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jegyében – a „Boldogasszony anyánk…” kezdetű katolikus népéneket. Egyúttal elhatároz-
ták, hogy már a zárónapon felvetik ezt a javaslatot, s indítványozzák a 90. zsoltár közös 
eléneklését. A javaslatot a XLV. Országos Honismereti Akadémia résztvevői örömmel fo-
gadták, s a szekcióülésekről szóló beszámolók zárásaként elénekelték a „Tebenned bíztunk 
eleitől fogva…” kezdetű, 90. zsoltárt.

Bodnár Mónika

Helytörténeti vetélkedő
a 200 éves Pitvarosról

Községünk 2016-ban ünnepelte alapításának 200. évfordulóját.
A délalföldi település Csongrád megye legszélén, Mezőhegyestől 6, Makótól 30, Szeged-

től 60 km-re fekszik. A teljes népesség – 2015. január 1. adatok alapján – 1392 fő.
 A falut – bár már az államalapítás kora óta lakott terület volt – 1470-ben említi először 

oklevél „Pythwaros” néven. 1552-ben, egy török hadjárat alkalmával elpusztult. Területe 
1755-től kincstári kezelésű bérföld volt. A mai község 1816-ban létesült nagylaki evangéli-
kus szlovák zsellérekből. A királyi kamara által rájuk rótt, rosszul jövedelmező dohány-
termesztés megtagadása miatt 1843-ban területének kétharmadát elvették, s ott két új falut 
alapítottak: a mai Csanádalbertit és Ambrózfalvát (Kispitvaros).

Munkát keresni – tavasztól őszig – a Dunántúlra, a Felvidékre is eljártak. A II. világhá-
borút követő, 1947-es magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény következményeként 
a falu szlovákságának háromnegyed része áttelepült: 655 család, 2442 személy, és mintegy 
1500 római katolikus magyart költöztettek be – zömmel Gútáról. Mindezek következtében 
a település etnikai összetétele jelentős mértékben megváltozott.

A községi rendezvények és megemlékezések mintegy záróakkordjaként iskolánk – a Pit-
varosi Petőfi  Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – felső tagozatos diák-
jai számára három fordulós vetélkedőt szerveztünk Pitvaros 1816–2016 címmel, amelyen 7, 
egyenként 4 főből álló csapat vett részt. A döntőre december 13-án került sor. 

Az első forduló némi kutatómunkát (tájház, néprajzi gyűjtemény, könyvtár, internet) 
igénylő „dolgozat” megírása volt megadott szempontok és pontosan megjelölt forrásanyag 
alapján.

A második fordulóban plakátot kellett készíteni szabadon választott technikával, de ter-
mészetesen a témához kapcsolódva.

A harmadik forduló – a döntő – egy PPT prezentáció elkészítése és bemutatása volt, ame-
lyet külön zsűri értékelt. Egybehangzó véleményük szerint a gyerekek komolyan vették ezt 
a feladatot is, így igen értékes és színvonalas munkákban gyönyörködhettek a jelenlévők, 
növelve ezzel a versenyzők önbizalmát és sikerélményét.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy minden csoport más és más szemszögből köze-
lítette meg a témát: voltak, akik a történelemre, mások a hagyományokra stb. fektettek 
nagyobb hangsúlyt.

A végeredmény és a helyezések sorrendje a három forduló során elért összpontszám 
alapján alakult ki – igen szoros „küzdelemben”!
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Az első és a második helye-
zést az 5. osztály két csapata, a 
harmadikat pedig a 6. osztály 
1. csapata vihette el. Ezúton is 
gratulálunk nekik!

Itt szeretnék köszönetet 
mondani fő támogatóinknak: 
Pitvaros Község Önkormány-
zatának, a Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak, az Isko-
lánk és Óvodánk Gyermeke-
iért Alapítványnak, valamint 
a szülői munkaközösségnek, 
akik nagyon értékes díjakkal 
és jutalmakkal hálálták meg 
diákjaink lelkiismeretes mun-
káját, szorgalmát. Üres kézzel 
senki sem távozott.

