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Partiumi Honismereti Konferencia 
A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság 2004. szeptember 10-12 kö-

zött szervezte meg a X. Partiumi Honismereti Konferenciát, a Szatmár megyei Sárközújlakon. 
A rangos eseményt a Mezőgazdasági Szakközépiskola dísztermében tartották. Dukrét Géza, a 
PBMEB elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd a Szózat eléneklése után Besenyődi Attila, 
adorjáni református lelkész tartott áhítatot. A konferenciát üdvözölte Sebesi János, Sárköz-
újlak polgármestere, Popescu Monica, a líceum igazgatónője, Káldy Gyula, a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal osztályvezetője, a megyei tanács elnöke nevében Bara István, Kerekes Jó-
zsef, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanácsosa, Széphegyi László, a KÖH Sze-
gedi Igazgatóságának igazgatója. A konferenciát megtisztelték jelenlétükkel Sebestyén József, a 
KÖH munkatársa, Höhn József, a KÖH Gyulai Igazgatóságának igazgatója, Ráday Mihály, a Vá-
ros- és Faluvédők Szövetsége Hungaria Nostra elnöke, Halász Péter, a Honismereti Szövetség 
elnöke, Filep Mária, a Debreceni Városvédő Egyesület elnöke. 

A helytörténeti munkában, történelmi örökségünk megóvásában, a honismereti nevelés-
ben elért kimagasló eredményeiért az idei Fényes Elek-díjakat a következők kapták: Péter I. 
Zoltán, Nagyváradról, Bara István, Szatmárnémetiből, Csanádi János; Kisjenőből. Majd az Em-
léklapok átadása következett, azoknak, akik hozzájárultak a konferencia megszervezéséhez. 

Hagyományunknak megfelelően az első előadások a vendéglátó település megismerésével 
kezdődtek. Anzik Albert, helybeli tanár Sárközújlak történetéről, Sebesi János a község mai ar-
culatáról beszélt. Ezután a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója tiszteletére a következő 
előadások hangzottak el: dr. Szénássy Zoltán (Komárom-Szlovákia) Bocskai felvidéki hadjára-
tairól, dr. Csorba Csaba (Budapest) Bocskai várairól, Bessenyei István (Segesvár) Bocskai István 
egyházpolitikájáról értekezett. Csanádi János Kisjenőről ismertette a partiumiak szerepét az Er-
délyi Magyar írói Rend megalapításában; Antal Béla bemutatta Biharpüspöki világháborús 
emlékművének kálváriáját, Emődi Tamás ismertette a legújabb kutatási eredményeket a síteri 
falkutatásokról és a szentjobbi ásatásokról. Az idei Jókai év keretében elhangzott három elő-
adás: Karacs Zsigmond (Budapest) bemutatta Szénási magisztert, Jókai váradi regényalakját, 
dr. Szénássy Zoltán Jókainak a Partiummal való kapcsolatait, Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti) 
pedig a szatmáriak Jókai-tiszteletét. Az előadások sora Széphegyi László diavetítésével vég-
ződött, Békés megye veszélyeztetett műemlékeiről. Ezután a közeli világháborús emlékmű-
höz vonultunk, ahol Anzik Albert ismertette az emlékmű hányatatott történetét, elhelyeztük 
a kegyelet koszorúját, majd elénekeltük a Himnuszt. 

