
ISKOLA ÉS HONISMERET 1 

Tanítómestereink 

Szűcs Sándor: 

Rétészkedés, pákászaf 
Ezelőtt, miként a gazda, úgy a zsellér, a nincstelen szegény ember se szívesen bajlódott a földdel. A 

robot, a napszám, a részes munka nem vonzotta. [...] A rét valamelyik félreeső kis szárazulatán nád-
kunyhót ültetett, s abban húzta meg magát, míg a tél a faluba vissza nem szorította. Halászott, 
csikászott. teknősbékát fogott, nadályt szedett, madarászott, tojást keresgélt, darutol lat gyűjtött meg 
gyógyfüvet: veremmel, tőrrel, csapdával farkast, rókát fogott, hogy bundáját lehúzza: némelyik nié-
hészkedett. Ősszel gyékényt vágott, télen nádat. A rét termékeivel házalt, a környékbeli falvak piacain, 
nagy vásárjain kereskedett. [...] 

Vizeinkben valósággal nyüzsgött a hal. A körös, a Beretty ó, a Tisza halai a mi mocsarainkban ívtak, 
s halivadékok itt növekedtek fel. Osváth Pál írja. hogy némely ereink oly halgazdagok voltak, hogy ab-
ból egész vármegye elélhetett volna. így tehát megtehette a pákász, hogy a halászatnak legkényelme-
sebb módját űzze: főként vésszel halászott. Az ér medrébe vert V alakú nádfalazat volt ez. amely a 
szögletben levő résen át a kör alakú vészfejbe terelte a halakat, ahonnan időközönként csak ki kellett 
szedni az ún. merettyűvel. Nem kellett mellette kuksolni, fogta az a halat magától is. [...] 

Úri házak kedvelt csemegéje volt hajdan a teknősbéka. Persze az úrbéri szolgálmányok közt is ott 
szerepelt tehát. Attól kezdve, hogy 1703-ban Lipót császár a sárréti hajdúbirtokokat Esterházy Pálnak 
adta, a hercegi ház asztalára innen szállították a teknősbékát. Az urbáriumokból tudjuk, hogy 1777-ben 
Bajom. Mezősas, Zsadány 100-100. Kornádi 200 darabot volt köteles beszállítani. A sárrétiek sohasem 
ették. Annál többre becsülték a csíkot. Gyalult káposztával elkészítve híres sárréti eledel volt. 

Csikászó pákászaink az ingólápokon tevékenykedtek. Volt ilyen sok; a nád, gyékény avarjából, vízi-
növények indáéiból szövődött, és zöld pázsitként borította a víz színét. A járatlan ember könnyen bele-
szakadhatott, s akkor menthetetlenül elnyelte az alatt levő ombolyos víz. A pákász gyékényből font tal-
palót kötött bocskora talpára, és úgy lépegetett rajta, három ágcsonkban végződő, hosszú botjával tapo-
gatózva. [...] A pákászok lápmetszővel léket vágtak, és ebbe eresztették le a vesszőből font csíkkast. 
amely hamarosan megtelt a szabad levegőre oda tóduló sok csíkkal. A gazdag zsákmányt kobaktökben 
meg puttonyban hordták piacra.. [...] 

Keresett cikk volt a rák is. Úgynevezett pákával vagy rácsával fogták. Vesszőből font. tál alakú esz-
köz volt ez. amelybe májat tettek cselétekül, és hosszú rúd végére kötve vízbe eresztették. [...] 

Amilyen gazdag volt a Sárrét vize, éppolyan gazdag volt a madárvilága is. Mesébe illő adatokat kö-
zölnek róla az egykorú írások. 

Ralamb Kolos svéd királyi követ, aki 1658-ban utazott keresztül a mi vidékünkön, azt írja, hogy 
„olyan feles számban él a daru, vadlúd, túzok, vadkacsa és más kisebb szárnyas, hogy szinte elfedik a 
földet, és olyan tömegben repülnek, akár egy felhő". 