Összefoglalva elmondhat-
juk, hogy a rendezvény sikeres volt. Méltóképpen zárhattuk az emlékévet. A versenyben 
részt vevő gyerekek kutatómunkájuk eredményeként jobban megismerték településüket, 
szűkebb hazájukat, annak múltját és jelenét, s ismereteiket megoszthatták másokkal is.

Köszönet érte!
Kocsis Pál

Vasúti megemlékezés
az évszázados fák alatt

A Dél-Dunántúlon negyven éve (1976-ban) három vasútvonalon szűnt meg a közlekedés. A 
Nagyatád–Barcs, a Kaposvár–Almamellék–Szigetvár és a Pécs–Harkány vonal települései 
maradtak vasúti közlekedés nélkül. Ezt a szomorú eseményt követte 1979 decemberében a 
(Kaposvár) Kaposmérő–Kadarkút–Középrigóc (Barcs) vasútvonal felszámolása. Ezen al-
kalomból szerveztek megemlékezést a vasútbarátok Almamellékre 2016. december 31-én. 
Az előzetes terveknek megfelelően emléktábla készült, amely a volt almamelléki vasútállo-
más épületére került, majd a Mecsekerdő Zrt. Almamelléki Kisvasútján vonatoztunk Sas-
rétre, ahol előadások hangzottak el a Helyi Érdekű Vasutakkal kapcsolatban. A pécsi egye-
temről felkért professzorok a téma szakértői, akik munkájuk során gyakran foglalkoztak 
a közlekedés múltjával, jelenével. Majdán János tudományos munkái közül megemlítendő 
a Helyiérdekű vasutak és kiépülésük a Dunántúlon című könyve, Kovács Árpád többek 
között foglalkozott a megemlékezésen szereplő vasutak megszűnését követő társadalmi 
hatásokkal – munkája, amelyet 1988-ban készített, megjelent a Somogy című folyóiratban, 
Erdősi Ferenc tudományos munkáiban gyakorta foglalkozott a közlekedéssel, a vasutakkal, 

A vetélkedő résztvevőinek egy csoportja
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külön érdekesség életútjában, hogy személyes kapcsolata is volt Almamellékkel, a Sziget-
vár–Kaposvár vasútvonallal.

Az összejövetelen a vasútbarátokon kívül az érintett vasútvonalak településeiről érke-
zettek vettek részt, valamint Ander Balázs barcsi országgyűlési képviselő, a szervezésben 
és az esemény megvalósításában nagy szerepet vállaló Mecsekerdő Zrt. képviselője – Sajgó 
Ferenc erdészeti igazgató. 

A hideg, de gyönyörű napsütésben megrendezett program a volt almamelléki vasútállo-
más épületén elhelyezett emléktábla avatásával kezdődött, ahol az utolsó előtti almamel-
léki állomásfőnök fi a (aki itt is született) – Lepesi Zoltán László ‒ mondott beszédet. A 
vasútállomás történetét, annak kialakulását ismertette, elmondta, hogy a vasútvonal mi-
lyen lehetőséget jelentett az ott élőknek és bár az akkori uradalom – báró Biedermann 
birtoka – jelentősen befolyásolta a vonal építését, az állomás több mint 3300 lakost szolgált 
ki az eljutás, a fuvar lehetőségével, postájával és az ott lévő egyéb szolgáltatásaival (az egész 
vonal településein 1900-ban összesen 9 és fél ezren éltek!). A báró ígéretének megfelelően 
az 1900. novemberi átadást követő évben megépítette a ma is működő kisvasutat, amellyel 
az emléktábla leleplezése után a résztvevők kiutaztak Sasrétre a Mecsekerdő Zrt. rendez-
vényházába. 

A rendezvényház a sasréti kirán-
dulóközpont újabb attrakciója az Al-
más-patak forrásának közelében, az 
Almamelléki Ősbükkös völgyében. 
Ebben az épületben – első használó-
ként vettünk részt – kezdődött a meg-
emlékezés tudományos része a Pécsi 
Tudományegyetem professzorainak 
közreműködésével. A megnyitót An-
der Balázs országgyűlési képviselő 
tartotta, aki a vidék jelenlegi helyzeté-
ről szólt, elmondva, hogy a többszörö-
sen hátrányos helyzetű dél-dunántúli 
járások első koporsószegét az 1968-as 
közlekedési koncepció következmé-
nyeként bezárt vasútvonalak verték be.

