alatti sétány a 
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Szépkilátó felé. A sétautat apró vízesések szegélyezik, amelyek néhány helyen cascade, azaz 
szökőkutak formájában bukkannak elő, a Kazinczy-korabeli kerteket idézve. 

A park egy-egy pontján hallhatjuk a magyarok beszédét, amint tábort vernek, vagy aho-
gyan Szent Gellért püspök hallhatta őket beszélni. 

A Belvedere, a Szépkilátó az a pont, ahonnan újabb látnivaló tárul a látogató szeme elé. A 
gyümölcsös helyén áll a Nyelvcsaládfák Ligete. A finnugor nyelvek családfája mellé kíván-
koznak az indoeurópai, az altáji nyelvcsaládok fái, ide tartoznak mindazok a nyelvek, ame-
lyek gazdagították a magyar nyelvet. Szebb gyümölcs nem is érhetne a nagy nyelvújító egy-
kori gyümölcsösében. A látványosság vonzása, tanító szerepe különösen értékes lehet Euró-
pának ezen az évszázadok óta sok nemzetiséglakta táján. 

Fehér józsef 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
honismereti diáktáborok 

Mennyire kötődik napjainkban a tizenéves korosztály szülőföldjéhez, városához, magáé-
nak érzi-e történelmünket, tiszteli-e hagyományainkat, értékeinket? Gyakran felvetődnek 
ezek a kérdések bennünk, idősebbekben, s válaszunk nemritkán pesszimista véleményünket 
tükrözi. Pedagógusként, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti mozgalom egyik ve-
zetőjeként az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látom, hogy vannak változások a diákok 
történelemtudatának alakulásában, egyre több fiatal érdeklődik közvetlen környezetének, la-
kóhelyének múltja iránt. Törekvéseinket segíti az általános iskolai és középiskolai tanterv 
szemléletmód-változása, az iskolai tananyagba épült, integrálódott helytörténet, a honisme-
ret oktatása. 

Folyamatosan készülnek a helytörténeti munkáltató tankönyvek, segédanyagok. Honis-
mereti szakkörben dolgozzák fel lelkes, odaadó pedagógusok irányításával a tanulók szülő-
földjük történetét, helyi pályázatokra, helytörténeti versenyekre készülnek. A várostörténeti 
vetélkedő felhívására évente sok száz diák foglalkozik szülőhelyünk értékeinek megismeré-
sével. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület a Herman Ottó Múzeummal 
közösen több mint 30 éve hirdet meg honismereti gyűjtőpályázatot a legkülönbözőbb témák-
ban, amelyre nagy számban küldenek be pályaműveket középiskolások is. Megyénkben az 
első falukutató tábor 1996-ban volt. Dr. Rémiás Tibor, a honismereti egyesület tagja vetette fel, 
hogy szervezzünk diáktábort egy felszámolásra ítélt kis dél-borsodi település, Csincse falu 
múltjának megőrzésére, dokumentálására, amelyet iskolánk igazgatósága és történelem 
munkaközössége lelkesen támogatott. Három nyáron át gyűjtöttük különböző módszerekkel 
a település múltjára vonatkozó információkat: interjúkészítés, levéltári, könyvtári kutató-
munka, jegyzőkönyvek, anyakönyvek vizsgálata, fotók és videofilmek készítése, kérdőíves 
adatgyűjtés és feldolgozás. A tanulók sok hasznos ismeretre tettek szert a tábor folyamán: a 
Herman Ottó Múzeum történészeinek irányításával megtanulták a tudományos igényű adat-
gyűjtést, hozzászoktak az igényes, pontos munkához. Nehéz és fáradtságos volt számukra a 
magnófelvétel átírása: sokszor éjszakába nyúlóan céduláztak. Fodor Marika, Körtvélyesi Van-
da, Vattay Zita kitartó munkával példaként állt diáktársaik előtt. Többségükben városi fiata-
lok lévén, a „múltkutatás" mellett nagyon érdeklődtek a falusi élet iránt. Itt szembesültek egy 
olyan életmóddal, szokásrenddel, amilyenről keveset tudtak eddig, például: az idős paraszt-
emberek, asszonyok elmondták nekik, hogy dologidőben virradattól késő estig meg nem áll-
nak, dolgoznak szakadatlan. Nincs ünnepnap, vasárnap, az állatokat etetni kell. Mindezeket 
kezdetben csodálkozva hallgatták diákjaim, majd egyre inkább mélységes tisztelettel. Látták, 
a kis faluban természetes, hogy törődnek az emberek egymással, még az idegent is köszönti 
mindenki. Ámulva fedezték fel, hogy e terület „kicsiben" magában rejti országunk történel-
mét, esetenként viharos sorsát; a falu határában, Zöldhalompusztán találták meg a híres szkí-
ta „Aranyszarvast". Muhi irányában a tatárok harcoltak, pár év elmúltával a másik irányból a 



törökök csatáztak Mezőkeresztesnél, a XX. századi háborúk nyomai pedig még ma is megta-
lálhatók. 

