
Rendha győ tiiÉénelemőrák Hungarikumok
A2ol2-l3-as tanévben érdekes és tanu|ságos rendezvénysorozat zaj|ott a m ve-
|Ődési otthon és a Fa|umÚzeum szervezésében. Havonta rendhagyÓ torténe|em-
Órákon vehettÜnk részt, ame|yek he|ytorténeti szempontbÓl tárgya|ták a kulonbozi
korok eseményeit és jellegzetességeit, mégpedig az Ókori népektől, i||etve az á||am-

a|apítástÓ| a kuruc koron át egészen az 1843_49-es szabadságharcig. A he|yszínek
házigazdá1a tobbnyire a Fa|um zeum vo|t, de tavassza| már szabadtéri programokat
is rendeztek. Az a|ábbiakban szeretném roviden bemutatni, mit |áthattunk, ha||hat-

tunk, merre jártunk.

Az e|ső e|Óadás oktÓber e|ején vo|t, amikor a Corgey Kor elnoke, KerékgyÓrtÓ

LÓszlÓ tartott ismertetéstaz 1B4B_49-es szabadságharcró|. FŐként az isaszegi csatá-

rÓ| és Corgey szerepérŐ| beszé|t.

A kovetkező rendezvény az '56-os forrada|omhoz kotődott' Az e|Őadó dr. Durr
Sindor vo|t, aki e|mondta, hogy a magyar torténe|emben mindig nagyon fontos
SZerePe vo|t a lengye|_magyar barátságnak, és ez nem vo|t másképp a forrada|om
nehéz napjaiban sem. Pé|dául nagy mennyiségŰ vérszá||Ítmány érkezett Lengye|-

országbÓ|.

Novemberben a szegedi egyetemrŐ| érkezŐ dr. KulcsÓr Volério régész tartott

érdekes, interaktív e|őadást egy kevéssé ismert néprŐ|, az Ókori szarmatákrÓ|, akik a

mi kornyékunkon is me$elepedtek. MÚzeumunkban egyébként szarmata sírokbi|
származi rÓmai pénzek is ta|á|hatÓak. A szarmatákat végÜ| a hunok soporték e|. Kéz-
mŰves-fog|a|kozás is vo|t, a vá||a|kozÓ kedv ek karkotót készÍthettek bőrbő|.

A sorozat januárban Ősz cibor e|őadásával Ío|ytatódott, akitő| sok mindent meg-
tudhattunk a kozépkori fegyverekrő| és az Árpád-házi kirá|yok mindennapjairÓ|. A tor-

ténész sok szem|é|tető eszkozt, korabe|i fegyvert hozott magáva|, ame|yeket kézbe
vehettÜnk.

Februárban a kuruc kor hagyományŐrzŐi látogattak e| hozzánk, és bemutatták a

régi katonai egyenruhákat, kardokat, puskákat. Még egy kisméretri hajÓágyrit is |áthat-

tunk, amely konnyen forgathatÓ vo|t, hiszen a hajÓ o|da|ában csak így vo|t |ehetséges
beto|teni a go|yÓt a csŐbe.

Ápri|is e|ején a mrjve|Ódési házban ha||hattunk elÓadást Corgey Art r |ába nyo-
mában címme| dr' Tcsoi AntoltÓl, aki nagy hadvezérÜnk kutatÓja, de fŐ hivatását
tekintve a jászberényi kÓrház fóorvosa. E|Őadásában tisztázta, hogy Corgey nem vo|t

áru|Ó, i|letve hogy a szabadságharc sok tehetséges hadvezére kozÜ| is kiemelke-
dett. Ezt kovetŐen rendŐri fe|vezetésse| sokan (isko|ások és fe|nŐttek) kisétá|tunk a
szentgyorgypusztai kŐkereszthez, aho| rovid mrjsor keretében em|ékeztÜnk meg aZ

isaszegi csatárÓ|' Majd aki még bírta erőve|, táncra perdÜ|hetett a Csatango|ó nép-
táncegyÜttes tagjaiva|. |tt finom zsíros kenyeret és teát kaptunk. Egyébként minden
rendhagyÓ torténe|emÓrán ehettÜnk va|ami finomat, néha az adott kor a|apanyagai-
bÓ| és stí|usában e|készített éte|t (Pé|dául szarmata tonko|y|epényt).