Másnap a következő előadások hangzottak el: Péter I. Zoltán a váradi várban épült első ró-
mai katolikus székesegyházról, Pálkovács István (Temesvár) egy német klasszikus, Lénau bán-
sági magyar szobráról és emléktáblájáról, dr. Vesselényi Gyula Tibor (Nagyvárad) az ipartörté-
neti műemlék- és emlékhelyvédelem néhány Bihar megyei vonatkozásáról értekezett. Ezután 
néhány személyiségről hangzottak el előadások: Deák József (Borossebes): Váradi Török család 
története; Pávai Gyula (Arad): Dálnoki Nagy Lajos, Székely Antal (Ombod): dr. Vass Sándor ál-
latorvos. Lakóné Hegyi Éva (Zilah) az úrihímzés történetét ismertette, A „varrás" művészete 
több évszázaddal ezelőtt címmel, bemutatva több régi eredeti hímzést; dr. Sebestyén Kálmán 
(Budapest) egy elfelejtett színházról, a Szatmári Népszínházról beszélt; dr. Bura László (Szat-
márnémeti) pedig helytörténet-írásunk buktatóiról; Krestyán Ilona (Temesvár) adatokat közölt 
Temesvár és vonzáskörzetének gazdasági kapcsolatairól a XX. század első két évtizedében; 
Borbély Gábor (Nagyvárad) az Érmeilék filoxéra utáni szőlészetéről beszélt; Szuhányi Sándor 
(Érmihályfalva) pedig Jakab Rezsőről, Érmihályfalva főjegyzőjéről, aki a homoki szőlőt bete-
lepítette; Kupán Árpád (Nagyvárad) egy szomorú eseményt ismertetett, a 1949. évi mező-
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bikácsi lázadás következményeit; Nagy Aranka (Nagyvárad) bemutatta a nepáli magyarokat; 
Kovács Rozália (Érmihályfalva) a Turul nemzetség által Érmihályfalva környékén alapított, de 
már elpusztult településeket mérte fel. 

A konferencia közgyűléssel végződött. Először Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnö-
ke üdvözölte a konferenciát. Dukrét Géza röviden beszámolt a két konferencia közötti jelentő-
sebb eseményekről. Ezután megbeszéltük a könyv- és lapkiadás problémáit, azok terjesztését, 
eladását. Filep Mária Debrecenből ismertette az ottani honismereti, műemlékvédelmi tevé-
kenységet, majd határozat született a két egyesület szorosabb kapcsolatainak kialakítására. 
Közösen meghatároztuk a jövő év kutatási témáit: jelentős évfordulók, pusztuló műemléke-
ink, élő hagyományos kismesterségek, s folytatjuk a XX. század öröksége, valamint a Rákó-
czi- és Bocskai-szabadságharc kutatását. Pálímvács István, Temes megyei területi elnök bejelen-
tette, hogy a következő konferencia színhelye a Temes megyei Zsombolya lesz. 

Este istentiszteleten vettünk részt a református templomban. Dukrét Géza elnök, a X. kon-
ferencia alkalmából Emléklapot adott át azoknak, akik kitűntek a tudományos munkában és 
tevékenyen részt vettek az Egyesület működésében. Kitüntetésben részesültek a következők: 
Antal Béla, aki minden konferencián Biharpüspökiről tartott előadást, melyek anyaga most je-
lent meg önálló kötetben; Bessenyei István, a sarmasági konferencia szervezője (bár elköltözött 
a Partiumból, de azóta is minden konferenciára előadással jön); Borbély Gábor, az Érmellék leg-
jobb kutatója, számos cikk szerzője, most készül önálló kötete; Bordás István, személygépko-
csijával segíti az elnökség munkáját; Farkas Piroska, pénzügyeink lebonyolítója, ott van min-
den rendezvényen; Fazekas Lóránd, Szatmár megyei területi elnök, számos pályázat nyertese; 
Hitter Ferenc, a felsőbányai konferencia szervezője, önálló kötetei jelentek meg; dr. Jósa Piroska, 
minden pályázaton részt vesz, a legtöbb első díjat vitte el; Karacs Zsigmond, bár budapesti, de 
már tagunknak tekintjük, mindenkit kisegít az általa gyűjtött adatokkal; Kiss Kálmán, most je-
lent meg önálló kötete Egriről; Kovács Rozália, szinte állandó előadónk, néprajzi pályázatok 
nyertese; Kupán Árpád, számos tanulmány szerzője, a pályázatokat elbíráló zsűri állandó tag-
ja, a Jubileumi Rákóczi Évek lelkes szervezője, önálló kötete jelent meg; Lakóné Hegyi Éva, szá-
mos tanulmány szerzője, a konferenciák állandó előadója; Mihálka Magdolna, kiadványaink 
szakavatott korrektora; Nánási Julianna, kiadványaink állandó terjesztője; Pálkovács István, 
Temes megye területi elnöke, az ottani műemlékvédelem vezetője, a pontosság mintaképe, 
önálló kötete jelent meg; Pávai Gyula, irodalmi szervező, számos kötet szerzője, a konferencia 
állandó előadója; Szalai Ilona, az érmihályfalvi csoport szervezője, az Érintő című honismereti 
lap menedzsere; Székely Antal, egyesületünk legidősebb tagja, minden konferenciára előadás-
sal jön; Ujj János, Arad megyei területi elnök, példásan irányítja a megyei csoportot. Ezután az 
elnök köszöntötte az új tagokat és átadta a tagsági könyvecskéket. 