Külön élményt jelentett valamennyiünk számára, hogy a falubeliek a visszatérő táborozá-
sok alkalmával „befogadtak", mindenben segítettek minket, támogattak. „Gyerekeikként" tö-
rődtek a diákokkal, ebédre kedvenc ételeinket készítették, meghívtak minket a falunapokra, 
millenniumi ünnepre. Közös kiállításainkon Csincse híres népdalköre énekelt. A program be-
fejeződése után az edelényi tájházban, a borsodi földvár lábánál dolgoztuk fel a falukutatás 
anyagát. 

A 2000. év végén a megyei honismereti egyesület vezetőinek dr. Dobrossy István, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója felvetette azt a javaslatot, hogy a méltatlanul 
elhanyagolt miskolci ortodox templomkertben található 200 éves sírokat kellene felszínre 
hozni, dokumentálni, a sírkertet rendbe tenni. Miskolci lokálpatriótaként megtetszett a gon-
dolat, hogy városunk diákjai ténylegesen részt vállalhatnak múltunk eddig kevéssé ismert ré-
szének feltárásában. A Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatója, Kovácsné Szegedi Ildikó és Elek 
Józsefné Farkas Emőke történelem munkaközösség-vezető lelkesen támogatták az elképzelés 
megvalósítását, az iskola történelem és rajz tagozatos osztályai pedig a táborozók megfelelő 
előképzettséggel rendelkező tanulóinak szellemi bázisát jelentették. A Miskolci Ortodox Mú-
zeumért Alapítvány dr. Utry Attila vezetésével, valamint Boleszka László atya örömmel fo-
gadták a templomkert rendbetételének gondolatát, maximálisan támogatták a tábor előkészí-
tését és lebonyolítását. A Honismereti Szövetség elnökségének megyei tagja, Sáray László sok 
évtizedes szervezői tapasztalatával biztatott bennünket, segítette munkánkat. Sok szervezet 
támogatta a tábort: a Miskolci Ortodox Múzeumért Alapítvány, a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Mecénás Alap, a Honismereti Szövetség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, a 
Herman Ottó Múzeum, a miskolci Városgondnokság. 2001 áprilisában a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület felhívásában fogalmaztuk meg a 2001. évi táboro-
zás céljait és feladatait, amelyre 14 iskolából 34 tanuló jelentkezett, A diákok pályázatot írtak, 
amelyben megfogalmazták, miért szeretnének a tábori munkában részt venni: „Ismerni sze-
retném nemcsak városunk nevezetességeit, hanem környezetét és történelmi múltját is, ezért 
örülnék, ha részt vehetnék ebben a táborban." „Miskolci születésű vagyok, családom gyöke-
rei is Miskolcra vezetnek vissza, érdekel szülővárosom múltja, történelme, a régi emlékek. 
Kész vagyok a táborban dolgozni és törekszem arra, hogy a tábor tevékenységével összefüg-
gő helytörténeti irodalmat tanulmányozzam." „A későbbiekben is szeretnék ezzel foglalkoz-
ni, ez jó alkalom lenne, hogy megismerjem a kutatómunka alapjait." 

A honismereti tábor előkészületi munkái 2001 májusában felgyorsultak. A templomkertet 
először rendbe kellett tenni, kitakarítani. A Miskolci Városgondnokság emberei tíz konténer-
nyi szemetet, törmeléket hordtak el a területről, s ezután következhetett csak a sírkövek feltá-
rása. A sírköveket kb. 50 centiméternyi humuszréteg borította, ezt óvatosan le kellett fejteni, a 
sírmaradványokat megtisztítani. A munka irányítását a Herman Ottó Múzeum és a megyei 
Levéltár szakemberei végezték: dr. Dobrossy István, dr. Rémiás Tibor, dr. Kárpáti László és 
Homola Krisztina. 

A tábor megnyitóján 2001. július 15-én a sok érdeklődőn, szülőkön, hozzátartozókon kívül 
jelen volt a magyar ortodox egyházmegye főpapja, pesti bécsi püspök, Pável érsek is. Megnyi-
tó beszédében méltatta, hogy városunk diákjai közösen vállalkoztak arra a nemes feladatra, 
hogy részt vegyenek a XVIII. századtól Miskolcon élt „görög" kisebbség emlékhelyének feltá-
rásában. Fontosnak tartottuk, hogy a tábor működése idején végig „nyitott" legyen. A helyi 
sajtó, TV, rádió tájékoztatásai révén városunk lakói értesültek arról az értékmentő munkáról , 
amelyet a temetőben folytattunk, és nemcsak a megnyitón, hanem folyamatosan jöttek megte-
kinteni munkánkat , vettek részt programjainkon. Sokan ekkor látták először Miskolc híres 
műemlékét az ortodox templomot és múzeumot. Minden látogatóra nagy hatással volt a fes-
tői környezet, a táborozóknak pedig különös élményt jelentett, hogy ilyen szép helyen dol-
gozhattak. 