Érthető, ha II. József császár bécsi állatkertje 1786-ban a Sárrétbe eső kun városokhoz fordult, hogy 
küldjenek „mindenféle nagyságú és különféle színű vadkacsákat, búvárokat, fejérgólyákat, darvakat, 
túzokokat, vadludakat, lilliket. mindenféle gémet, kivévén a közönséges hamuszínű gémet, gödénye-
ket, karakatonákat, vízibikákat és más egyéb, különös szárnyas és négylábú állatokat". [...] 

1 Részletek a huszonöt évvel ezelőtt elhunyt kiváló etnográfus. Szűcs Sándor (1903-1982) „Régi magyar 
vízivilág" című könyvéből Bp. 1977. 65-79.). Akihagyásokat szögletes zárójelbe tett pontok jelzik. (A Szerk.) 
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Valóságos madárparadicsom, a madarászó pákászok cldorádója volt a nagy rétség, az elvégtelenülő 
náderdök. járhatatlan lápok eme világa. Amilyen madár csak megfordult Európában, az mind ismeretes 
volt itt. 

Tavasszal tojásszedéssel kezdte ténykedését a pákász. A tavalyi avas nád. sás bozótjaiban, törmelé-
kei köz talált legtöbbet. Öblös gyékényputtonyban hátalta piacra a vadmadarak fehér, kékes, szeplős, 
tarka tojásait. Vették az asszonyok. Sok volt. olcsóbban adta. így sűrű garas ütötte a markát. A nadálv-
szedésnek. -árulásnak is a tavasz volt évadja, betege, vérmes egészségesek ilyenkor csapolták ereiket. 
[...] 

Költéskor a madárflókákkal való piacozás ideje köszöntött be. Gyékény ből jó hosszú, széles kaskát 
kötött a pákász, fedelét is csinált, és abban vitte piacra a kis pelyhes vadkacsákat, libákat. Elkelt mind. 
Legkapósabb a ruca volt. ez könnyen megszelídült. Ezelőtt a sárréti udvarokon megszokott látvány volt 
a háznál keltetett vagy felnevelt vadruca és liba. A tengerivel való tartástól elnehezültek, nem nagyon 
szálldostak. Csak ősz felé tekingettek gyakran az égre. Ilyenkor szárnyukat szegték, vagyis néhány öl-
téssel összevarrták csapótollaikat. Mert megtörtént, hogy különösen a libák felkerekedtek, és a vándor-
madarak közé szállva, örökre otthagyták gazdájuk háza táját. 

Ha vevő akadt, kerített a pákász bármilyen madarat, mégpedig elevenen. Mert ő nem lőtte a madarat, 
hanem fogta. Puskája nem volt. Ellenben itt elő se lehetne számlálni azt a sokféle hurkot, amit madzag-
ból. sodringból, lószőrből. drótból, veresgvürü és feketegyűrü vesszejéből mesterkedett, azokat a lele-
ményes ésszel kifundált tőröket, csapdákat, amiket fából, vasból eszkábált. Ezeket kirakta, kivetette a 
nádasban levő úszványokra, mikor a vízimadarak törtek, meg a szigetekre, ahol sütkérezni szoktak. 
Nem kellett sokáig várni a zsákmányra. 

A hangutánzásnak utolérhetetlen művésze volt a pákász. Nemcsak a réti madarak hangját tudta utá-
nozni. hanem még a víz csobogását, nádsíppal, a szájába vett sással a szél zúgását is. A madarat, rókát, 
nyulat odacsalogatta a hurkok, csapdák közelébe, a farkast a megásott veremhez. [...] 

A daru volt a sárrétiek legkedvesebb madara! így aztán a pákászok rendjéből is a darvászokat érte a 
legtöbb tisztesség. (...] A múltban nagyon sok háznál tartottak legalább egy-két szelíd darut. Az udvar 
díszének tekintették. Bakonszegen a Nadányiaknak egész tálkájuk volt. amely kijárt a kapun, és a falu 
utcáin sétálgatott. 

