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Tímár Irma 
Búcsúzom Tímár Irmától, a közművelődés és a honismeret fáradhatatlan és hűséges, immáron eltá-

vozott szolgálójától az Országos Honismereti Szövetség, a Baranya Honismereti Egyesület, a Siklósi 
Vár- és Múzeumbaráti Kör nevében, és búcsúzom annak a kis csoportnak a nevében is. akik. évről-évre. 
egy adott márciusi napon hűségesen összegyűltek dr. Vargha Károly tudós emléktáblájánál koszorúzni, 
ahonnan soha nem hiányzott Tímár Irma mosolygós arca. A búcsúzók nevében kívánom, hogy a 
gyásszal közelről érintett családot ölelje körül Isten vigasztaló szeretete. 

Igen fájó érzéssel mondom ki azt. hogy búcsúzom, mert mögötte érzem azt a nehéz súlyt, amely 
most a szívre nehezedik, azt a tudatot, amely a halállal szembesít. Most még a jól sikerült fénykép ele-
ven varázsával áll előttem a mosolygós arc. a fáradt, betegségeket is hordozó test minden gondját leküz-
dő szellemi frissesség, ahogy a terveiről, a honismereti munkáról, annak szépségeiről és fontosságáról 
beszél önfeledten. Ahogy, a türelmetlenség sodrásában vált gondolatról gondolatra, sorjázza a megol-
dásra váró feladatokat, és ahogy átlátva a szövevényes gondokon, gyújt világosságot a megoldás útjára. 
Ahogy beszél a múltról, a már előresietett munkatársairól és mindenkiről csak jót és jót és kedveset. 

Munkájáról, a közművelődés szolgálatában eltöltött gazdag életútjáról nagyon szerényen vallott 
nem sokkal ezelőtt, egy beszélgetés során. Szívesebben húzta alá mások érdemeit, munkatársai szere-
pét. saját küzdelmeiről nagyon keveset beszélt. Csak hosszas unszolásra szólt eredményeiről. És azután 
mégis megnyílt és örömmel emlékezett vissza az, I960, év szeptemberére, amikor a Baranya Megyei 
Tanács Művelődési Osztályán reá bízták az újonnan alapított Pécs-Baranyai Népművelő Tanácsadó ve-
zetését. Új út, járatlan út, melyen indulnia kellett. Tudta, minőségi munkát várnak tőle és mindazoktól, 
akik hivatásukul választották ezt a szép területet. Tudatosítani kell munkatársaiban, hogy a népművelői 
munka nem öncélú tevékenység, hanem a nevelés egyfajta emberformálójának kell lennie. 

Ehhez a munkához kellett a megfelelő intézmény, kellettek a csoport- és szakkörvezetők, a tovább-
képzések, a módszertani bemutatók és egyéb segítő anyagok, a különböző szakmai kiadványok. Akkor 
kezdte érzékelni, hogy milyen nagyszerű, ugyanakkor milyen felelősségteljes és hatalmas, távlatot nyi-
tó szolgálatot bíztak rá. De nem sokat töprengett, jó karmesterként tette dolgát és kitűnő érzékkel, egyé-
ni adottságának teljes rászánásával dolgozott a kitűzött célért. Munkatársaival egymás után írták és je-
lentették meg a szakmai kiadványokat. Ezek száma elérte a százat, zömüket ő készítette. 

1970-1979-ig a Baranya Megyei Tanács Művelődési Osztályán, közművelődési csoportvezetői be-
osztásba került. E munkakörben a közművelődési munka tartalmi, módszertani segítése mellett, most 
már az irányítás, a felügyelet, az ellenőrzés határozta meg a tennivalók nagy részét. Szoros kapcsolatot 
alakított ki a járási és városi közművelődési felügyelőkkel. Tanfolyamokkal, igazgatási módszertani 
anyagokkal segítette munkájukat. 

Vezetésével szoros kapcsolat alakult ki a szomszéd megyékkel. 1970-től Somogy, Tolna, Zala és Ba-
ranya közösen rendezte meg a Dél-dunántúli Népművészeti Heteket, mindig máshol. A Somogy me-
gyével közösen rendezett Zselici Tanácskozások eredménye kb. ezer oldalnyi tudományos anyag, mely 
nyomtatásban. 5 kötetben jelent meg. 

A megyénél eltöltött évei igen gazdag, színes kulturális lehetőségeket teremtettek számára, és ezeket 
a lehetőségeket igyekezett is a jó sáfár gondosságával és lelkiismeretességével ki is használni. Országo-
san Baranyát míntamegyének tekintették a közművelődés területén elért eredményei miatt. 

1960-tól 1979-ig. nyugdíjba vonulásáig a Baranyai Művelődés című szakmai folyóirat rovatvezető-
jeként is tevékenykedett. 15 éven keresztül részt vett a Pécsi Tanárképző Főiskolán a jövendő tanárok 
kötelező népművelési képzésében. 1972-től a szombathelyi Tanítóképző Főiskola Népmüvelés-könyv-
tár szakcsoportjának Pécsre kihelyezett tagozatán a népművelés módszertanát oktatta. Gazdag volt iro-
dalmi tevékenysége is. Honismereti, közművelődési, közoktatási tárgyú írásai, tanulmányai kísérték 
szakmai életútját. 