Az előadások sorát Majdán János 
professzor úr kezdte meg, aki a helyi 
érdekű vasutak (HÉV) kialakulásáról, 
azok akkori térségfejlesztő hatásairól 
tartott előadást. Mondatai között még 

a vasutat szeretők is hallhattak újdonságot a HÉV-ek európai megvalósításairól, arról, hogy 
legfontosabb a helyi források bevonása a vasutak megvalósításába. Fontos, hogy törvényi 
szabályozások tegyék lehetővé a vasutak könnyebb kialakítását, vegyék fi gyelembe a kisebb 
igénybevételt. Jelentős szempont, hogy egységesítsék a terveket, a mellékvonalak kiegészítő, 
ráhordó vonalai legyenek a már meglévő fővonalaknak. Hallottuk, hogy a ma is használa-
tos vicinális szó egy régi, Németföldön használt kifejezés – „local vicineau” (Elzász – 1850) 

– magyarítása. A hely szelleme is példát mutat a történelmi hagyományokra, hogy az itteni 
birtokos beleszólt a vasútvonal kialakításába, de később a szállításaival szolgálta a vonal 
hasznosságát, működtethetőségét. Az előadásból következtethető, hogy a mai időkben is 

Lepesi Zoltán László (balra)
és Sajgó Ferenc az emléktáblánál
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esetleges könnyítésekkel, a szabályok rugalmasabb alkalmazásával fenntarthatóak lehet-
nének a mellékvonalak, hatékonyabban szolgálhatnák a vidéket. 

Erdősi Ferenc professzor emeritusz, földrajztudós a vasútvonallal kapcsolatos saját él-
ményeit beleszőve beszélt az almamelléki vonatról. 1945-ben még vasúti hajtánnyal is volt 
Almamelléken, hogy a családjuknak élelmet szerezzenek be a rokonoktól. Személyes élmé-
nyein túlmenően az 1968-as közlekedési koncepció kialakításáról, az azt megelőző vizsgá-
latokról beszélt. Érdekességképp említette, hogy Magyarország a szocialista tábor orszá-
gaként a szovjet példát követte az élet szinte minden területén, de a vasutakkal kapcsolat-
ban nem! Az akkori német – NSZK! – példát vettük át az ottani feltételek fi gyelmen kívül 
hagyásával. Az idő tájt az NSZK-ban három emberre kettő autó jutott, az egész országot 
lefedő autópálya-hálózat és korszerű közúthálózat volt. Magyarországon a ’60-as években 
10 emberre jutott egy autó, az úthálózat korszerűtlen, a településeket bekötő utak kiépítése 
akkoriban kezdődött (Almamellék 1964-ben kapott kiépített utat, addig csak a vasút volt!). 
Ebbe a környezetbe átvenni a vasútmegszüntetést súlyos hiba volt a vidéki Magyarország 
számára!

Kovács Árpád professzor a vasútmegszüntetés következményeiről beszélt. Professzor úr 
(Erdősi Ferenccel közösen) 1986-ban vizsgálta, vajon a megszüntetett vasútvonalak mentén 
élők milyen módon élték meg a közlekedés változását, milyen hatással volt az életkörül-
ményeikre. A megszüntetéseket „vizsgálatok” előzték meg, amelyek elvileg annak bizo-
nyítását szolgálták, hogy gazdaságtalan az adott vasútvonal. Az ott élők számára ígére-
tek hangzottak el, amelyek a gyorsabb, gyakoribb, rugalmasabb, korszerűbb közlekedést 
vetítették előre. Fejleszteni kellett az utakat, jelentősebb beszerzések váltak szükségessé, 
úgymint autóbusz, teherautó. Az eredmény, hogy az ígért olcsóbbság nem valósult meg, a 
díjkiegészítés megszűntével – egy-kettő év – drágábbá vált mind az árufuvarozás, mind a 
személyközlekedés. A buszjáratok – bár a falvak központjából indultak – hosszabb menet-
idővel közlekedtek, azzal, hogy bementek valamennyi településre („karácsonyfa járatok”). 
A buszok gyakran érkeztek pontatlanul, a megállóhelyek – jobbik esetben – csak „bódék” 
voltak, az átszállási lehetőségek bizonytalanná váltak. A várakozások ellenére az utasok 
nem szálltak át a buszról a vonatra, így a vasútvonalakon csökkent az utasszám. A szál-
lítási költségek növekedése miatt változott a terményszerkezet, a hagyományos termékek 