Visszaemlékező öregek mesélik, hogy ez a szép nagy madár amilyen vad és félénk a természetben, 
olyan nyugodt, ha már az emberhez szokott. Mikor jókedve kerekedett, magát illegetve lépegetett, kis 
gallyat vett a csőrébe, feldobta, elkapta. Ha kiáltozva, szárnyát csapkodva keringelt az udvar közepén, 
akkor rossz időt jósolt. Őrizte is a háztájat. Ha idegen fordult be a kapun, csőrét csattogtatva adott jelt. A 
hagyomány szerint hajdan a zsákai várban is tartottak szelíd darv akat. Úgy szoktatták őket, hogy éjsza-
kára felüljenek a várfalakra, tudván, hogy nincs a darunál éberebb madár. Ha valami mozgolódást ne-
szeltek a vár körül, hangos kiáltozással figyelmeztették az őröket. 

Bizony egy-egy betanított szép daruért köböl búzát is kimértek! De a darunak a tolla se volt olcsó 
portéka, mégis elkelt.. A hódoltató török még adóba is elfogadta annak idején. Sőt a basákat, bégeket 
szép tollak ajándékozásával lehetett legkönnyebben lekenyerezni. 

De nagy divat volt a darutoll bokréta viselése később is. az marad mindvégig. Ezelőtt a lányok rá se 
néztek arra a legényre, akinek nem lengedezett a kalapja mellett. Anyámasszony katonájának tartották. 
Még a többiek se fogadták be maguk közé komának. [...] A szép. drága darutollat inkább csak ünnepe-
ken tűzték kalap mellé. Máskor vastag nádszálba húzva őrizték, vagy a tükör mellé dugva. Juss volt. ha-
gyaték. Az. apa végrendeletben hagyta legkedvesebb fiára. 

A régi nagy vásárok jellegzetes alakja volt a kopott gúnyájú darvász. aki szótlanul őgyelgett a soka-
dalomban. Kalapja körül volt tűzdelve darutollal, a legszebbeket pedig kilyukgalt falapickába dugdos-
va. kézben tartva árulta. Melyik milyen volt, 5 -10-15 forintjával kapkodták el tőle. Szép pénz volt ez 
ezelőtt. Némelyik legény a hombársípot nyitotta meg érte éjszaka idején. 

A pákász nem idegenkedett a csereügylettől. Búzát, lisztet szívesen elfogadott, mert hiszen kenyér 
nélkül nem ehette a húst. Egyébként csak hörcsög- és gözühordásből kaparhatott gabonát. Ha nem tu-
dott elegendőt szerezni, akkor súlyommal és böngyölével (a gyékény lisztes gumójával) pótolta a ke-
nyeret. [...] 

A pákászok közül kerültek ki a füvesek is. Elmondhatjuk róluk, hogy ők voltak a régi Sárrét vándor 
patikusai. Az öregek emlékezete szerint a rét nagyon sokféle gyógyfüvet termett, melyeknek olyan ha-
talmas erejük volt. hogy még a sír széléről is visszahozták az embert., csak érteni kellett hozzá, milyen 
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betegségről melyik jó. A füvészkedő pákászjól ismerte mindeniket. Tudta, melyiknek milyen részén 
rejlik hatékony ereje: gyökerében, szárában, virágában, termésében. Értett hozzá, mikor kell szedni: ta-
vasszal, nyáron, ősszel, napkelte előtt, délben vagy alkonyatkor. Azt se tévesztette el. hogyan kell szed-
ni: szótlanul ásni a gyökerét, vagy visszakézből törni a szárát, virágát. Mert a hiedelem azzal tartotta, 
hogy ha ezt elvétik, erejét veszti a fü. 

A szakértelemmel szedett füveket szárítás után kis csomókba kötözte a pákász. s ő maga vagy a fele-
sége gyékényszatyorban vitte a piacra. De készített belőle porokat, kenőcsöket is. A gyermekeknek cse-
megét árult: édesgyökeret, csicsókát. 

