
Kovács János:

A Salgótarjáni Múzeum alapító levele

Múlt év decemberében, az ajándék
hozó és osztó ünnepek táján kedves 
látogatója volt a Nógrád megyei Mun
kásmozgalmi Múzeumnak. A szívesen 
látott vendég Dr. Darnay (Dornyay) 
Béla nyug. múzeumigazgató szokásához 
híven ezúttal sem jött üres kézzel. 
Táskájában vagy, ahogy azt Ruffy 
Péter egy régebbi Magyar Nemzetben 
megjelent riportjában nevezte, iszák- 
jában, mint egyébkor, most is becses 
ajándékok voltak. Ezek mindegyike 
örömet szerzett a salgótarjáni múzeum
ügy minden munkásának. Az iszák 
tartalmából most csak a legértékesebb 
darabot mutatjuk be.

A vastag keménypapírra ragasztott 
magyaros motívumokból álló keretbe 
foglalt színes tábla 30X50 cm nagyságú. 
A gondosan rajzolt betűk azt a propa- 
ramadó felhívást tartalmazzák, melyet 
méltán tekintünk a Salgótarjáni Mú
zeum alapítólevelének. Íme az érté
kes dokumentum teljes szövege:

S A L G Ó T A R J Á N I  
V Á R O S I  M Ú Z E U M

SALGÓTARJÁN városban és klasszi
kus lelőhelyekkel bíró környékén pusz
tulnak a múlt emlékei! Avatatlan ke
zek dúlják szét a múzeális értékű le
leteket! Azzal, hogy a talált tárgyakat 
megmentjük még nem teszünk eleget 
kötelességünknek! Lehetővé kell tenni, 
hogy a leletek feltárását szakemberek 
végezzék! Vegye kezébe a közönség is 
a kultúra ügyét: indítson mozgalmat 
a S ALGÓTARJÁNI MÚZEUM mega

lapítása érdekében! A múzeum nem az. 
„ócska tárgyak„ gyűjtőhelye. A  SAL
GÓTARJÁNI MÚZEUM legyen a múlt 
emlékeinek, pusztuló palóc néprajzunk
nak, tanulságos természeti tárgyaink
nak, bányászati és ipari termelésünk 
bizonyétékainak megőrzője, az önzetlen 
és közérdekű kutatások leghivatottabb 
otthona! A SALGÓTARJÁNI MÚZEUM 
műveltséget áraszt városunk és vidéke 
lakóira.

Salgótarján, 927. június 24.

Felvilágosítást nyújtanak, leleteket, 
adományokat átvesznek:
HORVÁTH LÁSZLÓ városi tanácsnok. 
Dr. DORNYAY BÉLA reálgimnáziumi

tanár
A  pár év híján 40 éves alapítólevél 

azóta megyeszékhellyé lett városunk 
művelődéstörténetének hőskorára em
lékeztet. Azokat az időket idézi, amikor 
Salgótarjánban, az akkor hivatalos 5 
év óta városként számontartott orszá
gos jelentőségű bányai és ipari telepü
lésen első igény támadt a múlt emlé
keinek felkutatására, megmentésére és 
közkinccsé tételére. Tiszteletreméltó 
szándék, érdemes akarat sarkalta tet
teket követelő vállalkozás volt ápolni 
legjobb hagyományainkat, keresni, nö
velni a múlt erős táptalajába kapasz
kodó gyökereinket. Okkal ébred ben
nünk tisztelet e nagyszerű munka út
törői iránt.

Az alapítólevél fogalmazója, a mú
zeumügy legelső helyi fáradhatatlan 
szószólója Dr. Dornyay Béla gimnáziu

113



mi tanár volt, akit egyben az első sal
gótarjáni középiskola alapító tanára
inak sorában is ott találunk.

Ha a város határain innen és túl hi
vatalos körökben nem is keletkezett 
méltó visszhangja az alapítólevélben 
világosan megfogalmazott felhívásnak, 
a város és a környék egyszerű polgárai 
és lelkes tanulóifjúsága meghallotta 
és tettre váltotta a szót. A Salgótar
jáni Városi Múzeum harmincas évek
ben lefektetett nyilvántartása, melynek 
ismertetésére majd más alkalommal 
visszatérünk, megőrizte az első salgó
tarjáni — ma már van rá jó szavunk 
— múzeumbarátok nevét. Csak emlé
keztetőül leírunk közülük néhányat: 
Szmetana Aladár gyógyszerész, Kojnok 
Pál erdész, Ambrus Béla tanító, Bozó

Ferenc pásztor, Szmolka Mihály mér
nök, Blanár György, Verebélyi Pál, 
Kavecz László gimnáziumi tanulók 

Rövid méltatásunk során szándéko
san nem fűztünk gondolatokat nagy- 
értékű írásos emlékünk ma is időszerű, 
maguktól értetődő mondataihoz. Egyhez 
mégis hadd kapcsoljunk most befeje
zésül pár szót, mert úgy érezzük, e 
programpont tartalmazza számunkra a 
leginkább megszívlelendő tanítást:

„A Salgótarjáni Múzeum legyen . . . 
az önzetlen és közérdekű tudományos 
kutatások leghivatottabb otthona!” 

Tudjuk, nagy, nehéz szolgálat a mi 
munkánk is. Mégis, amikor széttekin- 
tünk régi és új barátaink mind széle
sebb táborán, amelyhez a Palócföld ol
vasói is tartoznak, bátrabban tesszük 
meg a következő lépést utunkon.

M U R T Ó  JÁ N O S N É  : Kompozíció
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