– pl. vetőburgonya, gyümölcs – helyett búza, kukorica termelése vált döntővé. Jelentősen 
növekedett az elvándorlás az érintett településekről. Itt kell megemlíteni, hogy a megem-
lékezésnek otthont adó település – Almamellék – lakosságszáma 1900-ban 1574 fő volt, ma 
381-en élnek itt!

Befejezésképp Sajgó Ferenc, a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészeti igazgatója adott 
tájékoztatást a helyi erdőgazdálkodásról. A sasréti erdők fái adtak szállítási feladatot a 
kisvasútnak, forgalmat a nagyvasútnak. Erdészeti igazgató úr jelentős bejelentést tett az 
előadásában: 2017 tavaszán megkezdődik a kisvasút felújítása! A Mecsekerdő Zrt. lehető-
séget kapott, hogy a vonal teljes hosszában kicserélje a vasúti felépítményt, az almamelléki 
végállomáson a mozdonyok és a kocsik tárolására, karbantartására szolgáló épületet hoz-
hassanak létre, valamint korszerűsíthessék a járműveket!

A megemlékezés kisvonatozással zárult, a résztvevők visszautaztak Almamellékre, 
ahonnan a kellemesen eltöltött nap emlékével térhettek haza, búcsúztathatták az óévet. 

Annak reményében búcsúzhattunk, hogy van jövője Almamelléken a vasútnak, amely a 
Mecsekerdő Zrt. fejlesztésével egy modern, a mai igényeknek jobban megfelelő turizmus 
attrakcióval fogadhatja vendégeit.

Lepesi Zoltán László
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„A szülőföld szolgája”,
dr. Takács Lajos néprajzkutató

A Tolna megyei Várongon, a külső-somogyi dombvidék szomszédságában 1921. november 
10-én látta meg a napvilágot. Földműves szülőktől származott, akik mindent elkövettek 
gyermekeik boldogulásáért. A község a sok történelmi hányattatása ellenére gazdagon 
közvetítette a Dunántúl mély gyökerű hagyományait. A szülői ház a földműves-közösség 

„polgári” tradícióját örökítette.
Családja nagy erőfeszítéseket tett, hogy a három fi vérből legalább kettő továbbtanulhas-

son. Az elemi iskolát Várongon végezte el. Bátyjával (Takács József) együtt a dombóvári 
gimnáziumba került. Ez a gimnázium keltette fel a folklór és a néprajz iránti érdeklődését. 
Legkedvesebb tanára az egykori Eötvös-kollégista Péczely László, a későbbi pécsi tanszék-
vezető professzor volt. Rendkívüli tehetsége tanárainak már középiskolás korában feltűnt, 
ennek köszönhette, hogy az Eötvös-kollégium tagjaként végezhette egyetemi tanulmánya-
it, 1941-től 1946-ig. A Pázmány Péter Tudományegyetemen a Bölcsészeti Karra járt. Ott 
egyre mélyebbé vált a néprajz iránti elkötelezettsége. Rendszeresen hallgatta Viski Károly 
professzor előadásait. Járt Ortutay Gyula magántanári és kollégiumi óráira is. Várongi 
élményei és korábbi, majd későbbi kutatásai meghatározták tudományos tevékenységét. 
A doktorátus megszerzése után rövid ideig tanári, népi kollégiumi igazgatói állást vállalt, 
majd minisztériumi tisztviselőként tevékenykedett.