A vasárnapi szakmai kirándulás felemásan sikeredett. Közvetlenül az indulás után az au-
tóbusz elromlott, így néhány személygépkocsival a társaságnak csak a fele tudta bejárni a ter-
vezett útvonalat. Avasújvároson meglátogattuk a református templomot és megkoszorúztuk 
a nemrég felavatott világháborús emlékművet, Vámfalun a vidék egyetlen működő fazekas-
mesterénél jártunk, Avasfelsőfalun a görög katolikus templomot, a vízimalmot, Bikszádon az 
ásványvízforrást és a XVIII. századi kolostort tekintettük meg. A kirándulás fénypontja a 
Kőszegremetén álló, Erdély egyetlen Széchenyi-emlékművének meglátogatása volt. Az obe-
liszk megkoszorúzása után megtekintettük a közeli kányaházi víztárolót, majd visszatértünk 
Sárközújlakra. 

A konferencia elérte kitűzött célját. Elhangzott 26 előadás, amelyet több mint hatvanan 
hallgattak meg. Eljöttek a település magyar anyanyelvű tanárai is. Rengeteg új információval, 
szellemileg és lelkileg feltöltődve tértünk haza. 

A rendezvény támogatói a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Illyés Közalapít-
vány, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Római Katolikus Püs-
pökség, Sárközújlak Polgármesteri Hivatala, Adorjáni Református Egyházközség, a Hi Soft 
Computer kft. 

Dukrét Géza 
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Délvidéki '56-os Műhely 
Amikor három évvel ezelőtt a szabadkai Nyitott Távlatok civil szervezet keretében életre 

hívtuk a Délvidéki '56-os Műhelyt, magunk sem gondoltuk, mennyi embert ér int /érdekel 
történelmünk eme szelete. Sokan az anyaországban is és itt, a Délvidéken is úgy* gondol-
ták / gondolják, hogy '56 izzó ősze kizárólag a tizenöt milliós magyar nemzet azon tízmilliós 
részét érinti/érintette, amely akkor abban az országban élt, amit mi Magyarországnak hí-
vunk. Nem így van. A határon túli magyar területeken is voltak (a budapesti történések halla-
tára) mozgolódások, szimpátiatüntetések (elég, ha csak Erdélyt vagy Kárpátalját említjük). 
Csakhogy ezeket az eseteket a közép-kelet-európai kommunista rezsimek mind keményen 
megtorolták, majd elhallgatták. Ennek hatása, hogy a még élő tanúk egy része a mai napig 
sem mer ötvenhatról beszélni. 

Műhelyünk tapasztalta, hogy a vidékünkön élők, a magyar forradalom délvidéki aspektu-
sait ismerők, a forradalmi események (fegyveres vagy fegyvertelen) részvevői, de a mintegy 
húszezer '56-os menekültet befogadók közül is egyre többen vállalják azt, hogy értékes infor-
mációikat megosztva velünk, hozzájáruljanak történelmünk eddig kevésbé ismert, és szinte 
egyáltalán nem kutatott területének átfogóbb megismeréséhez. 

A Délvidéki '56-os Műhelynek három fő kutatási területe van: 1. Délvidékiek az '56-os ma-
gyar forradalom és szabadságharcban, 2. Az akkori Jugoszláviába érkező mintegy húszezer 
menekült sorsának kutatasa, 3. A titói Jugoszlávia szerepe a forradalmi eseményekben. 

Tevékenységünk közé tartozik a téma szakembereinek bel- és külföldi intézmények, szer-
vezetek és egyének - felkutatása, megkeresése és természetesen a munkánkba való bevonása. 
A közvetlen munkatársakon kívül 28 történésszel, helytörténésszel, publicistával, szocioló-
gussal, demográfussal működünk együtt, de az '56-os harcosok és a menekülttáborok egykori 
vezetőivel is konzultálunk. 