Természetesen minden diákot az izgatott a legjobban, mit rejt a föld mélye, találnak-e ed-
dig ismeretlen síremlékeket, kiderül-e, kiket temettek el itt, el tudjuk-e olvasni a feliratokat. A 
táborban több iskola tanulói voltak, saját bevallásuk szerint csak néhányuk kezében volt ed-
dig ásó, a csákányt könyvekből ismerték. Az első problémánk az volt, hogy megtapasztaljuk, 
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hogyan kell a szerszámokat használni. Némi tartózkodással figyelték a diákok, hogyan törté-
nik a kutatóárkok kijelölése, a munkacsoportok megalakítása. A kezdeti tartózkodás aztán 
hamar feloldódott. Megismerkedtek egymással, a táborvezetőség tagjaival, egyértelművé 
vált, kire milyen feladat jut: a kutatócsoportok felváltva dolgoztak egy-egy területen, a megta-
lált felszíni sírköveket külön csoport rajzolta, dokumentálta. 

Leírható-e az az élmény, amit a fa gyökerei alól láncfűrésszel kiszabadított sírkő felszínre 
hozatala jelentett. Sőt, még mélyebbre ástak, és megtalálták a 200 éves sírkő két alsó, letört da-
rabját, majd a kirakójátékhoz hasonlóan addig illesztgették őket, amíg sikerült tökéletesen 
összeállítani. Egy kisebb csoport azt a feladatot kapta, hogy a sírfeliratokat jegyezze le, készít-
sen rajzokat a sírokról, majd tanári irányítással a feliratokat megpróbáltuk „megfejteni". Ne-
héznek bizonyult, amikor a XVIII-XIX. századi görög betűket kellett értelmezni, különösen, 
ha a felirat egy része még el is kopott, megrongálódott. Nagyon érdekelték a diákokat a kü-
lönféle jelképek, például a halálfej ábrázolása a sírköveken, a sírfeliratok fordítása. 

Számítva arra, hogy a diákok ismeretei a XVIII-XIX. század történelméről, a vallásról, a 
feltáró munkáról nem megfelelő, minden napot egy-egy órás elméleti programmal kezdtünk. 
Városunk neves szakemberei tartottak előadásokat az ortodox templom hangulatos falai kö-
zött. A délelőtti fárasztó munka után a diákcsoport a szomszédos Erdészeti Vállalat éttermé-
ben ebédelt, majd délutánonként gazdag kulturális program következett. Igyekeztünk úgy 
összeállítani a szabadidős tevékenységet, hogy tanulságos, ugyanakkor pihentető is legyen, 
megfeleljenek a diákok életkori sajátosságainak és érdeklődésének. Abból a nyilvánvaló tény-
ből indultunk ki, hogy még a miskolci fiatalok sem ismerik eléggé városunk Miskolc történel-
mi, kulturális nevezetességeit. Szakemberek irányításával végigjártuk a Herman Ottó Múze-
u m csodálatos kiállításait, megtekintettük a Színháztörténeti Múzeumot, a Miskolci Galériát, 
a Szalay és Feledy kiállításokat. A miskolci programokból nem maradhatott ki a diósgyőri 
vár, a panoptikum, a lillafüredi barlangok, az Avasi református templom, a Tapolcai Sziklaká-
polna. Különleges élményt jelentett kisvonattal utazni, a szakadó eső ellenére felkutatni 
Herman Ottó házát az évszázados fenyőfák között. A nyári tikkasztó hőségben kellemes volt 
néha a Selyemréti Strand medencéjében úszni néhány száz métert, kipihenvén az aznapi fára-
dalmakat. 

Honismereti táborunk vendége volt Barsi Csaba ebben az évben is, aki a magyar táncok ta-
nításával, népszerűsítésével nagyszerű hangulatot tudott varázsolni a fiatalok számára a napi 
nehéz munka után. 

A honismereti táborban végzett munkáról az Országos Honismereti Diákkonferencián szá-
moltunk be 2001 szeptemberében. Rémiás Szabolcs és Spitzmüller Gergely ismertették tevé-
kenységünket, amelyet az országos elnökség elismerően értékelt.1 

Titkos Sándorné 

Fővárosi forrásgyűjtés 
Az első magyar közgyűjtemény alapításának kétszáz éves jubileuma tiszteletére egy buda-

pesti hatókörű forrásgyűjtő pályázat - „Budapest múltjának emlékei" elnevezéssel - kiírását 
hagyta jóvá 2000. évi, májusi közgyűlésén a Budapesti Honismereti Társaság. Pályázatuk 
főbb céljai a főváros és elődtelepülései történeti múltja fontosságának hangsúlyozása, a lokál-
patriotizmus erősítése és a kerületi helytörténeti gyűjtemények muzeális anyagainak ellenté-
telezés nélküli gyarapítása volt. 

A pályázat előkészítése 
A fővárosi honismereti szervezet 2000 októberére készítette el a pályázati kiírás tervezetét. 