Pályája nem volt teljesen zökkenőmentes, sok nehézséggel, sokszor értetlenséggel kellett megküz-
denie. Ezeken a nehézségeken az örömteli eredmények segítették át. Boldog volt. amikor a kulturális 
terület legkülönbözőbb szakemberei és kiváló pedagógusok, az iskolai munka mellett a „köz" művelő-
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dését is feladatuknak tekintve segítették. Ezekre a munkatársaira haláláig nagy szeretettel gondolt, aki-
ket az ügy mellé tudott állítani. 

Boldog érzés fogta el akkor is. ha a megépült múzeumokra, néprajzi és helytörténeti gyűjtemények-
re, kiállításokra, a nagy évfordulók rendezvényeire, a Mohácsi Emlékparkra, a Villányi Szoborparkra, a 
Siklósi Alkotótelepre, képzőművészeti alkotásokra, egyéb szabadtéri szobrokra, nemzetiségi anyagok-
ra, az emléktáblák elhelyezésére, a Pécsi Rádióra és a Pécsi Televízióval való kapcsolatára gondolt, 
mert akkor úgy érezte, hogy ezekben az ő munkája is benne volt és tevékenysége nem volt hiábavaló. 

A honismereti munkával 1960-ban kezdett megismerkedni. Lemle Géza és Varga Károly voltak elin-
dítói, szakmai segítői. Honismereti módszertani füzetek szerkesztésével, kiállítások, szakmai kirándu-
lások szervezésével, honismereti olvasókönyv írásával, tapasztalatcserék létrehozásával pezsgővé tette 
munkatársaival együtt Baranya megyében a honismereti munkálkodást. Az országban egyedülállóan, 
1982-től kétéves honismereti tanfolyamok működése is megindult a vezetésével. Ezek a tanfolyamok, 
képezték ki azokat az önkéntes honismereti munkásokat, akik megyeszerte megszervezték és működ-
tették a honismereti szakköröket. 

Nem hallgathatom el azt sem, hogy attól kezdődően, ahogy megalakult Baranya megyében a honis-
mereti egyesület, vezetőségi tagja, egyik szellemi motorja volt haláláig az egyesületnek. Honismereti 
tevékenységét az Országos Honismereti Szövetség is meszszemenően elismerte és méltányolta. 

Kitüntetéseiről, hivatalos elismeréseiről szerényen hallgatott és csak némi szelíd kérlelés után annyit 
mondott el, hogy: igen, nem panaszkodhatom. működésem során számos állami, társadalmi kitüntetést, 
illetve díjat kaptam. Egy oklevélre különösen büszke volt, amit a Horvátországi Magyarok Szövetségé-
től kapott, megalakulásuk 35. évfordulójára. Ebben külön, az ő személyének szólóan az áll. hogy 
„Nemzetiségünk művelődésében kifejtett eredményes munkálkodásért"'. Ne tekintsed dicsekvésnek, de 
hadd mondjam meg, az oklevél méltatása ugyan rövid, de nem üres szólam, mondta, sokat tettem jó 
kapcsolatainkért. És amikor ez a szervezet pár hónappal ezelőtt meghívta egy jubileumi ünnepségre, 
csendes reménységgel készült, még útlevelét is kiváltotta, de végül mégis le kellett tennie az utazásról. 

Egy gazdag életutat zárt le most a szomorú és kérlelhetetlen eltávozás. De. felülemelkedve a gyász 
fájdalmán, hadd mondjunk köszönetet annak az Odaföntvalónak. aki elindította, végig vezette és áldás-
sá tette az ő útját, hogy munkájának gyümölcsét sokan élvezhetjük és hálás szível gondolhatunk arra az 
útszakaszra, amit vele együtt járhattunk. 

Kívánom, legyen áldott emléked, sírod felett őrködjön szeretett városod jó csillaga. 
Dr. Simor Ferenc 

Kovalcsik András 
Eltávozott körünkből Kovalcsik András, Balassagyarmat díszpolgára, a Balassagyarmati Honisme-

reti Kör elnöke. Vezetésével csaknem harminc év alatt több mint háromszáz előadást, emlékülést tartot-
tunk a városi könyvtárban és a helytörténeti gyűjteményben. Vendégül láttunk sok elszármazottat, hatá-
ron túli helytörténeti kutatót, honismerettel foglalkozót. A kutató tagok beszámolót tartottak, mások 
családjukkal „házigazda" szerepkört vállaltak a rendezvényeken. Honismereti kirándulásokat szervez-
tünk, kiállításokat rendeztünk, emléktáblákat avattunk, kiadványokat jelentettünk meg. Mindezt a Ma-
dách Imre Városi Könyvtár égisze alatt, amely 1978-ban vállalta a Kör működtetését, s azóta folytono-
san „gazdája", fenntartója az irodalmi, történelmi múlt, az épített és természeti környezeti értékek feltá-
rására és megőrzésére alakult hagyományápoló civil szervezetnek. 