Szervezetünk 2002 tavaszán kezdte meg a forradalmi események résztvevőinek és a mene-
kültekkel kapcsolatban információkkal rendelkezőknek a felkutatását, és velük az oral history 
módszerrel történő interjúk elkészítését. Amíg a belgrádi levéltári kutatások nem kezdődnek 
meg, addig ez a módszer bizonyul a legalkalmasabbnak arra, hogy például a befogadó-
központok és menekülttáborok elhelyezkedését feltérképezzük. Valamint az sem mellékes, 
hogy ezek a visszaemlékezések az utókor kutatói számára felbecsülhetetlen források lehet-
nek. 

Műhelyünk eddig több mint ezer percnyi interjút készített. Kutatási eredményeinket az ál-
talunk szervezett tanácskozásokon hozzuk nyilvánosságra. Minden évben két tudományos 
összejövetelt tartunk: júniusban Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékére, valamint novem-
berben a forradalom leverésének évfordulóján, amikor elsősorban az akkori Jugoszláviába ér-
kező menekültekkel kapcsolatos legújabb kutatási eredményeinket tesszük közzé. 

Első szakmai tanácskozásunkat 2001. november 3-án tartottuk a Szabadkai Városi Könyv-
tár dísztermében Az '56-os magyar forradalom és szabadságharc délvidéki vonatkozásai cím-
mel. A témát a vajdasági előadókon kívül, neves magyarországi és romániai szakemberek 
dolgozták fel: A. Sajti Enikő (Szeged), Farkas Csaba (Szeged), Rozs András (Pécs), Matuska 
Márton (Újvidék), Vicsek Károly (Újvidék), dr. Bodó Barna (Temesvár), Dudás Károly (Sza-
badka), dr. Tóth Lajos (Szabadka), mgr. Mimics Károly (Szabadka), Hegedűs Attila (Szabad-
ka), Siflis Zoltán (Szabadka), Deák Ferenc (Szabadka), dr. Vajda Gábor (Szabadka), Mojzes 
Antal (Bajmok). A tanácskozáson elhangzott érekezések írott változatát tavalyelőtt tavasszal 
jelentettük meg '56 és Délvidék címmel. 

A következő tanácskozásra 2002. június 29-én szervezetünk székhelyén került sor. Mivel a 
néhai miniszterelnök sorsát az akkori jugoszláv politikai elit nagyban befolyásolta, és a témát 
itt még tudományos szinten senki sem dolgozta fel, ezért úgy döntöttünk, hogy az összejöve-
telnek a Nagy Imre a jugoszláviai politikai köztudatban címet adjuk. A főelőadó Litván 
György történész, a budapesti '56-os Intézet alapítója, és egykoroi igazgatója volt. 

November 9-i rendezvényünk ugyancsak Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
délvidéki vonatkozásai címet viselte. Bevezető, előadást Rainer M. János budapesti történész, 
az '56-os Intézet jelenlegi igazgatója tartott Jugoszlávia szerepéről az '56-os forradalom és sza-
badságharcban. Felolvasták dr. Gubás Jenő írását, majd a Topolyán élő Szabolcski Ferenc szá-
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molt be megrázó „élményeiről", a Rákosi rezsim pokláról. Végezetül pedig a Délvidéki '56-os 
Műhely kutatásainak eredményeit mutat tuk be. 

2003 júniusában tartottuk meg a második Nagy Imre tanácskozást, ahol előadással jelen 
volt többek között Sipos József a Nagy Imre Ház kutatási igazgatója és Szakolczai Attila az 
1956-os Intézet munkatársa. 

Az ötödik tanácskozást a Szabadka melletti Bajmokon tartottuk, amely keretében avattuk 
fel Szerbiában az első 56-os emléktáblát, valamint meg rendeztük a menekülttáborokat bemu-
tató kiállítást. A tanácskozásokon elhangzott előadásokat a Nyitott Távlatok civil szervezet ál-
tal kiadott Távlatok című folyóiratban publikáljuk. 

Megalakulásunktól kezdve igyekszünk minden olyan intézménnyel, szervezettel, baráti 
társasággal felvenni a kapcsolatot, amely 1956-tal foglalkozik. Mivel a tudományosságot he-
lyezzük előtérbe, ezért ideológiai szempontok alapján nem teszünk különbséget a velünk 
együttműködők között. Szerteágazó bel- és külföldi - Európától-Ausztráliáig kiterjedő - kap-
csolatrendszerrel rendelkezünk. Talán a leggyümölcsözőbb és szakmai szempontból is a leg-
fontosabb kapcsolatot a budapesti székhelyű 1956-os Intézettel sikerült kiépítenünk. Az Inté-
zet munkatársai tanácskozásaink állandó részvevői. Sikeresnek mondható a szegedi és a bu-
dapesti Nagy Imre Társasággal létrejött együttműködés is. A szerbiai kutatások szempontjá-
ból a legfontosabb kapcsolatot az újvidéki székhelyű Matica Srpska (Szerb Matica) Kutató In-
tézettel ápoljuk. 