Két szakaszban - 2000. december végéig - a kerületi helytörténeti gyűjtemények és múzeu-
mok igazgatói vállalkoztak a pályázati felhívás véglegesítésére. A javaslataik figyelembevéte-

1 Rémiás Szabolcs beszámolóját a Honismeret 2002.2. számának 88-90. oldalán közöltük. (Szerk.) 
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lével összeállított anyagot 2001. év januárjában egyeztettük a fővárosi nagy közgyűjtemények 
(Budapest Főváros Levéltára, Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest Gyűjteménye) képviselőivel. A pályázati felhívás végleges változata ezt követően, 
márciusra állt össze. 

Az említett egyeztetési folyamat lezárultával került sor a pénzügyi alapok kiépítésére. 
Szervezetünk ennek pályázati úton való megteremtését remélte. (A nagy fővárosi közgyűjte-
mények - feltehetően anyagi okok miatt - a közös kiírástól elzárkóztak. Ezzel szemben a há-
rom érintett intézményből kettő - Budapest Főváros Levéltára és a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Budapest Gyűjteménye - teljes erkölcsi és szakmai támogatást ígért.) Pályázatain-
kat négy helyre nyújtottuk be, ezek közül csak egy bizonyult sikeresnek, 100 000 Ft pályázati 
támogatást kaptunk. A tervezett minimális költségvetésünk is meghaladta a 300 000 Ft-ot, a 
Társaság elnöksége ennek ellenére a pályázat kiírása, egy csökkentett költségvetés megvalósí-
tása és saját anyagi források felhasználása mellett a pályázat jelentőségére tekintettel annak 
elindítására szavazott. 

A Budapesti Honismereti Társaság ezt követően kidolgozta a megvalósítás ütemtervét. A 
kerületi helytörténeti gyűj temények/múzeumok vezetői kézhez kapták a kerületi forgató-
könyveket (tennivalók, médiák, formanyomtatványok) és a kerületi polgármestereknek kü-
löndíj létrehozását ajánlottuk fel. 

Nagy érdeklődés 

A „Budapest múltjának emlékei" címet viselő forrásgyűjtő pályázat a társaság sajtóközle-
ményében kapott először nyilvánosságot 2001 novemberének elején. Az MTI hírt elsőként a 
Magyar Hírlap, a Metró újság és a Magyar Nemzet közölte. A Népszabadság ezt követően két 
cikket is lehozott a pályázatról. A pályázati felhívás teljes terjedelmében a fővárosi honismere-
ti szervezet saját lapjában, a Városunk 2001. novemberi számában, a Pályázatfigyelő 2001/12. 
számában és a Honismeret 2001/6. számában jelent meg, de hozzáférhető volt az interneten, a 
főváros összes helytörténeti gyűjteményében és múzeumában is. 

Megjelenését követően sokan telefonon érdeklődtek a pályázati feltételekről - azokból a 
kerületekből, ahol kerületi helytörténeti gyűjtemény vagy múzeum nem működik. így buk-
kant fel pl. a Pesten és Szegeden élő Máderspach leszármazottak gyűjteménye. Az 1848-as 
időszakot is érintő anyag tudományos feldolgozása folyamatban van, tulajdonosai az I. kerü-
letben állandó kiállításként szeretnék elhelyezni, így a pályázatra nem nevezték be. Több ha-
sonló eset is megtörtént. Volt olyan anyag, amelynek értékére a pályázat nyomán figyeltek fel 
gazdái és a Magyar Nemzeti Múzeummal kezdtek eladása ügyében tárgyalni. Általános ta-
pasztalat volt, hogy a kerületekből a díjra esélyes anyagok kerültek pályázati regisztrálásra. A 
helytörténeti gyűjtemények vezetőinek tájékoztatása alapján a pályázati időszak alatt, pl. 
Óbudára tíz anyagot adtak le - közülük kettőt a pályázatra is beneveztettek, a ferencvárosi 
gyűjteményhez mintegy harminc anyagot küldtek be, a hegyvidéki helytörténeti gyűjte-
ményhez hat anyagot nyújtottak be. 

A forrásgyűjtő pályázat 2002. február 15-én zárult le. Az Óbudai Múzeum vezetője, Újj 
írisz az alábbiak szerint összegezte tapasztalatait: „Nagyon fontos volt a pályázat meghirdeté-
se, amely számomra is meglepően eredményesnek bizonyult. Sok embert mozgatott meg. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy milyen értékek vannak a lakásukban, és ezek nemcsak a számuk-
ra fontosak, de közérdeklődére is számot tarthatnak, közgyűjteménybe kívánkoznak." 

A forrásgyűjtő pályázat szakmai zsűrije a kerületi helytörténeti gyűjteményekbe leadott 
dokumentumokat március 6-ig elbírálta és két kategóriában három díj kiadását javasolta. 
Könyvtári kategóriában díjat nem adtak ki, mivel igazán jelentős könyvtári anyag nem került 
benyújtásra. 