Kovalcsik András matematika-fizika szakos középiskolai tanár volt. Nevelői ifjúkorában az egyházi 
kollégiumban „megfertőzték" a humán tárgyak szeretetével. Cserkészként megismerkedett a népdalok-
kal és a népi tánccal, később figyelemmel fordult a népi írók felé. Érdeklődést mutatott a művészetek, 
elsősorban a zene- és képzőművészet iránt. Maga is énekelt kórusokban, néptáncolt, s fotói, fotografi-
kái művészi alkotások. 

A makói születésű fiatalember pályakezdő pedagógusként ifjú feleségével az ötvenes évek elején 
került Balassagyarmatra. A kisváros befogadta a fiatal párt, otthont adott a két fiúgyermeket felnevelő 
Kovalcsik családnak. Életre szóló barátságot kötött kollégákkal, tanítványokkal a polgáriból létrejött 
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általános iskolában, a tanitóképzőben. 
majd a patinás gimnáziumban, a Balassi-
ban. Egyre több lett a helyi ismerős, barát, 
a kortársak mellett idősebbek is. A velük 
folytatott beszélgetések megjelenítették a 
régi várost, a kép gazdagodott a már elhalt 
személyekkel, lebontott üzletekkel, bezárt 
intézményekkel. A múlt iránti fogékonysá-
gát hasznosíthatta a gimnáziumban is: az 
érettségi találkozókra, öregdiák összejöve-
telekre mindig hivatalos volt. először mint 
fotós, később pedig mint a régi idők és sze-
mélyek jó ismerője. A fotózás történetisé-
ge is foglalkoztatta: összegyűjtötte a régi 
balassagyarmati fotográfusok képeit, meg-
maradt dokumentumait. Jó szemmel meg-
látta az értékeket. Idős ismerősei leszárma-
zottaitól régi fotókat, családi iratanyagot 
kért és kapott, melyek ma a helytörténeti 
gyűjtemény alapvető dokumentumai. 

Az 1970-es években egymással párhu-
zamosan többen is kutatni kezdtek a város-
ban. Szabó Károly az irodalomtörténeti 
emlékeket. Kmetty Kálmán az utcanevek 
eredetét. Réti Zoltán a város híres zenészé-
nek, Rózsavölgyi Márknak az életét tárta 
fel. 1977-ben megjelent a várostörténeti monográfia, több mint félezer oldalon. A múlt értékeinek felfe-
dezőit Podlipszky Ervin könyvtárigazgató 1978-ban összehívta az akkoriban átadott fiókkönyvtárba, a 
mai helytörténeti gyűjteménybe, s belőlük megalakult a Honismereti kör. Elnöküknek egyhangúlag 
Kovalcsik Andrást választották meg. aki ezt a tisztséget haláláig betöltötte. Személyiségéből eredeztet-
hető, hogy vezetői feladatot kapott. Képes volt az apró részleteken felülemelkedni, a lényegre koncent-
rálni. Szenvedéllyel gyűjtött mindent, ami Balassagyarmattal kapcsolatban volt. Elévülhetetlen érde-
mei vannak értékeink felkutatásában és megőrzésében, legyen az városképi jelentőségű műemlék, sír-
emlék, fotó, vagy bármely dokumentum. 

A gimnáziumi jubileumi összejövetelekből, a Balassi öregdiákjainak találkozóiból bontakozott ki a 
nyolcvanas évek elején Balassagyarmat barátainak találkozója, a gyarmatiak és az innen elköltözöttek 
évente megrendezett budapesti összejövetele. Kovalcsik András összekötő kapocs volt az elszármazot-
tak és a szülőváros között, sokszor megkeresték a hazalátogatók, tőle gyűjtvén információkat egymás-
ról. 

Szókimondó ember volt, véleményét nem rejtette véka alá. Javaslataiban felhívta az illetékesek fi-
gyelmét az elkallódó értékekre, de az értékteremtő emberekre is. éljenek itt. vagy az ország legtávolibb 
pontján. A hetvenes években sokan bántották, lekicsinylően emiitették lokálpatriotizmusát. Nem volt 
bosszúálló ember. Hajó ügyet szolgált az összefogás, képes volt azokkal is együttműködni, akik koráb-
ban megsértették. S mi más lehetett volna a cél, mint a kulturális javak megbecsülése, mentése, nyilvá-
nosság elé tárása? 