2003. október 18-án került sor a középiskolások számára meghirdetett 56-os vetélkedőre. 
Vajdaság területéről hat közápiskolából (zentai, szabadkai, újvidéki és topolyai gimnáziu-
mok, valamint a kanizsai műszaki szakközépiskola és a szabadkai közgazdasági technikum) 
tizenhárom csapat vett részt. A zsűri tagjai között volt Szakolczai Attila, a budapest i 56-os In-
tézet munkatársa, dr. Sipos József, a Nagy Imre Ház kutatási igazgatója, Nagy Balázs a Petőfi 
Kör egykori tagja, Szabolcski Ferenc 56-os harcos Topolyáról, valamint Hegedűs Attila a Dél-
vidéki 56-os Műhely koordinátora. 2004-ben ugyanilyen vetélkedőt a délvidéki elemi iskolá-
sok számára tartottuk. 

Legfontosabb célunk, hogy 2006-ig, a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójá-
ra, minél teljesebb képet adjunk az akkori események jugoszláviai vonatkozásaiól, amit egy 
nagyszabású nemzetközi tanácskozás keretében mutatnánk be. 

Kutatásaink során sikerült szinte teljes egészében felkutatnunk és megállapítanunk a kora-
beli Jugoszlávia területén elhelyezkedő befogadó- és menekült táborok színhelyeit, valamint 
az ottartózkodók létszámát (1958. januári hivatalos adat szerint: 19 851 fő). Sikerült kikutat-
nunk a táborok belső életére vonatkozó adatokat, magyarán, hogyan pénzelték a 
fenntarásukat, milyenek voltak az életfeltételek, a menekültek mozgási lehetőségei, továbbá 
mely országokba kerültek tovább Jugoszláviából. 

Külön hangsúlyt fektetünk a jugoszláv történetírásra. Megállapítható, hogy a téma iránt 
igen csekély érdeklődést tanúsítanak az itteni történészek. Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc történéseit marginálisnak tekintik és a korabeli szovjet-jugoszláv viszony ala-
kulásának „mellékvágányaként" kezelik. Itt említhető meg az az érdekesség, miszerint még 
1999-ben is egy, Belgrádban megtartott konferencián, az egyik szerb kutató a magyar forra-
dalmat ellenforradalomként kezelte. 

Hegedűs Attila 

Rákóczi-ünnep Nyírmadán 
Valóságos népünnepély volt szeptember 1-én Nyírmadán, a keleti határmenti nagyközség-

ben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Új óvodát (a Napsugár nevet kapta), szobrot avattak, 
névadó és tanévnyitó volt. Az iskola előtti téren Kálmán Béla polgármester üdvözölte az ün-
neplőket, majd szónoklatok hangzottak el. Ez után szép és tartalmas zenés-táncos-verses mű-
sorral kedveskedtek az iskola tanulói az egybegyűlteknek, majd felavatták Patay István 
bronzba öntött mellszobrát, Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész alkotását. Talapzatán ez 
olvasható: Patay István 1848-as honvédezredes 1807-1878. 



Az avatás után Patay István emlékkiállítás nyílt az iskola aulájában. Ferenczy István és 
Kálmánná Balogh Ildikó tanítók, helytörténészek gyűjteményében tárgyi emlékek, eredeti do-
kumentumok, kópiák találhatók. Az egyedi emlékek között látható Kossuth Lajos, Patay Ist-
ván özvegyéhez címzett levelének másolata, a helyi református templomban őrzött úrasztali 
terítő, amit özvegy Patay Istvánná Kállay Teréz hímzett és ajándékozott az egyháznak, továb-
bá honvéd-zászló másolat, fotók, Patay-irodalom stb. 