A rét virágzó növényeinek legtöbb hasznát látta a méhészkedő pákász: a rétiméhész. A nádasok közé 
valamelyik csendes kis szigetre csinálta méhesét, méheskertjét. Nádból kerek kunyhót ültetett magá-
nak. Körülkerítette öles magasságú, erősen befelé dűlő nádfallal, erre fából, deszkából kaput ácsolt, fél-
fájára hosszú póznán ló- vagy tehénkoponyát tűzött ki. Ezt babonaságból cselekedte a rontás, az ártó 
szándék ellen. Kiörül a kerítés tövén helyezte el a betapasztott gyékénykasokat. A röplyukba farkas-
gégét dugott abban a hitben, hogy az ezen keresztül közlekedő méhek falánkok. gyorsak, erősek lesz-
nek. mint a farkas. A magas nádfal elég jól védelmezte a kasokat az időjárás mostohaságától. Egysze-
rűbb készületű méhesekben nem volt kunyhó, csak egy kis kankarék védte a méhész cókmókját. Amab-
ban azonban telelni is lehetett. [...] 

A rét olvadástól késő őszig sohasem volt virág nélkül. A kasok gyorsan nehezedtek, 80-120 font sú-
lyúak voltak (1 font = 56 dekagramm.) Sokszor gödröt kellett alájuk ásni, s abba csüngött le a mézzel 
telt lép. Nyári melegben csorgott belőlük a méz, s kobaktök hajában fogták fel. 

A méznek nagy keletje volt. mert fontos szerepet játszott eleink háztartásában. Ezt tették ételbe, 
tésztafélékbe, kalácsba, a tea helyett ivott ürmösborba, a gyerekek kenyérre kenve ették. Sok esetben 
külsőleg is használták gyógyszerül. A kas csúcsában levő megcukrosodott mézet aszúméznek hívják. A 
sonkolyból gyertyát csináltak. Megolvasztva, négyszögletes formába öntve a „sonkolyos tót"-nak adták 
el, akivel a hetipiacon csináltak vásárt. 

Tehénkoponyás, ócska méhkert még az 1870-es években is volt bajomi határban a Makra-lapo-
nyagon meg a Váradi Sándor-porongon. Ebből az időből az irázi rétben is emlékeznek ilyenre. 
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Hogyan vittem be a „múzeumot" 
Zamárdiban az iskolába? 
A muzeális gyűjtemény létrehozása 

Mindig közel állt hozzám a múzeumok világa, s történelem-magyar szakos tanárként Zamárdiban. 
az általános iskolában kialakítottuk a múzeumi tevékenység néhány formáját. Az elhívatott pedagógus 
mellett ehhez a gyerekek mozgósítására van szükség, hiszen igazi iskolai gyűjtemény a diákok tevé-
keny bevonása nélkül elképzelhetetlen. Acél nem csupán kiállítás létrehozása, hanem a hozzá vezető út 
végigjárása is. Nálunk szakköri formában működik a múzeumépítés. Fontos kérdés a gyűjtési területek 
meghatározása. 

A következőkben olyan lehetőségeket szeretnék felsorolni, amelyek a mai iskolában reális lehető-
ségként állnak a pedagógusok és gyerekek lelkes csoportjai előtt. 

1. Az iskolában már meglévő, idősebb pedagógusok állal összegyűjtött anyag gondozása. 
Zamárdiban Piller Dezső és Friesz Kázmér hagyatéka. 

2. Helytörténeti gyűjtés. Flelyi témájú régi dokumentumok, képeslapok és fényképek. 
3. Iskolatörténeti gyűjtemény létrehozása. Régi tintatartók, palatáblák, bizonyítványok, rendtartások 

stb. 
4. Néprajzi gyűjtemény létrehozása. Elsősorban községi iskolákban kivitelezhető. 
5. A régi polgári élettel kapcsolatos tárgyak gyűjtése. Elsősorban városi iskolákban kivitelezhető. 
6. Régi játékok gyűjtése. A gyerekek körében nagyon népszerű elfoglaltság. 
7. A két világháború relikviáinak gyűjtése. Fiúk körében különösen kedvelt. 
8. Papírrégiségek gyűjtése. Könyvek, oklevelek, tárképek, képeslapok stb. 
9. Makettek, diorámák készítése. Megfelelő személy irányításával a legkönnyebben megvalósítható 

terület. Nemcsak a kereskedelmi forgalomban kapható, hanem a kreatív módon készített életnagyságú 
makettek is idetartoznak. 