Balassagyarmat kulturális életének nemcsak szervezője, de állandó résztvevője. Jelen volt a kiállítás 
megnyitókon, komolyzenei hangversenyeken, könyvpremiereken, egyházi rendezvényeken. Munkahe-
lyein, a Balassi Bálint Gimnáziumban, majd a Szondi György Szakközépiskolában vitrinek, tablók őr-
zik iskolatörténeti bemutatóit, a névadót ábrázoló képzőművészeti alkotások dicsérik jó ízlését és rábe-
szélőképességét, amivel a városban élő, vagy a városhoz kötődő művészeket arra ösztönözte, hogy al-
kotásaikat közintézménynek adományozzák. Sírig tartó barátság fűzte festőművész kollégájához. Far-
kas Andráshoz, akinek munkáiból gyakran rendezett kiállításokat a megyében és a megyén kívül is. 
Azonos gyökerek; a föld szeretete, a paraszti munka megbecsülése, a földművelő ember tisztelete tette 
kapcsolatukat mind szorosabbá. 
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Határon innen és túl szívesen ment előadást tartani, kiállítást rendezni, segíteni a kisközösségek ha-
gyományápoló, nemzeti tudatot megőrző tevékenységét. 

A képzőművészet iránti vonzalmának köszönhető nagy felfedezése, Horváth Endre pénzjegytervező 
grafikusművész hagyatéka, amivel Rebmann Rókusnénál, a művész nővérénél ismerkedett meg. Múze-
umi pályázat, majd kiállítások, ezt követően ajándékozási szerződés, állandó kiállítás, alapítvány, kép-
zőművészeti album jelzi azt az utat. melyet Kovalcsik András és Rebmann Rókusné bejárt azért, hogy 
közkinccsé tegyék a művészi hagyatékot. Az első kiállítás és emlékülés megrendezéséhez segítséget 
nyújtott a Pénzjegynyomda teljes szakmai gárdája Vagyóczky Károly grafikai osztályvezetőtől a vezér-
igazgatóig. akik napjainkig alkotások átadásával, kiadványok előállításával segítették és segítik Hor-
váth Endre művészetének bemutatását. 

A Horváth Endre Alapítványt azzal a céllal hozta létre az alapítványtevő, Rebmann Rókusné, hogy a 
Balassagyarmathoz kötődő képzőművészeket elismerjék. Kovalcsik Andrásra bízta a végrehajtást, aki 
kuratórium közreműködésével több mint húsz embert tartott méltónak a Horváth Endre-dijra. A kitün-
tetett alkotók műveiket ajándékozták a Városi Képtárnak, gyarapítva, gazdagítva gyűjteményét. 

Albumok, kötetek sokasága jelent meg a Kiadványi Alapítvány segítségével, mely a Horváth Endre 
Alapítványból vált ki. s amit szintén Kovalcsik András kezelt. 

A Honismereti Kör elnökeként ismerkedett meg Esze Tamás történészprofesszorral, aki az 1920-as 
években Balassagyarmaton református segédlelkészként Gulyás Pál bibliográfus felkérésére kezdte el 
gyűjteni a Nógrád megyei írók, közéleti szereplők adatait a Magyar írók élete és munkái című életrajzi 
lexikonhoz. 1983-ban Esze Tamás felajánlotta városunknak ezt az „adatbankot", segítséget kérve a to-
vábbi gyűjtőmunkához. Kovalcsik András volt az. aki bekapcsolódott a kutatásba, gyarapítva a helyis-
mereti gyűjtemény köteteinek számát, illetve az Esze Tamás Gyűjtemény dossziéit. Ez a felhalmozott 
ismeretanyag késztette arra. hogy a XXI. század elején könyvvé szerkesztve az életrajzokat, hírt adjon a 
volt gyarmatiakról az Arcok Balassagyarmat múltjából három kötetében. Erős akaratát és életszeretetét 
mutatja, hogy súlyos betegsége idején is foglalkozott még e munka folytatásával, tervezte a negyedik 
kötet „arcait", gyűjtötte az anyagot, információkat. 

Még az Arcok sorozata előtt írta meg Megyery Sári élettörténetét. A balassagyarmati születésű szí-
nésznő a némafilmek sztárja volt. majd szépirodalommal, versek, novellák írásával foglalkozott. A 
könyv illusztrálására Kovalcsik András felhasználta a csodálatos fotóanyagot, mely a Párizsban élő 
művésznő hagyatékaként került a helytörténeti gyűjteménybe. 

Tanár úr nevéhez is köthető a Mohácsy József Alapítvány létrejötte, mely balassagyarmati helytörté-
neti kiadványok megjelenését támogatja. Sokat anekdotázott arról, hogy milyen adminisztrációs nehéz-
ségekbe ütközött a nyolcvanas évek közepén egy amerikai állampolgár dollárban átadott adományának 
hivatalossá tétele. 

A szervező és kutatómunka mellett a nyolcvanas évek végétől megnyíltak a Honismereti Kör előtt a 
pályázati lehetőségek. Minden alkalmat megragadott, hogy a közösség csekély lehetőségeit gyarapítsa, 
s nagy örömet szerzett neki, ha sikerült egy ötlettel pénzt nyerni egy-egy feladat megvalósítására. Gon-
dosan ügyelt minden fillérre, hogy az körünk életében vagy a kiállításokban minél jobban hasznosuljon. 
A pályázati munkában a lehetetlent is megpróbálta: a Horváth Endre emlékkiállítás felújításához pénzt 
kért a Magyar Nemzeti Banktól. Mekkora volt az öröme, amikor Járai Zsigmond saját keretéből támo-
gatta felvázolt tervét! 