A pályázatról és a díjazottakról a Társaság „Városunk-Budapest Honismereti Híradó" c. 
lapja 2002/1. számában részletes tájékoztatást adott. Múzeumi kategóriában megosztva két 
első díj (Pályázók - Dira Ferenc: kovácsolt vasrács (1837.) és Nagy D. János: vegyes múzeumi 
anyag, ruhák, szerszámok, fotók, könyvek, iratok) került megítélésre. 
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„Óbudai vasrácsok 
A Budapesti Honismereti Társaság „Budapest múltjának emlékei" című pályázatára az 

1973-ban lebontott III. ker. Lajos utca 137. számú lakóház folyosókorlátjának betétje érkezett 
be, az Óbudai Múzeumba - az anyag a múzeumi kategóriában megosztott első díjat nyert. 

A korlát bemutatott betétjéről és a lakóházról a Magyarország Műemléki Topográfiája cí-
mű sorozat VI. kötete, Budapest műemlékei II. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.) 420. olda-
lán így ír: 

Lajos utca 137. Lakóház 
Jellege: Zártsorú U alakú beépítésű egyemeletes lakóház, átalakított klasszicista homlokzattal. 
Története: 1837-ben épült az udvarifüggőfolyosó korlátjában foglalt évszám szerint. Belsó': ....Szűk 

U alakú udvar, az udvari szárnyak eló'tt kőkonzolos függőfolyosó húzódik, futókutya motívumos pálca-
ráccsal. Az udvar rövid oldalának középrészén a mellvédrácsban omamentális betétmező van. 

FIDEI.COM 
DES 
PS. 

1837 
A rács adatai: magasság: 90 cm, szélesség: 70 cm, anyaga: kovácsoltvas, súlya: kb. 25 kg. A 

rácsbetét a hitbizomány egy különleges, talán egyedülálló bizonyítéka a XIX. század első felé-
nek Óbudájáról, valamint a magyarországi kovácsoltvas-művesség klasszicista korszakának 
is tanúja, megőrzendő emlékünk. 

„. . .A hitbizomány tartalmát tekintve egy adott család számára lekötött olyan vagyon-
együttest jelentett, amelyet záloggal megterhelni, vagy áruba bocsátani nem lehetett. A hitbi-
zományt alapító személy pontosan meghatározta a családon belüli öröklés rendjét. Létrejötté-
nek célja az volt, hogy a családi birtokot és magát a családot megóvja a széthullástól azáltal, 
hogy a vagyont mindig egyetlen örökös, rendszerint az első szülött fiú kapta. (Az erre vonat-
kozó törvény a török kiűzése után, az 1687. évi országgyűlésen született, 9. Törvénycikk.)" 

A rács tulajdonosa, Dira Ferenc a ház bontásakor a kovácsoltvas munká t megvásárolta, 
majd a Budapesti Honismereti Társaság pályázatára benevezte. A kovácsoltvas rács az Óbu-
dai Múzeumban került végleges elhelyezésre." 

„Kertvárosi élet és a 3-as villamos 
Újpesti kertvárosi munkásházaspár múltjának emlékeit adományozta Nagy D. János és fe-

lesége a Budapesti Honismereti Társaság pályázatára - pályázati anyaguk a múzeumi kategó-
ria megosztott első díját nyerte el. 

A városrész majdnem felét kitevő kertes-családiházas övezet lakóira jellemző életforma 
eszközeivel, dokumentumaival találkoztunk ebben az anyagban. Az életforma kettőssége jel-
lemző erre a vidékre. A kiskert műveléséhez szükséges szerszámok ásó, kapa. . . mellett a per-
metező berendezések több fajtája is itt van, a ház karbantartásához szükséges szerszámokkal 
kiegészülve. Házi gyümölcsös, zöldség termelése mellett, az itt lakók munkásként keresték a 
kenyerüket. A házaspár több évig állt a közlekedési vállalat szolgálatában, villamosvezető-
ként dolgoztak. Elsősorban újpesti járatokon (10-es, 55-ös és a 3-as). Erre utaló emlékeik közül 
említésre méltók egy komplett (téli-nyári) villamosvezetői öltözék, jogosítványok, hordozha-
tó vezetőülés, jegylyukasztó, ablakkilincs, stb. Külön említést érdemel a 3-as villamos napja-
inkra megszűnt újpesti végállomását ábrázoló keretezett, színezett fotó. A pályázatra benyúj-
tott anyagok az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény tulajdonába kerültek." 

Levéltári kategóriában Gergényi Ede (dr. Csóka János és Gergényi Andor XX. sz. elejei irat-
tári anyagaival) nyerte el a díjat. Anyagáról az alábbiak kerültek közlésre: 

„Nevezetes emberek 
Elsősorban eredeti levéltári anyagokból állt Gergényi Ede pályázati anyaga, melyet a Bu-

dapesti Honismereti Társaság forrásgyűjtő pályázatára nyújtott be. Két jelentős helyi szemé-
lyiség életét dokumentáló iratok összessége volt ez. Mindkét személy élete szorosan kötődik 
az újpesti városrészhez, s eddig a gyűjteményben nem ismertük adataikat. 
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Az egyik dr. Csóka János (szül: Újpest, 1986.) rendőr alezredes, 1941-1945 között Újpest 
rendőrkapitányának személyes iratai, bizonyítványai, életútját szemléltető egyéb dokumen-
tumok kerültek most a helytörténeti gyűjtemény tulajdonába. A fotók, iratok tanúsítják dok-
tori végzettségét, szovjet hadifogságát, onnan küldött levelei fontos dokumentumok. 