10. Szabadtéri múzeum létrehozása, ha van megfelelő hely az iskolaudvarban. Zamárdiban ú jkőkori 
telepet alakítottunk ki. 

E két utolsó terület önálló szakkörként is megállja a helyét. Mivel mindkettő alapvetően manuális 
készséget igényel, bizonyos értelemben különböznek a többi terület tevékenységi körétől. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy teljesen eltérő érdeklődésű diákokra épülnek, hiszen a végcél hasonló, a múlt be-
mutatása. 

A következő lépés a szakköri munka fontosabb feladatainak megszervezése: 
I. Gyűjtőakciók. Helybéli idős emberek felkeresésével, helyi lapban megjelentetett hirdetés útján, 

diákok ismeretségi köre révén, lomtalanítások, papírgyűjtési akciók során. 
11. Az összegyűjtött tárgyak szakszerű tisztítása, állagmegóvása. A fából készült régiségek féregte-

lenítése, lenolajos kezelése, vasból készült tárgyak rozsdamentesítése stb. A munka megkezdése előtt 
érdemes szakirodalmat gyűjteni a könyvtárból, nehogy több kárt csináljunk, mint hasznot. 

III. Az összegyűjtött tárgyak rendszerezése. Ezt megelőzi a könyvtári kutatómunka, melynek célja, 
hogy utánajárjunk a tárgyak pontos rendeltetésének, korának. Számítógép segítségével cédulákat, tab-
lókat készítünk, melyeken a tárgyak neve, rövid ismertetője, esetleg rendeltetését bemutató képe szere-
pel. A hiányos tárgyak mellé illusztráció beszerzése, amelyen eredeti állapotukban láthatók. 

IV. Az összegyűjtött tárgyak kiállítása. A megfelelő tárlók, vitrinek beszerzése, majd a vitrinek, tár-
lók szakszerű. ízléses berendezése. 

Múzeumi órák és szakköri munka 
Az 5-8. osztályokban tanítom a történelmet Zamárdiban, így ebből a korosztályból kerülnek ki a 

szakkör tagjai. A legjobban az 5-6. osztályosok lelkesednek a foglalkozásokért, de a felsőbb évfolyam-
ok is aktívnak mondhatók. A szakköri munka szinte évről évre változik, hiszen egy-egy feladat megol-
dása után új területek felé kell fordulnunk. Eves munkabeosztásunk nagyban időjárásfüggő, ősszel és 
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tavasszal végezzük a szabadtéri feladatokat, míg a hosszú téli időszakban az iskola épületén belül tar-
tunk foglalkozásokat. 

A szabadtéri múzeum kialakítása például egy teljes tanévet vett igénybe, a hideg és csapadékos szak-
köri napokon az osztályteremben makettezéssel és régi tárgyak felú jításával múlattuk az időt. A szabad-
téri múzeum voltaképpen egy újkőkori telep, amit gyepűvel vettünk körbe, két félig földbe süllyesztett 
kunyhót, valamint egy tűzhelyet foglal magába. Az épületeket a történelemkönyvünkben látható il-
lusztrációk alapján építettük fel. az alapanyagul szolgáló fákat pedig az iskola udvara mögötti erdős te-
rületen vágtuk ki fejszével. Ez bizony embert próbáló feladat volt, ugyanúgy, mint a kunyhónként kb. 2 
m-1 szűzföld kiásása. Egy foglalkozáson legfeljebb két kocsirúd vastagságú fát tudtunk kivágni, letisztí-
tani és az építkezés helyszínére húzni. A favágás közben mindig a helyszínen tartózkodtam, nehogy 
baleset történjen. A gyerekek 10-15 csapás után váltották egymást. A kevésbé ügyesek és a gyengébbek 
(pl. a lányok) a kidöntött fák letisztítását végezték. Ezen kívül a szálláshely tisztántartásával, mandula-
gyűjtéssel, szalonnasütéssel és veteményezéssel töltötték az időt. 