Ápri|is végén bepÓto|tuk az isaszegi huszárok bemutatÓját is, ame|y az időjárás
miattmárciusbane|maradt'Aze|Őadástaz|saszegiSzentMártonLovasHagyomány-
ŐrzŐ egyesÜ|et tartoIta Po|Ónkoí JÓzsef vezetésével a Breki-tÓ feletti mezőn, tavaszi
kániku|ában. MegismerhettÜk a huszárok és |ovaik fe|szere|ését, va|amint osszehan-
go|t lovag|ást, |átványos ugrásokat láthattunk, ame|yeket nagy tapssaI jutaImaztunk. j

És végÜ|, a sorozat zárásaként, májusban sétát tettÜnk az Ezeréves kert koze|ében i

|évőNyírfa|ukozépkorite|epÜ|ésmaradványaihozésemlékhe|yéhez(nevétaZarra
e|terjedt nyírfákrÓ| kapta). Nyírfalut e|Őszor az 12oo-as években em|ítették meg egy 
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adásvételi szerződésben. A t rárÓ| visszatérve a Fa|umrjzeum keftjében pogácsa várt

bennunket. |tt ajándékokat is kaptunk: je|vényt, képes|apot, ok|eve|et, sót, a szeren- 
]

csések értékes konyvhoz is hozzájutottak.
Ezze|zárultaz|dóutazásatorténelemnyomábancíme|őadás-sorozat,ame-

lyet nagyon é|veztÜnk, és kozben sokat is tanu|tunk. Diáktársaim nevében ezrjton 1

szeretnék koszonetet mondani Verseczkyné Sziki Évo néninek és a DÓzsa Cyorgy :

Mrjve|ődési otthon do|gozÓinak, Szmoliczo JÓzsefnek (Falumrizeum) és tofténe|em- 
i

tanárunkn ak, SzokÓly RÓbertnek. Várjuk a fo|ytatást.

HoruÓth Péter 7.c osztilyos tonulÓ, Klopko cyorgy ÁltolÓnos tskolo és AMt 
]

|deje van annak, hogy be|épjunk a magyar

ertektár soraiba, pontosabban a hungari-

kum-adatbázis most készÜ|o feltérképezésé-

be. Hungarikumk|ubok jÖnnek |étre, amelyek

az orokségvede|emto| kezdve a népi kézmu-

vességen át a kozÖsségekig a helyi értékek

megŐrzéséroI szoInak'

Sokszor esÜnk abba a hibába, hogy nem is-

merjÜk fe| értékeinket, il|etve nem becsÜ|jÜk

azokat e|éggé. |de1e van annak, hogy ossze-

gyu1tsÜk sa1át ér1ektárunkat, és je|entkezzÜnk

a nemzeti értéktárba, a hungarikumok sorába.

A 25 éve tartó tavaszi em|ékhadjárat, ezen

be|Ü| az lsaszegi Torténe|mi Napok rendez-

vénysorozat, az isaszegi népi hagyományor-

zes mé|tó módon tud1a képviselni nemzeti

értékeinket. Városunk kiemelkedo értékei már

beépÜ|tek kozossegeink é|etebe. O|yan erté-

kek vannak a kezÜnkben, ame|yeket nemcsak

orzÜnk, de megé|Ünk, ame|yekke| hozzájáru-

lunk országunk értéktárához.

tn hogy gondo|ja? Kérem, hogy jelezzek a

szerkesztőség Íe|é (ujsog@isoszeg.hu) a vé-

|eményÜket. 
Verseakvné Sziki Évo
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