Patay István 1807. május 19-én született Nyírmadán. A református egyház anyakönyvi be-
jegyzése szerint apja báji Patay István, anyja Ilosvay Polixénia. A tehetséges ifjú a sárospataki 
Református Kollégiumban (emléktábla őrzi emlékét) végezte tanulmányait, innen Bécsbe, 
hadmérnöki akadémiára, a Teréziánumba került. Az ígéretes katonai karriert megszakítva 
hadnagyi rangban kilépett a 6. Wüttenberg huszárezredből, hazatért, s Abaúj, majd Szabolcs 
vármegyében küzdött a „szabadabb" eszmékért. 1847-ben lett Szabolcs vármegye táblabírája. 

A haza hívó szavára 1848 nyarán fegyveres szolgálatra jelentkezett. Szabolcsi önkéntes 
nemzetőr, a későbbi 48. honvéd zászlóalj alapítója, parancsnoka, őrnagyi rangban Perczel 
Mór tábornok alvezére. Az ozorai győzelem után, személyes, példamutató bátorsága kitünte-
téseként, ő vitte a győzelmi trófeákat Pestre. 

A dicsőséges tavaszi hadjárat idején már dandárparancsnok, az ő lovának lába érintette 
először a visszafoglalt Pest és a budai vár földjét. Pest korlátlan politikai és katonai hatalom-
mal felruházott térparancsnoka lett. E tisztségében Irányi Dániel, mint kormánybiztos és 
Schweidel József tábornok, mint hely őrségparancsnok váltották fel. Ezt követően Komárom 
térségében, majd az úgynevezett déli hadseregnél szolgált. Ez utóbbinak osztályparancsnoka-
ként a tragikus temesvári csata óráiban Bem altábornagy - az elesett Gaál László tábornok 
utódaként - hadseregparancsnoknak nevezte ki, de az összeomlást nem tudta kivédeni. 

A fegyverletétel után ismerősei, barátai bújtatták, mentették. Az üldöztetés alól 1851-ben 
kihirdetett részleges amnesztia folytán szabadult meg. Évekig szülőföldjén, Nyí rmadán húz-
ta meg magát, majd apja, a közismert és köztiszteletnek örvendő politikus halála és az újabb 
politikai enyhülés után Debrecenbe költözött, hogy az országos politikába jobban belekapcso-
lódhasson. 1850-1858 között a Nyírmadai Református egyház főgondnoka volt. 

Debrecenben háromszor választották képviselővé. 1872-ben pedig a hajdúszoboszlói kerü-
let szavazóinak bizalmát nyerte el. Egyike volt a hét „cinkotai magyarnak", annak a hét kép-
viselőnek, akik 1867-ben tüntetően nem vettek részt Ferenc József koronázásán, helyette egyi-
kük cinkotai lakásán jöttek össze „fekete vacsorára". 

Patay István 1878-ban bekövetkezett halála megrendítette az országot, temetése „óriási 
függetlenségi tüntetéssé" alakult, utolsó útjára 20-25 ezer gyászoló kísérte. Az egyházi szer-
tartásra a debreceni Nagytemplomban került sor, amit az átfogó tekintélyű Révész Imre vég-
zett, sírjánál Orbán Balázs, a jeles író, néprajzi gyűjtő és politikus, a képviselőház jegyzője bú-
csúztatta a nemzet nevében. 

Patay István halála Kossuth Lajost is mélyen megrendítette. Részvétlevelet írt az özvegy-
nek 1878. május 7-én Olaszországból, melyben többek között a következőket üzente: „hazánk 
Nagyságod elhunyt férjében egyik leghívebb fiát, jogainak, szabadságának egyik legelszán-
tabb bajnokát vesztette el; ki hadban, békében sziklaként állotta helyét ingathatatlanul egész 
életén át, rendületlenül az idők s emberek változékonyságának hullámzó habjai között. Nagy-
ságod özvegyi bánatát egy Nemzet részvéte veszi körül." 

Patay István földi maradványi közös sírban nyugszanak a debreceni sírkertben, „eredeti" 
sírhantját és síremlékét nem őrizte meg az utókor. 