„Takács Lajos részben még egyetemistaként élte át az 1945 utáni lázas újjáépítést, a koalí-
ciós politikai csaták nehéz éveit. Ekkor még viszonylagos nyugalomban fejezhette be tanul-
mányait. Horváth János, Keresztúry Dezső, Hadrovics László, Ortutay Gyula nemcsak a 
tudományra nevelték, hanem tudósi magatartás-mintát is adtak. Takács Lajost akkoriban 
vonzotta a közélet is, részt akart venni a magyar társadalom átalakításában. 1949–50-ben 
fordulat történt a politikában. Takács Lajos »nép kádernek« számított, aki gyors hivatali és 
politikai karriert futhatott volna be.  Ő azonban 1950-ben inkább a Néprajzi Múzeumot és a 
kutatói pályát választotta” – olvashatjuk Paládi-Kovács Attila Takács Lajos tudományszer-
vező munkássága című beszámolójában, amelyet a Magyar Néprajzi Társaság emlékülésén 
mondott el 1991-ben. 

„Múzeumi beosztása lehetővé tette, hogy a régi folklorisztikai témáit tovább gondozza, kí-
nálkozó alkalommal megjelentesse, de ezzel párhuzamosan fokozatosan kiépítse kutatásai 
új területét: elsősorban a magyar földműves-gazdálkodás feldolgozására. Tisztában volt az-
zal, hogy nála aligha ismerheti jobban bárki is a dunántúli falu valóságát, belső rendjét” – 
olvashatjuk Filep Antal barát és kolléga visszaemlékezésében.

Családja reá örökítette a tolnai földművesközösség teljes hagyományvilágát, beavatta a 
helyi élet titkaiba. Rendszeresen részt kért a szülei, illetve otthon gazdálkodó testvére, Ta-
kács István munkáiból, így közvetlenül is nyomon követhette azokat a változásokat, ame-
lyek az újabb fejlődés nyomán köszöntöttek falvainkra, köztük Várongra is. 

Ebben az időben a hazai dohánytermesztés monografi kus feldolgozásához látott hozzá. 
1954-től egymás után jelentette meg dolgozatait.

Takács Lajos fi gyelmét az 1950-es évek második felétől mindjobban a földművelés, illet-
ve az irtásgazdálkodás kötötte le. Nagy energiát fordított a földművelés eszközkészletének 
összegyűjtésére, annak tudományos feldolgozására. 1973-ig, alig 20 év alatt megkétsze-
rezte a Néprajzi Múzeum földművelés-gyűjteményét. Megállapításait nem nélkülözheti 
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a nyelvtudomány, a néprajz, de az agrártörténet sem. 1976-ban adta ki Várongnak mint 
irtásfalunak monografi kus feldolgozását.  A lápvilág és a mocsaras, tavi környezet irtá-
sos gazdálkodását mutatta be A Kis-Balaton és környéke című (1978) kismonográfi ájában. 
Irtásgazdálkodásunk emlékei, irtásföldek, irtásmódok című könyve (1980) tette teljessé az 
irtáskultúráról készített dolgozatai sorát. Ez a mű újabb doktori fokozatot biztosított szá-
mára még 1976-ban.

Takács Lajos több kezdeményezést tett a történeti néprajzi kutatások szervezettebbé té-
telére, kifejlesztésére. Megszervezte az MTA Néprajzi Kutató Csoport keretében a Történe-
ti Etnográfi ai Osztályt.

Mély általános műveltsége, sokoldalú tájékozottságának köszönhetően tekintélynek szá-
mított a társadalomtudományok vezetőinek körében is. Kiváló adottságai voltak, amelyek 
lehetővé tették, hogy eredményesen képviselhesse szaktudásunkat itthon és külföldön egy-
aránt.

1968–1976 között tagja volt az Ethnographia című lap szerkesztőbizottságának is. Az 
MTA Néprajzi Bizottságának az 1960–70-es években végig tagja volt. 1981–85 között pe-
dig az elnöki tisztet töltötte be. Tudományos teljesítményét 1980-ban az ELTE címzetes 
egyetemi tanársággal ismerte el. Szerkesztője volt a Néprajzi Közleményeknek is. 1978-ban 
Györff y István-emlékérmet kapott.

Hallatlan nagy fegyelemmel és rendkívüli tudatossággal építkező életpálya szakadt meg 
Takács Lajos 1985. február 7-én bekövetkezett halálával.