A már elkészült telepen érdekes foglalkozásokat tartottunk. Próbálkoztunk lepénysütéssel (cseré-
pen). agyagedények formázásával és kiégetésével. sőt még íjászattal is. Az 5. osztályosokat minden év-
ben az őskor anyagrészének tanulása során egy történelemórán kiviszem a telepünkre, ahol gyúrunk 
egy őslepényt. kisütjük és persze elfogyasztjuk. A gyerekek ugyancsak ennél a témakörnél kapnak 
olyan szorgalmi feladatot, hogy készítsenek otthon valamilyen ősi szerszámot (kőbalta, csontlándzsa, 
szakóca stb.). A legjobbakat évről évre kiállítjuk egy vitrinben. 

A hideg vagy csapadékos szakköri napokon kedvelt időtöltésünk a történelmi témájú makettek és di-
orámák készítése a második világháború témakörében. A gyerekek szívesen hozzák be a szakkörre még 
össze nem rakott makettjeiket, amiket ajándékba kaptak rokonaiktól, s nem tudnak, vagy nem akarnak 
elkészíteni. A kereskedelmi forgalomban kapható makettek doboza ugyanis csalóka, mivel az összesze-
relt repülőgép vagy harckocsi képe látható rajta. A szülök, nagyszülők pedig gyakran abban a tudatban 
veszik meg, hogy egy kész játékot rajt a doboz. így aztán mindig van bőven nyersanyagunk és mun-
kánk. Ez a tevékenység sok türelmet, akaraterőt és ügyességet igényel. Az elkészült darabokból diorá-
mákat készítünk, amiket később kiállítunk. Ilyen volt például a sztálingrádi csatát ábrázoló dioráma, 
melyben kiégett harckocsik, romba dőlt házak és persze harcoló katonák makettjei tették életszerűvé a 
jelenetet. Nagy sikert aratott egy légi csata ábrázolása is, amit egy akváriumban rendeztünk be. Az eget 
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és a felhőket a belső üvegfalra festettük, az alját pedig mohával és homokkal borítottuk. Az akvárium 
tetejére helyezett drótrácsról damilon lógattuk be a két vadászgépet a belső térbe. A találatot kapott né-
met gép füstcsíkot húz maga után, amelyet úgy tudunk megjeleníteni, hogy egy vékony drót köré vattát 
tekertünk, majd fekete festékszóróval lepermeteztük, és a kis repülőgép végéhez illesztettük. F.gy másik 
kedvelt diorámánk egy olyan repülőgép roncsát ábrázolja, amely a Balaton mélyén nyugszik. Először a 
makettet kellett összeraknunk és lefestenünk, majd csak ezután kerülhetett sor a közel 60 éves korrózió 
érzékeltetésére. Az így elkészült vadászgépet egy vízzel telt akváriumba raktuk, amelybe még moszato-
kat is telepítettünk. A víz felszínén még egy békésen csónakázó horgászt is elhelyeztünk. Az északi part 
domborzatát az üveglap belső, míg az eget és a felhőket a külső felére festettük, ezzel is erősítve a térha-
tást. 

Életnagyságú makettek készítésével is próbálkozunk, bár ez jóval nagyobb kreativitást és merőben 
más technikát igényel. Első ilyen munkánk egy szovjet Gorjunov típusú kerekes géppuska másolata 
volt, melynek vázát egy régi kovácsoltvas ekéből készítettük. A lakatosmunkában az iskola karbantar-
tója segített, de bizonyos feladatokat (fúrás, szegecselés, festés) kizárólag a gyerekek végeztek. A gép-
puskát elsősorban azért készítettük, hogy legyen olyan ..régiségünk", mely testközelbe hozható a gyere-
kek számára, és nem kell félteni. Minden évben történelmi emlékjátékot rendezek a doni csata évfordu-
lóján. amelyen e fegyvermásolatot is bevetjük. A gyerekeknek egy kb. 10 km hosszú terepszakaszon 
kell végighúzniuk és célba juttatniuk, más egyéb hadi feladat végrehajtása mellett. Egy másik nagy ki-
hívásunk egy német parancsnoki terepjáró másának elkészítése volt. amit egy kiöregedett Zasztavából 
alakított át a szakkörünk, és ugyancsak a doni emlékcsatában próbál helytállni a gyerekek legnagyobb 
örömére. Mivel a jármű érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik, a körzeti rendőri megbízott se-
gítségét is igénybe kell vennünk a hadijátékokon. 