Szőllősy Tibor 
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Ravasz János emlékezete 
(1922-2004) 

Tudtunk súlyos betegségéről, gyengülő állapotáról, mégis bíztunk talpraállásában, akarat-
erejének diadalában, hiszen még sok mindent el akart mondani , összegyűjtött ismeretanyagá-
ból oly sok mindent közkinccsé kívánt tenni. Több megírásra előkészített anyag sorakozott 
munkaasztalán, kutatási elképzelések, eddig még megválaszolatlan helytörténeti kérdések 
ösztökélték további munkára, feszítette a vágy egésszé, befejezetté tenni gazdag életművét. 
Szolgáló alázattal vágyott rá, hogy mindent átadjon az utókornak, átadja azt a hatalmas szel-
lemi kincset, amit élete során szorgalmával, tehetségével összegyűjtött. Ez volt törékeny, be-
tegségétől megkínzott testének éltető ereje és ennek az erőnek a megújulását vártuk, egyben 
visszatérését az alkotó életbe. Ezúttal nem így történt, 2004. június 24-én érkezett a szomorú 
hír, 82 éves korában eltávozott közülünk, elment a minden élők útján. A család gyászában 
osztozott Szederkény község lakossága, a szederkényi evangélikus gyülekezet, melynek vilá-
gi vezetője volt, az általa alapított Szederkényi Honismereti Egyesület helyi és németországi 
tagjai, valamint a Baranya Honismereti Egyesület. Június 30-án, az evangélikus egyház szer-
tartása szerint, nagy részvéttel temettük el a szederkényi temetőben. 

Szederkény volt szülőhelye, ahol 1922. január 7-én látta meg a napvilágot. Elemi iskoláit 
helyben, a középiskolát Bonyhádon és Mohácson végezte. A Műegyetem Állatorvosi Karán 
folytatta felsőbb szintű tanulmányait, mellette a Bölcsész Kar előadásaira is járt rendkívüli 
hallgatóként. A háború eseményei megszakították tanulmányait és az események sodrása 
Bécsbe vetette 1944-ben, majd amerikai hadifogság következett osztrák és francia földön. 
1946-ban, hazatérése után, szüleivel együtt a kitelepítés réme fenyegette, amit végül is sike-
rült elkerülniük. A helyi földművesszövetkezet alapító tagjaként, 1950-ben annak ügyvezető 
elnöke lett Szederkényben. Ugyanakkor a helyi sport- és kulturális életben is rész vett irányí-
tóként. 1956-ban bekapcsolódott a forradalmi eseményekbe, a helyi munkástanács tagjává vá-
lasztották. Börtön, internálás, fizikai erőszak, állandó megfigyelés és zaklatás lett vállalásának 
a következménye. A bántalmazásokat nagyon megsínylette az egészségi állapota, tartósan 
megromlott a látása. 

1960-ban a szederkényi könyvtár és művelődési otthon vezetőjeként megindította a honis-
mereti szakkört. Ezzel párhuzamosan végezte szülőhelye múltjának felkutatását és elkészítet-
te Hétszázéves Szederkény című írását, amely könyv alakban is megjelent és országos pályá-
zaton első díjat nyert. A művet a Művelődési Minisztérium adta ki. 1972-ben, a község fennál-
lásának 700. évfordulóján időszakos helytörténeti kiállítás keretében mutatta be a Szederkény 
múlt jához tartozó tárgyi emlékeket és dokumentumokat . A kiállításnak rendkívül nagy volt a 
közönségsikere, a diaszpórában élő, volt szederkényiek közül igen sokan nézték meg a kiállí-
tást. 

Ötéves szívós munkával készítette el A Pécsi Tudományegyetem története című kéziratát. 
Ezt az 1300 oldalas művet a Pécsi Egyetemi Könyvtár őrzi, sokan használják forrásanyagul. 
Sajnos könyv alakban nem jelenhetett meg. 1980-tól, hat éven át a helyi általános iskola felső 
tagozatán heti egy órában helytörténetet tanított. 

1990-ben a Szederkényből kitelepítettek és leszármazottaik, valamint az otthon maradt 
szederkényiek összefogásával honismereti egyesületet hozott létre. Az egyesület tagjai évente 
találkoznak a németországi Elsendorfban, a következő évben pedig Szederkényben. Az Egye-
sület azt is elhatározta, hogy évente megjelenteti a kétnyelvű Szederkény - Surgetin című 
honismereti évkönyvét. Az évkönyv 1995-től minden évben meg is jelent Ravasz János szer-
kesztésében. A kötetek Szederkényről szóló történeti, földrajzi, néprajzi tanulmányokat, iro-
dalmi műveket, művészeti alkotásokat közölnek a községről olyan szerzőktől, akik szederké-
nyiek, vagy Szederkényből elszármazottak. Az egyesületnek ma több mint másfélszáz tagja 
van. 