Sokoldalú tevékenysége felsorolásakor nem feledkezhetünk meg publikációiról sem, melyek jegy-
zékét írásunk végén adjuk közre. Kovalcsik András kezdeményezője, szerkesztője, írója, készítője volt 
többek között az 1979-ben megindított Balassagyarmati Honismereti Híradónak. Sokat emlegette a 
kezdeti időket, amikor stencilpapírra írta vagy diktálta a könyvtárban a megjelenésre szánt cikkeket, 
majd beindították a stencilgépet, s a sokszorosított lapokat a könyvtár teljes személyzete szedte kötetbe, 
az irodákban és a folyosón keringve a szétválogatott lapok halmai között. Tagja maradt a szerkesztőbi-
zottságnak. tanácsaival, megjegyzéseivel segítve a cikkek szerzőit az elmélyülésben, esetenként fenn-
tartását, ellenvéleményét is megfogalmazva. A decemberben kiadott 1956-os történelmi olvasókönyv 
munkálatait még figyelemmel kísérte, s örült annak, hogy benne Jobbágy Károly és Túrmezei Erzsébet 
1956-os versei is megjelentek. 

Amíg a súlyos kór nem éreztette hatását, vitalitása fiatalokat megszégyenítő volt. A Horváth Endre 
emlékkiállítás 2004-es felújítása során még lendületesen részt vett a rendezés munkálataiban, a 2005-ös 
intézményi rekonstrukció után, a kiállítás visszaállításakor azonban már nagyon fáradtnak tűnt. A 2006. 
februári megnyitó ünnepségre még megcsillant korábbi kedélye és lelkesedése: az utolsó napokban szí-
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nes emlék lapoka t készí tet t a kiállí tás anyagábó l a megje lenők számára . 2006. n o v e m b e r 14. az u to lsó 
közsze rep l é s időpont ja . 75. szüle tésnapja t iszteletére a honismeret i köri tagoknak és könyvtár i o lvasók-
nak k ö z ö s szüle tésnapot szerveztünk a Helytör ténet i G y ű j t e m é n y b e n . Ekkor már sú lyos betegen, min-
den e re jé t összeszedve vett részt a kétórás rendezvényen . A z est végén beszédében bíztat ta a j e l en l évő -
ket, s a városi tévén keresztül a ba lassagyarmat iaka t a hagyományápo ló , é r t ékmegőrző m u n k a folyta tá-
sára. 

Sok i r ányú t evékenységé t ki tüntetésekkel is mél tányol ták . A várostól 1984-ben Ba lassagyarmaté r t 
k i tünte tés t , majd 1995-ben díszpolgári ok leve le t kapott, a m e g y e a Nógrád Megye i Madách-d í j a t ado-
m á n y o z t a neki 1990-ben. 2002-ben a M a g y a r Köztársasági Ezüs t Érdemkereszte t vehe t t e át pedagógia i 
t evékenységéér t . 2003 -ban a város ö n k o r m á n y z a t a Balassagyarmatér t e m l é k é r e m m e l tüntet te ki a ve-
ze téséve l m ű k ö d ő Balassagyarmat i Honismere t i Kört. 

Hihete t len , hogy n e m tudjuk őt fe lhívni , tanácsát kikérve egy -egy kényes ügyben , j ó mego ldás t ke-
resve egy feladat e l in tézése során. Elköl tözöt t Ba lassagyarmat lokálpatr iótája, a vá ros d íszpolgára , aki 
bár n e m itt született , neve hallatára még i s e lőször mindenkinek Balassagyarmat j u to t t eszébe . Emléké t 
l eg jobban úgy őr izhe t jük , ha képességeink szer int fo ly ta t juk a megkezdet t m u n k á t , s azon leszünk, 
h o g y a Ba lassagyarmat i Honismeret i Kör megünnepe lhes se 2008-ban harmincadik , m a j d 2078-ban 
század ik szüle tésnapjá t ! 

l as Agnes 

Kovalcsik András önálló kötelei: 
100 éve született a XX. századi magyar grafika kiemelkedő művésze, Horváth Endre (1896-1954.) Összeáll. Bp , 