Ipartörténeti adalék Gergényi Andor (szül: Újpest, 1925.) asztalosmester iratai, számlái, te-
vékenységére vonatkozó emlékei: névkártya, üzletét ábrázoló fotók stb. Az anyag alapján le-
hetővé válik az iparos család történetének feldolgozása - az átadott keresztlevelek, születési 
bizonyítványok, névjegykártyák alapján. A pályázati anyag az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-
mény tulajdonába került." 

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, a díjak átadására március 19-én, a Budapesti 
Honismereti Társaság székhelyén, elnökségünk jelenlétében került sor. A pályázat díjazottjai 
és az összes pályázó oklevelet kapott, a díjazottak pályázati anyagait a Társaság külön is meg-
vásárolta 15 000 Ft-ért - a pályázati kiírásnak megfelelően. Több kerület ajánlott fel általában 
50 000 Ft-os kerületi különdíjat. A pályázat szakmai zsűrije ezek kiadását azonban nem tudta 
javasolni, mivel ezekből a kerületekből díjazásra érdemes anyagok nem kerültek felajánlásra. 
Az eredményhirdetést követő hetekben történt meg a pályázatra benyújtott anyagok elszállí-
tása és tulajdonjogának térítés nélküli átadása a végleges őrzési helyeknek (kerületi helytörté-
neti gyűjtemények vagy múzeumok, FSZEK Budapest Gyűjteménye). Utolsó lépésként a díja-
zást nyert anyagok által érintett kerület polgármesterei kaptak tájékoztatást arról, hogy a Bu-
dapesti Honismereti Társaság térítés nélkül a kerületüknek adományozta az első díjas pályá-
zati anyagokat. 

Gábriel Tibor 

Emléktábla 
Boronkay Lajosnak, 
Kossuth 
honti 
kormánybiztosának 

Helytörténeti előadásra és kirándulásra 
invitálta a Kemencei Általános és Zeneiskola 
meghívója az egykori Hont vármegye múltja 
iránt érdeklődő környékbelieket 2002. márci-
us 9-én 9 órára. A volt vármegyeháza patinás 
épületében - melyet jelenleg az általános is-
kola használ - Puskás Péter helytörténeti ku-
tató legújabb könyvének bemutatójára került 
sor. A m ű Boronkay Lajos, Kossuth honti kor-
mánybiztosa címmel, a szerző kiadásában, 
2001-ben Kemencén jelent meg. Puskás Pé-
ternek ez a kötete immár a negyedik, Hont 
megye múltját a szélesebb olvasóközönség-
nek feltáró munkája. Említést kell tennünk az 
előzőekről is, melyeknek a Diósjenőn élő 
Végh József volt a szerzőtársa, noha a kutató-
gyűjtőmunka oroszlánrészét a nyugdíjas, 
eredeti foglalkozását tekintve gépkocsivezető, a nagykunsági Karcagról mintegy fél évszáza-
da Kemencére került és a vidék múltját csaknem négy évtizede hely történészi megszállottság-
gal faggató Puskás Péter végezte. 1997-ben a Mikszáth Kiadó jelentette meg a Hont vármegye 
kemencei székházának története, valamint Sisa Pista, az utolsó nógrádi betyár című kötetet. Ugyan-

Dr. Kiss László emléktábla-avató beszéde 
(Koczó József felvétele) 
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csak az említett kiadónál látott napvilágot az Előítélet és vérpad (Az „emberevő" cigányok pe-
re) című munkája 1998-ban. 

A 70 éves szerző legújabb munkáját dr. Kiss László, a kötet lektora, a szlovákiai 
Csilizradványban élő orvos-történész ajánlotta a népes hallgatóságnak. Elismerően szólt a 
szerző rá jellemző alaposságáról: jelen esetben sem olyan műről van szó, amely tíz munka 
után a tizenegyedik, hanem levéltári kutatással, történeti forrásokkal hitelesített biográfia 
született, amely Hont vármegye reformkori, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, 
valamint az önkényuralom alatti állapotait is felvázolja. Ezt követően Puskás Péter tartott elő-
adást Boronkay Lajos, Kossuth honti kormánybiztosának élete, történelmi szerepe címmel. 
Közben a helyi általános iskola tanulói olvastak fel szemelvényeket a műből. 