Özvegyének elmondása szerint hatalmas tömegű, eddig még kiadatlan kézirat maradt 
utána, amelyek közlésre, kiadásra várnak. Véleményem szerint ezen dolgozatok kiadását 
mielőbb el kellene végezni, mert nélkülük szegényebb lesz a magyar kultúra.

A szülőföld, a falu, a vidék szeretete megelevenedik minden művében. Ezt a szeretetet 
és ragaszkodást gyermekkorából hozta magával. Ezt tanulta szüleitől, nagyszüleitől és a 
várongi egyszerű emberektől. 1985-ben bekövetkezett halála után sem lett hűtlen szülő-
földjéhez, hiszen ott pihen a várongi temetőben, azok között, akik elindították e nemes és 
szép pályán. Végakarata volt, hogy Várongon temessék el.

75. születésnapjára emlékezve márványtáblát avattunk szülőházánál 1996. november 10-
én. Emlékeztünk egy kis falu jeles szülöttére, aki életében szolgálta a szépet és a jót, aki egy 
pillanatra sem felejtette el, hogy honnét indult.

Emléktábláján a következőket olvashatjuk:

„E házban született
Dr. Takács Lajos

etnográfus, történész
1921–1985

Az egyszerű falusi emberek életének
és munkájának megörökítője.

Emlékét kegyelettel őrzi
Várong község lakossága

1996.”

Brunner Dezső polgármester a falu és a helyi Petőfi  Termelőszövetkezet nevében kö-
szöntötte a megjelenteket, majd dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár, a volt tanítvány, 
kolléga és barát emlékezett dr. Takács Lajosra, méltatva munkásságát, szülőföld- és ember-
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szeretetét. Ezután dr. Szilágyi Miklós, az MTA Népraj-
zi Kutatóintézetének munkatársa kért szót, aki többek 
között elmondta, hogy ez a kis falu a magyar néprajz 
térképén a fővárosnak számít, és dr. Takács Lajos nagy-
ban hozzájárult a szakma európai hírűvé emeléséhez. A 
megemlékezés koszorúzással zárult. A család mellett 
tiszteletét fejezte ki az önkormányzat, a volt munkatár-
sak és a szövetkezet is. A délutáni program a temetőben 
lévő sírnál folytatódott, ahol elhelyeztük az emlékezés 
és a szeretet, illetve a tiszteletadás virágait, és meggyúj-
tottuk egy-egy szál gyertyánkat, adózva a nagy néprajz-
kutatónak. 

Lajos bácsit jómagam még ismerhettem. „A szülőföld 
szolgájá”-nak tartotta magát, és amikor megismertem, 
egyszerűségével valóban a „pógári” világból származó, 
a népét jól ismerő, szelíd, egyszerű emberrel találkoz-
hattam. A 80-as évek elején testvére, Pista bácsi szőlőjé-
nél fogadott. Abban az időben készültem el szülőfalum, 
Gölle krónikájának második átdolgozásával. A néprajzi 
fejezetet nézte át. Emlékszem, a diófa alatt lévő asztal-

nál beszélgettünk, talán három alkalommal is találkoztunk. A monográfi ához gratulált, 
amely azóta két kötetben megjelenhetett, még 1987-ben, illetve az agrártörténet 1997-ben 
látott napvilágot. Azóta is hálás vagyok a Teremtőnek, hogy megismerhettem a nagyszerű 
szakembert, és az Embert, aki készségesen fogadott, segítette munkámat. Emlékét megőr-
zöm! Nem titok az sem, hogy az emléktábla állítását jómagam kezdeményeztem az akkori 
önkormányzatnál és a termelőszövetkezet vezetésénél mint a térség növényvédelmi fel-
ügyelője. 

Bodó Imre

In memoriam

Bogdán Lajos (1935–2017)
Őseredeti, őserejű népművelő és „honismerő” (a honismereti mozgalom aktív munka-

társa) távozott nemrégiben a földi világból: a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 
egyik leglelkesebb egykori titkárát, a Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete a ’60-as, 
’70-es évek nagy népművelői generációjának talán utolsó tagját gyászolja Bogdán Lajostól 
búcsúzva.