Pénzjegynyomda, 1996. - 120 éve született Jeszenszky Kálmán. Balassagyarmat, Honismereti Kör, 1993. - Arcok 
Balassagyarmat múltjából Balassagyarmat 2001., 2005. - Arcok Balassagyarmat múltjából. 2. kötet. Balassagyar-
mat 2004. - Arcok Balassagyarmat múltjából. 3. kötet. Balassagyarmat 2006. - Emlékezés Fúria Zoltánra. 
1895-1956. (Szerk.) Kiskőrös - Balassagyarmat 1996. - Farkas András kiállítása. Katalógus. Bev Balassagyarmat, 
Horváth Endre Galéria, 1980 - Farkas András rajzai Válogatta és az előszót írta. Balassagyarmat, Balassagyarmati 
Honismereti Kör, 1988. - Farkas András rajzai Madách Imre Az ember tragédiája című müvéhez. Szerk. Bev. 
Kerényi Ferenc és Szabó Péter. Balassagyarmat, Balassagyarmati Honismereti Kör - Madách Imre Városi Könyvtár, 
1992 - Horváth Endre 1896-1954. Budapest Pénzjegynyomda, 1979. - Horváth Endre grafikusművész élete és 
munkássága. Balassagyarmat, Balassagyarmat Város Tanácsa 1986. - Madách Imre Az ember tragédiája Farkas 
András illusztrációi Bev Balassagyarmat 1978. - Megyery Sári - Sacy von Blondel. Szerk Balassagyarmat 2000. -
Szabó Vladimír festőművész kiállítása. Balassagyarmat, Palóc Múzeum. A katalógust tervezte és előszó. Balassa-
gyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár, 1994. 

Kovalcsik András cikkei a Balassagyarmati Honismereti Híradóban: 

100 éve halt meg Reménvi Károly, Balassagyarmat volt városbírója. 1996. 92-104 old. - 100 éve született Hor-
váth Endre. 1998. 99-100. öld. - 100 éve született dr. Lippay Lajos. 1998. 71-75. old. - 155 éve született Bálás Fe-
renc főbíró. 1999. 27-29. old. - 160 éve született Nagy Iván 1984. 3 -5 . old. - 175 éve született, 100 éve halt meg 
Bodnár István. 1992. 55-62. old. - Balassagyarmati fényképészekés fényképek. 1985.2. 51-57. old. - Balassagyar-
matról indult - e g y századfordító magyar. 2002. 37^*0. old. [Ligeti Lajos ] -Ba loghy Dezső. 1994. 104-109 old. -
Búcsú Esze Tamás professzor úrtól. 1994. 134-135. old. - Búcsú Vertei József grafikusművésztől. 1994. 132-133. 
old. - Búcsúzunk Zórád Ernőtől. 2004. 228-230. old. - Előszó a Szalézi Krónikához. 1990 115. old. - Esze Tamás 
(1903-1993). 2003. 70-73. old. - Farkas András 60 éves. 1980. 80 éves a Balassi Gimn. Különszám 46-54. old. -
Fúria Zoltán kiállításának megnyitója. 1998. 101-105. old. - Horváth Endre kiállításának megnyitója születésének 
100. évfordulóján. 1996. 76-79. old. - In memóriám Nagy Rezső. 1998. 143-144. old. - In memóriám Raáb Alajos 
hittanár, érseki tanácsos, tb. kanonok. 2002. 163-164. old. - Iskolatörténet helyett. 1980. 80 éves a Balassi Gimn. 
Különszám 4-13. old. - Jeszenszky Danó. 1994. 90-103 old. - Jeszenszky Kálmán. 1994. 77-80. old. - Jobbágy 
Károly emléknap A költő sírjánál. 2005. 118. old. - Ligeti Lajos. 1988. 126-127. old. - Mentsük meg a balassagyar-
mati sírkertek helvtörténeti és művészeti értékeit! 1987. 48-74. old. - Nagy Iván. 1991. 5-9. old. - Rebmann 
Rókusné sz. Horváth Valéria. 1988. 112-114. old. - Szász Lajos 90 éves. 1986 94-97 old. - Szederkényi Attila 
szobrászművész (1946-2004). 2004. 218-219. old. - Tormay Cecile, Mollináry Gizella, Megyery Sári. Három ne-
ves írónő és Balassagyarmat. 1995. 66-76. old. - Túrmezei Erzsébet (1912-2000). 2000. 110- í 16. old. - Vácz Béla. 
1991 158-159. old - Vojtkó István. 1991. 156-157. old. - Horváth Endrére emlékeztünk halálának 25 évforduló-

ján. Összeáll. 1979. 2. 26-33. old. - Kelemen Zoltán anyagából. 1985. 1. 112-114. old. - Mosolyok és könnyek. 
1979. 1. 40. Gyarmathy, Michel - N a g y Imre: Az Ipoly-völgy vadvirágai Könyvismertetés. 1994. 124-126 old. -
Beszámoló a Balassagyarmati Honismereti kör 1985. évi munkájáról. 1986. 54-61. old. - Beszámoló a Balassagyar-
mati Honismereti kör ötéves működéséről. 1984 45-62. old. - Emléknap Balassagyarmaton 1993. 1994. 75-80. old 
- U t c á k , műemlékek vallanak. 1979. 1.5-7. old. - Visszhang. 1981. 75-76. old 
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Pacsu Gergelyné 
Fodor Sára 

Nyolcvanévesen távozott el tőlünk a Veszprém megyei 
honismereti mozgalom kiemelkedő személyisége, aki 
mindvégig szülőhelyén. Várpalotán élt és dolgozott. Külö-
nös sors volt az övé: életútjára nagy hatással volt nagyapja, 
Váth János (1887-1962). a balatoni tájról és emberekről 
szóló fontos könyvek írója, a katolikus írónemzedék 
mentora, könyvsorozatok szerkesztője, amúgy tanító és a 
balatonalmádi elemi iskola igazgatója, valamint édesapja 
Fodor Ödön (1895-1959), a várpalotai elemi iskola taní-
tója, a kultúra kiváló szolgálója, aki szintén művelte a szép-
irodalmat. Ezért választotta a tanítói pályát, amit azonban 
tartós betegsége miatt alig a negyvenedik életéve után 
végleg elhagyott. 