Ezután a résztvevők megtekintették az iskola egyik termében azt a helytörténeti gyűjte-
ményt, amelyet szorgos munkával és nem kis anyagi áldozatvállalással ugyancsak Puskás Pé-
ter gyűjtött össze, és néhány éve az intézmény rendelkezésére bocsátotta. Honfoglalás előtti 
korokból származó régészeti leletek, magyar és idegen nyelvű könyvritkaságok, régi haszná-
lati tárgyakon túl, minden bizonnyal Hont vármegye közgyűlésének eredeti, bekötött jegyző-
könyvei a kiállítás legértékesebb darabjai. 

A program a közeli Tésa falucskában folytatódott. Tésa Község Önkormányzatának jóvol-
tából megvalósult ugyanis az az óhaj, amit Puskás Péter könyvében felvetett: illő volna, ha 
Hont vármegye jeles személyiségének, élete jelentős részét Tésán töltő és a helyi templom 
kriptájában nyugalmat lelt Boronkay Lajos tevékenységének emléket állítanának. Pest megye 
legkisebb községének polgármestere, Bérci Albertné köszöntő szavai után dr. Kiss László 
avatta fel Boronkay Lajos emléktábláját. 

Ennek felirata a következő: 

E TEMPLOM KRIPTÁJÁBAN 
NYUGSZIK 

NEZETTE1 BORONKAY LAJOS 
1810-1863. 

AZ 1848/49. ÉVI MAGYAR SZABADSÁG-
HARC IDEJÉN BORONKAY LAJOS 

VOLT A TÖRTÉNELMI BARS ÉS HONT 
VÁRMEGYÉK KORMÁNYBIZTOSA 

EMLÉKÜL ÁLLÍTOTTA TÉSA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 2002. MÁRC. 9. 

Az emléktáblán a helyi és a kemencei önkormányzat, általános iskola, dr. Kóródi Mária or-
szággyűlési képviselő, valamint az egykori megyeszékhely, Ipolyság város küldöttei helyez-
ték el koszorújukat. 

Dr. Roczó József 

A Miskolci Akadémiai Bizottság 
székházának címere, emléktáblái 

A millenniumkori épület eredetileg a miskolci iparosok és kereskedők kamarájának a szék-
háza volt. Az épület a párkányzatán lévő, címertanilag hibásan megjelenített magyar címerrel 
együtt Miskolc nevezetességei közé tartozik. A székház felavatása előtti időkben -1896 októ-
berében - Miskolcon képviselőválasztás volt. A választással elégedetlen tömeg - amint azt a 
korabeli tudósítás leírta -1896. október 30-án este az épület egész párkányzatát leverte. A szo-
bák padozatára „óriási tégladarabokat dobáltak, miután beverték a drága és nagy tükörüveg 
táblákat is." A továbbiakról Thurzó Nagy így ír: „A Kereskedelmi és Iparkamara bevert abla-
kait újból beüvegezték és az épület párkányzatán is eltüntették a választás nyomait, és novem-
ber 28-án a Kamarát ünnepélyesen felavatták." 



Az épület oromzatán lévő, ma is látható magyar koronás címer az eredeti alkotók tévedése-
iről árulkodik. A második világháború utáni években a koronát a címerről eltávolították, és 
azt évtizedeken át egy avasi pincében rejtegették. Egy lelkes lokálpatrióta adta vissza 
1983-ban, az épület felújítását végző építésznek. Nemcsak restaurálták 1983-ban, de ki is szí-
nezték a címert. Ajárókelők alig várták, hogy az állványok lebontása után teljes egészében lát-
ható legyen a millenniumkori magyar címer! Ez a várakozás hiábavalónak bizonyult. Az áll-
ványok eltakarták, ám az látható volt, hogy a középső címerpajzson Horvátország 25 vörös és 
ezüst négyzetekből alkotott, sakkozott címermezője nincs a heraldikailag meghatározott he-
lyén. A címermező ugyanis felcserélődött a Dalmáciát jelentő három koronás párducfej mező-
jével! Mindez akkor történt, amikor a Miskolci Városszépítő Egyesület megalakult. A sors fin-
tora, hogy a rendszerváltozás utáni időkben azt a személyt választották meg az Egyesület el-
nökévé, aki 1983-ban a címer lefestésére a „parancsot" a városi tanácselnöknek kiadta! A cí-
mer lefestése ellen az épület rekonstrukciójának építésztervezője is tiltakozott - mivel a resta-
urált címert „színesen" képzelte el bemutatni. 

A rendszerváltozási évek elején végre „kiszínesedett" a MAB székház oromzatán lévő cí-
mer! A figyelmes néző akkor vehette észre a XIX. századi alkotók hibáit! Valóban felcserélőd-
tek egymással a Horvátország és Dalmácia címermezői! Horvátország címerében függőlege-
sen nem öt, hanem hat mező van, tehát a 25 négyzet helyett 30 látható! Hiányzik továbbá a 
külső pajzs aljáról a Fiumét jelképező ék alakú címer. 