A két lábon járó népművelés (e kifejezés az egyik volt megyei főjegyzőtől származik) már 
gyermek- és fi atalkorától kezdve szoros szövetségben élt a szögedi hagyományokkal, hi-
szen mindig a szögedi nemzet tagjának vallotta magát, ő-ző szögedi nyelvjárásban beszélt, 
majd később írt, legfőbb példaképe „a legszögedibb szögedi”, Bálint Sándor volt.

Szó szerint munkás, küzdelmes ifj úkora után (apját, az utolsó szögedi szitakötőt követte 
a kétkezi mesterségben) 1963-tól kezdve dolgozott a sok nevű Csongrád megyei művelődési 

Dr. Takács Lajos
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központban (e nevet csak a nyolcvanas években kapta 
meg a leghosszabb ideig Csongrád Megyei Tovább-
képzési és Módszertani Központként működő intéz-
mény), amelynek 32 évig volt univerzális munkatársa.

Elsősorban az amatőr színházi, amatőr fi lmes és fo-
tós mozgalom generálása tartozott hozzá, de átmene-
tileg foglalkozott a kórusélettel, a népzenével, a nép-
dalkörökkel is. Óriási lelkesedéssel szervezte a szak-
mai találkozókat, továbbképzéseket: voltaképp együtt 
élt azokkal. Az amatőr színjátszó rendezői tanfolya-
mok leglelkesebb résztvevője ő maga volt. A gyermek- 
és ifj úsági színjátszás akkoriban új irányzatának ki-
dolgozásában olyan kimagasló személyiségekkel dol-
gozott együtt, mint Debreczeni Tibor, Bácskai Mihály 
és dr. Kovács Miklósné. Maga is kiváló amatőr fi lmes 
és fotós volt. Első és egyetlen munkahelye 1992-ben 
megszűnt, illetve beolvadt a megyei pedagógiai in-
tézetbe. Bogdán Lajos ettől kezdve „utolsó mohikán-
ként” dolgozott: utolsó két aktív évében már az összes 
korábbi közművelődési szakterület gondozása hozzá 
tartozott. S természetesen alapító tagja volt a szintén 

„több nevű” Csongrád Megyei Népművelők Egyesületének: egyesületi összejövetel, kirán-
dulás elképzelhetetlen volt nélküle. Évtizedeken keresztül dolgozott aktív szakszervezeti 
tisztségviselőként: az 1989-ben megalakult Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezetének első megyei ügyvivője volt 1992-ig.

Épp a megyei művelődési központ átgondolatlan és elhamarkodott felszámolása évé-
ben került kapcsolatba a honismereti mozgalommal, majd 1995-ben a megyei honismereti 
egyesület titkára, fő szervezője, motorja lett. Óriási energiával, számtalan kapcsolatot ki-
építve tartotta össze az egyesületi tagságot, jelentős érdemeket szerzett a történelmi–mű-
velődéstörténeti vetélkedők lebonyolításában, publikált a Honismeret című folyóiratban és 
más, regionális kiadványokban, előadásokat tartott, emléktáblák állítását kezdeményezte. 
A Szegedi Közéleti Kávéház számos estjén volt házigazda, a Szegedi Közművelődési Ta-
nács munkájában hosszú évekig vett részt aktívan. 1994-ben Honismereti Emléklapot vehe-
tett át, 2000-ban a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért Emlékérem kitüntetését 
kapta meg, 2010-ben az 50 éves honismereti mozgalomban végzett munkáját jubileumi 
emléklappal ismerték el, 2008-ban pedig Wlassics Gyula-díjban, a közművelődési szakma 
miniszteri szintű kitüntetésében részesült.

Jelentős, értékes munkássága, rendkívüli, tisztaszívű személyisége emlékét megőrizzük. 
Nyugodjon békében szerette városa, Szöged mögszentölt földjében, nem messze Dugonics 
Andrástól. Et Lux Perpetua luceat Ei – És az Örök Világosság fényeskedjék Neki!

Bogdán Lajost 2017. június 23-án 13.00 órakor kísértük utolsó útjára a Dugonics-temető 
ravatalozójából.

Kiss Ernő

Bogdán Lajos