Pedagógus évei alatt számos olyan közösségi munkát 
vállalt el, amely megalapozta későbbi, a honismeret felé 
forduló érdeklődését. Bábszakkört és leány-cserkészcsapatot vezetett, bábszínműveket írt és néptáncot 
tanított. 

Az 1960-as években a tanítás mellett kezdett el foglalkozni néprajzi, helytörténeti munkával és írá-
sait egyre gyakrabban juttatta el megyei és országos pályázatokra. Több díjat kapott amik végleg arra 
ösztönözték, hogy az 1970-es évektől, mint nyugdíjas, csak családjának és a honismereti munkának 
szentelje éveit. Bár betegsége sokszor hosszabb időre ágyhoz, kórházakhoz kötötte, ennek ellenére az 
egyik legnagyobb gyűjtői, könyv- és tanulmányírói teljesítményt tudta felmutatni. 

Munkássága Várpalotához kapcsolódik, ahol az egykor mezőgazdasággal foglalkozó lakosság nép-
rajzát és művelődéstörténetét, majd az iparvárossá nőtt település újkori életét kutatta, s írta meg számos 
könyvben. Gyűjtéseivel, valamint a helyi népélet, az egykori, már megszűnt népi kismesterségek, fog-
lalkozások történetének megírásával az egyetemes néprajztudomány számára fontos forrásanyagot 
szolgáltatott. Nevét az országos pályázatok díjazottjaként ismerhették meg a honismereti mozgalomban 
munkálkodók, s gyakori résztvevője volt az évenkénti honismereti találkozóknak, akadémiáknak. 

1987-től 1999-ig a helyi, általa szorgalmazott Várpalotai Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény gond-
noka volt, ahol iskolás gyermekek számára helytörténeti szakkört vezetett. Ezek az évek voltak a legje-
lentősebbek könyvei megjelentetésében. Tizenkét önálló munkája, s számos tanulmánya, ismeretter-
jesztő cikke, tudósítása volt olvasható, ez utóbbiak többek között a megyei és a helyi lapban, helytörté-
neti kiadványokban és különböző folyóiratokban. Könyvként jelentek meg a várpalotai iskolák történe-
téről. a két világháború közötti helyi kulturális életről, a palotai meszesekről, a helyi Bátor családról, a 
város utcáinak névadóiról, a Kossuth utca lakóiról szólók és más témákról. Csaknem harminc nagyobb 
terjedelmű munkája kéziratban maradt, közöttük a 2006-ban I. díjas, a helyi polgári iskolák történetét 
bemutató pályamunkája. 

1989-ben felkutatta Várpalota régi mezővárosi címerét, amelyet a város egy év múlva címerének fo-
gadott el. Alapítója és vezetőségi tagja volt a Városvédő és -szépítő Egyesületnek. Felkutatta az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc palotai hősei emlékét. Felhívta a figyelmet a temetőben lévő 
egykori kolostor romjaira (amelyben annak fénykorában Tomori Pál is szerzetesként élt), szerepe volt 
abban, hogy az első városi kórház, az Ispotály falára emléktábla került, s a Thury téren emlékkövet állí-
tottak annak a háznak a helyén, ahol Petőfi István mészárosként dolgozott. Kutatta és feldolgozta Petőfi 
István Palotához kötődése emlékeit és az itt írt verseit. Számos utca az ő javaslatára kapott új nevet fő-
képpen helyi, egykor itt élt kiváló személyiségekről. 

Munkásságáért városa önkormányzata többször kitüntette, s megkapta a legnagyobb helyi elisme-
rést is: 1994-ben a város díszpolgára lett. 2001-ben kapta meg a Honismereti Emlékérmet 2006-ban 
pedig a nyolcvanadik születésnapjára tartott díszünnepségen, ahol barátai, tisztelői, a város és közélet-
ének, a honismereti mozgalom megyei vezetői köszöntötték, átvehette az életútját bemutató, írásai ada-
tait tartalmazó bibliográfiáját. A várpalotai önkormányzat határozata alapján május 11-én névadással 
egybekötött megemlékező ünnepség keretében nyitották meg a tájház idei programját. A tájház és gyűj-
temény új neve: Fodor Sára Tájház. 

Tölgyesi József 

Aszód 



Beczásy István 
Nehezen írom ie a búcsú szót. annak ellenére, hogy emberileg nézve magas kort ért meg Beczásy 

István. A Székelyföld szülöttje volt, s - leszámítva németországi tanulmányait és a Dobrudzsában töl-
tött deportálás idejét - haláláig hű maradt szeretett Erdélyéhez. 