A középen lévő kiscímer sem hibátlan. A „hétvágás" helyett - ami nyolc csíkot jelent - itt a 
kiscímeren: kilenc csík van! A címert befoglaló cserfaág egymással is felcserélődött! Az örö-
költ címer - hibái ellenére - városunk megőrzendő értéke marad! 

A korabeli sajtó szerint 1990. év nyarán dr. Habsburg Ottó is meglátogatta az Akadémia 
székházát, melynek erkélyéről üdvözölte a téren összegyűlteket. A nagy számú lelkes ünnep-
lővel körülvéve kétséges, hogy észrevette-e az épület bejáratának közelében lévő ötágú csilla-
gos emléktáblát. Ez a márványtábla az 1919. március 22-re, a direktórium megalakulására em-
lékeztet. Nemrég megrongálták, ám a széttört emléklap maradványait visszaillesztették a he-
lyére. 

A XIX. századi építők - a kor gyakorlatának megfelelően - két emléktáblát helyeztek el a 
bejárati előcsarnokban. Ezek egyike sem látható az épületben. Ha a helyükön lettek volna, bi-
zonyára dr. Habsburg Ottó is szívesen olvasta volna egyiken apja nevét. 

A díszes emléktáblák sorsa ismeretlen, ám a rajtuk lévő szöveg felirata ismert. „Épült 
1894r-1896. években, Magyarország ezeréves fennállása, I. Ferenc József királyunk dicsőséges uralkodá-

sa, Báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége, Dániel 
Ernő kereskedelemügyi magyar kir. minisztersége 
idejében. Könyöki Károly és Tamási József építészek 
tervei szerint. Radványi István kir.tan.elnök, Koós 
Soma és Pflinger /. Ferencz alelnökök, Szentpályi 
István titkár és Sugár Ignácz h. titkár idejében." A 
táblákon még 63 személy nevét tüntették fel, 
akik mindnyájan a kamara „beltagjai" voltak. 

Az előcsarnokban a rekonstrukciós mun-
kákkal egy időben - a hagyományoknak meg-
felelően - az épület történetét tükröző emlék-
tábla kapott helyet. Rajta - egyebek között - ez 
olvasható. „Az épületet a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Tanács adományozta a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának. Az épület 1896-ban épült Ke-
reskedelmi és Iparkamara céljára. 1945-1980 között 
a Megyei Tanács, a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár majd a Herman Ottó Múzeum használ-
ta." A felsorolt intézmények közül hiányzik a -
levéltári dokumentumokkal bizonyíthatóan -
egy további felhasználó: a Magyar Kommunis-
ta Párt! 

Kökényesi Nikoletta 
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Dr. Papp János 
(1928-2002) 

Tanítógenerációk lelkes nevelője, a jeles népdalgyűjtő váratlanul hagyott itt bennünket. 
Egész pedagógusi pályája Debrecenhez kötötte. Csaknem négy évtizedet tanított a város isko-
láiban az általános iskolától, a főiskolán át az egyetemig. 

1928-ban született Nyírábrányban, egy hat gyermekes gazdálkodó családban. 1948-ban a 
református gimnáziumban érettségizett. Az egri tanárképző főiskolán szerzett énektanári 
diplomát. Ezután a Poroszlai úti, a Csapókerti általános iskolákban, majd a Tóth Árpád 
és a Fazekas Gimnáziumban tanított. A tanítóképző gyakorlóiskolájának nevelőjeként -
1959-1969 - végezte el az egyetem néprajz szakát, ahol 1964-ben doktori szigorlatot is tett. 

Disszertációját egy kalotaszegi paraszténekes, Kocsis Gazsi Gáspár 679 lejegyzett népdalá-
nak elemzéséből írta. E rendkívül gazdag anyagból csupán a siratóénekek jelentek meg a Déri 
Múzeum Évkönyvében (1971). Megyénk csaknem 70 településen is gyűjtött népdalokat. Leg-
többször Hajdúböszörményben és határában, Pródon járt, ahol 18 adatközlő 111 dalát mentet-
te meg. A pródi Kovács István citerával kísért énekét a Kossuth Rádió még 2001-ben és 2002 
januárjában is sugározta. Itteni gyűjtéseiből a Magyar Népzene Tára X. kötetében is találha-
tunk néhányat (1997). 

Húsz, megyénkbeli népdalát Ujváry Zoltán Virág a népi kultúrában című könyvében, Hol-
ló László Kossuth-díjas festő csodálatos illusztrációival együtt közölte. 

1969-től nyugdíjba vonulásáig két évtizedet tevékenykedett a tanítóképző főiskola ének-
zene tanszékén. Közben 1965 és 1980 között az egyetem néprajzi tanszékének óraadója is volt. 

Emlékét szeretettel őrzik nemcsak tanítványai, tanártársai, hanem népzenei együttesek is. 
így a hajdúböszörményi évek óta műsorán tartja népdalcsokrát, melyről Budapesten rádiófel-
vétel is készült. 

Dr. Varga Gábor 

Támlás pad díszítése, 1705. Rozsnyó, Gömör m. 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című 
könyvéből) 
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