Szakkörünk másik fontos feladata a régiségek gyűjtése. A község lakói nagy segítségünkre vannak 
ebben, de a munka korántsem egyszerű feladat. Az emberk napjainkban már tisztában vannak azzal, 
hogy ezek a tárgyak pénzben is kifejezhető értéket képviselnek. Éppen ezért nagyon elővigyázatosan 
kell eljárnunk. Első lépésként azokat a potenciális célszemélyeket azonosítjuk, akiknél pénz nélkül is a 
siker reményében próbálkozhatunk. Ilyenek a tanulók idősebb hozzátartozói, ismerősei. A következő 
lépésként fölkeressük őket. közöljük velük küldetésünk célját (iskolamúzeum), majd szerencsés eset-
ben kapunk tőlük egy-két régi tárgyat. Ilyenkor öt-hat diáknál többet soha nem viszek magammal, mi-
vel a túlságosan nagy vendégsereg zavaró lehet. Természetesen más módja is van a régiségek gyűjtésé-
nek. A helyi lapban feladott hirdetésünkre például elég sok felajánlás érkezett. A lomtalanítások idő-
pontjait mindig megszerezzük a polgármesteri hivataltól. így pontosan tudjuk, mikor melyik, utcában 
kezdődik a fölösleges tárgyak kirakása. Ilyenkor szenes vasalók, rohamsisakok, öreg csizmák, bajonet-
tek és egyéb régiségek kerülnek elő. Érdemes továbbá az iskolán belül is kutatni régi tárgyak után. Cí-
mertörténeti kiállításunk anyagát például intézményünk padlásáról és pincéjéből gyűjtöttük össze. Ezen 
kívül az iskolatörténeti anyaghoz is találtunk néhány relikviát. 

Az összegyűjtött régiségek nagy része további törődést igényel, mivel állapotuk csak ritkán kielégí-
tő. Ilyenkor nem elég a külső szennyeződések (por. pókháló, piszokréteg) letisztítása, hanem el kell tá-
volítani a férgeket, a rozsdát és egyéb lerakódásokat is. A vasból készült tárgyakat soha nem smirgliz-
zük, mivel így lecsiszolnánk azok külső felületét. Kizárólag drótkefét használunk. Ha nem végeznénk 
el ezt a műveletet, akkor a száraz és meleg környezetben számolnunk kellene a folyamatos rozsdaper-
géssel. Sok türelmet és kitartást igényel a gyerekektől a fából készült relikviák féregtelenítése is, mivel 
valamennyi lyukon fecskendővel kell vegyszert juttatni a szú járataiba. Ezt követi a lenolajos kezelés, 
amely főként a festett farégiségek színeit hozza ki szépen, és a száraz fát ápolja. A rézből készült tárgya-
kat csak akkor tisztítjuk meg, ha az oxidréteg már szinte fekete. Egyéb esetekben nem bántjuk a patinát. 
Ritkán ugyan, de előfordul, hogy olyan régiségek kerülnek a birtokunkba, melyek rendbetétele nagy ki-
hívást jelent számunkra (repedezett, csontszáraz bőr. penészes papír vagy textília). Ilyenkor mindig 
szakirodalmat veszünk igénybe, mely szerencsére napjainkban már beszerezhető a könyvtárakban és a 
könyvesboltokban. 

A zamárdi iskolában sikerül megvalósítanunk azt. hogy a diákok számára elérhető közelségbe kerül-
jenek a múzeumok életével kapcsolatos tevékenységi körök. Ennek megvalósítása nem volt mindig tu-
datos. hiszen az egyik foglalkozási forma gyakran hozzájárult egy másik születéséhez. Igazán e beszá-
moló megírása döbbentett rá. hogy mennyire sokrétű és színes ez a munka, amelyet a szakkörökön, il-
letve a tanórákon végzünk a gyerekekkel. 

Tarr Péter 
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