A Lakitelek Alapítvány önéletíró pályázatára érkezett be a valamikori dálnoki földbirtokos, Beczásy 
István megrázó önéletrajzi írása a háromszéki magyar birtokosok kálváriájáról a román kommunista 
rendszer kegyetlenségeiről. Személyes találkozásunk csak tovább erősítette bennem azt a rokonszen-
vet, melyet kézirata olvasása közben is már folyamatosan éreztem. Szilárd jellem, szorgalom, a föld 
szeretete, mély hit jellemezte. így aztán, ha Erdélyben jártam, többször meglátogattam és tisztelettel 
néztem már-már emberfeletti erőfeszítéseit, ahogy visszakapott dálnoki földjén újrakezdte a gazdálko-
dást, járta a székely falvakat, buzdította, s tanította a gazdákat. Komoly elméleti és gyakorlati szaktudá-
sát. előrehaladott korát meghazudtolva, újra hasznosítani akarta maga és sorstársai javára. 

A háromszéki földbirtokosokat 1949 márciusában gyűjtötték össze és szállították el családostól elő-
ször Sepsiszentgyörgyre, majd Dobrudzsába. Hogy milyen váddal? Elég volt az. hogy magyar földbir-
tokosok. Elképesztő körülmények közé kerültek. De nem volt elég az embertelen bánásmód, a nehéz 
munka. Beczásy Istvánt egy napon minden indoklás nélkül elhurcolták s a hosszú utazás után a maros-
vásárhelyi securitate pincéjében találta magát. Kínzás, vallatás következett, olyan politikai bűnöket 
akartak rá bizonyítani, amiket soha sem követett el. Egy percre sem adta fel a reményt, gyermekeire, fe-
leségére gondolt. Aztán ez a gyötrelem is véget ért, kiengedték s visszatérhetett - Dobrudzsába! 

A helyi lipovánok. bolgárok jóindulatúak voltak hozzájuk, feleségét különösen megszerették, de az 
ő szaktudását is hamar észrevették és hasznosították. Itt is úgy dolgozott, mint ha a sajátja lett volna a 
told. s ennek meg is lett az eredménye. Rizsföldeken, pityóka ültetvényeken, állatgondozásban egvránt 
elismerést váltott ki a mellé beosztott helyi parasztokból. 

Tizenöt évet raboltak el így az életükből. Gyermekeik nélkülük hányódtak, mindenhol hátratételt 
szenvedtek. Kiszabadulásuk után a Prágában végzett gyógyszerész felesége hamar talált munkát, ké-
sőbb a kiváló mezőgazdász Beczásy István is el tudott helyezkedni különféle kertészetekbe, állami gaz-
daságokba. 78 éves koráig aktívan dolgozott. Nagyon megtörte feleségének elveszítése, aki sokat szen-
vedett a rizsföldeken szerzett különféle betegségektől, s hiába kerültek Marosvásárhelyre a lányaik kö-
zelébe. nem sokáig élvezhette a nyugalmat. Aztán újra összeszedte magát és fantasztikus volt számom-
ra az az elszántság és lelkesedés, ahogy 80 évesen újra kezdte a gazdálkodást Dálnokon. A családot jól 
ismerték, hiszen édesapját „lencsekirály"-ként ismerték, tisztelték, később már Beczásy István minta-
gazdaságának is híre volt. 

1995-ben megjelent Bekerített élet című könyvében irta magáról: „1908-ban születtem Dálnokon, 
Beczásy Imre földbirtokos ötödik gyermekeként. Hosszú életem nagyobbik felét a kommunizmus érá-
jában. s annak minden keservét megszenvedve éltem le. Aki ismeri a történelem viharos korszakait, az 
előtt nem idegen a fogalom: az első számú közellenség mi voltunk, birtokunkat kisajátították, kényszer-
lakhelyre hurcoltak bennünket. A hatalom bekerítette az életünket. Ajó Istenbe vetett töretlen hitem, re-
ményem. mégis megengedte megélnem egészségesen azt az időt. amikor talán minden jóra fordul. 
Visszatérhetek az őseimtől örököít birtokra, a közben teljesen tönkretett jussomat megkaphatom. Oly 
sok hányódtatás. megaláztatás, dobrudzsai deportálás, szekuritate-fogság, s az én jó feleségem elvesz-
tése után..." 

Sokszor találkoztunk Budapesten is, ahova jó vetőmagért, s támogatásokért járt. amire oly nagy 
szüksége volt a háromszéki gazdáknak ahhoz, hogy saját földjeiken újra kezdhessék a gazdálkodást. 
Dálnokon is meglátogattam, a gyönyörű őspark közepén álló kúriában, mely - bármennyire lepusztítot-
ták - a gondos kezek nyomán ismét lakhatóvá vált. Az utolsó években kisebbik lánya élt vele 
Dálnokon, s remélte, hogy valamelyik unoka átveszi majd a stafétabotot. 

Most végleg megpihent szeretett szülőföldjén. 

Zika Klára 
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