1993-ra elkészült a falumúzeum Ravasz János szervezésében, a megyei múzeumigazgatás 
szellemi és a Németországban élő egyesületi tagok anyagi támogatásával. A m ú z e u m elsősor-
ban helytörténeti jellegű, a község múltját az őskortól napjainkig mutatja be. A történeti anya-

101 



gok és dokumentumok mellett, az utolsó két század tárgyai között jelentős néprajzi anyag is 
található. 

Folyamatosan, évtizedek óta napjainkig, a téli hónapokban ismert szakemberek szerepelte-
tésével történelmi, időszerű tudományos, helytörténeti előadásokat tartottak Ravasz János 
szervezésében a népes érdeklődő kör számára. 

Néhány évvel ezelőtt készült el és jelent meg könyv alakban A Magyarbólyi Evangélikus 
Egyházközség története, mely monográfiaszerűen dolgozza fel a gyülekezet múltját életét, 
megelevenítve azt a történeti hátteret, mely egyik meghatározója volt a drámai múlttal ren-
delkező egyházközségnek. 

Jelentős volt munkássága a Baranya Honismereti Egyesületben, ahol az egyesület megala-
kulása óta sokat tevékenykedett. Amíg egészségi állapota engedte, rendszeres résztvevője 
volt a honismereti akadémiáknak. 

A hajlott kort megélt Ravasz János szinte az utolsó szívdobbanásáig szervezte és fenntar-
totta községében azt a honismeret után érdeklődő közösséget, akik miatt soha nem gondolt 
települése elhagyására, akikért önzetlenül oly sokat fáradozott. Életteljesítményével vitatha-
tatlanul rászolgált arra, hogy a Honismereti Szövetség az általa adományozható legmagasabb 
elismerésével, a Bél Mátyás Díjjal jutalmazza munkáját 2003-ban. Erre az elismerésre annál is 
inkább rászolgált, mert a Kádár-korszak mindvégig számon tartotta 1956-os múltját, ezért 
semmiféle elismerésben nem részesülhetett, a rendszerváltást követően pedig következetesen 
elsiklottak jelentős tevékenysége felett és egészen természetesnek tartották, hogy a honisme-
reti munka megszállottjaként alkotott és végezte önként vállalt feladatát. 

Dr. Simor Ferenc 

HÍREK 

Megjelenik a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv! 

A Budapesti Honismereti Társaság kiadásában, a fővárosi önkormányzat Közművelődési 
és Tudományos Alapjának támogatásával 2005. februárjában megjelenik a Budapesti Helytörté-
neti Emlékkönyv. Ez a kötet Budapest és elődtelepülései történeti múltjának egy-egy jelentős 
fordulópontját tárja elénk és egyben bemutatja a fővárosi helytörténeti, honismereti tevékeny-
ségeket végző civil szervezeteket, közgyűjteményeket. 

Emlékkönyvünkben a főváros és elődtelepülései fontos történelmi eseményeiről, kiemel-
kedő személyeiről, szervezeteiről és építményeiről olvashatunk, amely a Budapesti Históriák 
előadóest sorozatának 2003. évi előadásait tartalmazza. 

A szakmai előadások után az érintett kerületben jelentős helytörténeti tevékenységet vég-
ző civil szervezetek mutatkoznak be, vázolják fel tevékenységük főbb irányait, jelentősebb 
eredményeit, mindezek elérésének módját. 

Részletes fővárosi helytörténeti adatbázis zárja a kötetet. Ez a rész a fővárosi és kerületi 
fenntartású közgyűjtemények és a helytörténet iránt elkötelezett kerületi civil szervezetek 
főbb adatait tartalmazza. 

Mindazok, akik 2004. december 15-ig megrendelik a könyvet, támogatóként szerepelni 
fognak a kötetben. Megrendelését a Budapesti Honismereti Társaság székhelyére uárjuk: 1043 Buda-
pest, Berda József u. 48. 

A kötetet megjelenés után itt lehet majd átvenni, de kérésre postai utánvéttel is elküldhet-
jük - ekkor a postaköltséget a megrendelő fizeti. 
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