
MúzeumÍ körkép

Az elmúlt éveim során sok országban, városban és

faluban jártam. Szerettem a szép templomokat, múzeu-
mokat, képtárakat, nevezetességeket megtekinteni. Jó
visszagondolni, emlékezni, Nem szeretem az autóutakat,
ahol csak száguldani lehet, de látni semmit. Szerettem a
kis falvakon keresztülhaladni. Fig1,leltem a virágos
utcákat, a szebbnél-szebb falusi házakat, a falu
átalakulását a régi múltból a jelen időbe. Most az utolsó
látogatásom a közeli Csömör községbe volt. Elnéztem a
művelődési ház udvarán bemutatott régi paraszti
munkavégzéshez használt tárgyakat: lőcsös kocsi,
gumikerek{i straJkocsi, eke, rajta üsztöke, vetőgép
borona, fogas. A mai fiataloknak fogalmuk sincs róla,
hogl mire használtákezeket az eszközöket régen'

Mindig voltak és lesznek is olyan személyek, akik
szeretettel ápolják, őrzik a múlt emlékeit. Ilyen volt a
falunkban Szatmáry Zoli bacsi. A régi volt vasutas-
körben és az udvarán kiállított tárgyakat ápolta,
rendezgette sok-sok figyelemmel és szeretettel' Segítőj e
is akadt bőven. Sokfiatal vette körül, akik szeretik a múlt
emlékeit, köztük Szmolica József' Zoli bácsi is tanította,
hogyan kell a múlt tárgyait rendezni és bemutatni.
Tanította, hogy ha már ő nem lesz, akkor is legyenvalaki,
aki tovább ápolja, gondozza az ő szép eszméit és az ősi
tárgyakat.

József ma a falu múzeumának vezetője. Elnéztem őt,
Szorgos munkáját április hatodikán, az ünnepélyen.
Fáradságot nem kímélve fogadta a vendégeket.
Mindenkivel beszélt, magyarázta a régi időkből
származó tárgyakat' Igazi tárlatvezető volt'

Megkérdeztem tőle, honnan vűn ez a múIt iránti szere-
tet. Elmondta, hogy díák korában tandraí, Nagl László
és kedves felesége irányították sok szeretettel a mítlt
ápo lás ára, m egv édés ére és é rtéké n ek megb ecs íilés ére.

yfcínökömnek köszönhetek sokat, aki kiváló
tanárként igyekezett a haza és a szülőfold
tanítani.
l ismerte községünk történelmét, számta|an

Volt osztál
történelem
szeretetére
Nagyon jó

t !_l
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kirándulást szervezett az |848-49-es emlékhelvekre. és
a Bikastói őstelepülési helyhez. Én úgy érzőm, hogy
nagy veszteség volt az isaszegi történelemtanításnak,
hogy a tanár urnak ideje korán kellett megválnia
szeretett iskolájától. Visszagondo|va az elmúlt diák-
évekre, nem mindig igazságosan osztották a dicsérete-
ket, kittintetéseket. De úgy érzem, hogy a tanár urat és
kedves feleségét volt diákjai szívükbe zárták. Nem
felejtik el a tanítóikat élettik végéig, és ez sokszor többet
ér minden kittintetésnél.
Tanár úrnak köszönhetem, hogy megszerettette velem
hazánk szép történelmét, felhívta figyelmemet Isaszeg
község gazdag történelmi múltjára. A sző nemes
értelmében tanított, és nevelt! Bár szigoru volt, ennek
ellenére diákjai tisztelték, szerették. A történelem egyik
kedvenc tantárgyamvolt, nagyon szerettem ' Az l970-es
évek közepén, osztá|yfőnökömtől kaptam egy feladatot,
ho gy o sztályom ré szére múzeum t tár|aN ezeté st tarts ak.
Nagy i gyekezette| Iáttam neki a munkának, felkere stem
Szatmáry Zo|tánt, a Falumúzeulm vezetőjét, aki
készséggel segített. Lenyűgözött a múzeum belső
vil:ága, a sok-sok régi tárgy és az azo|<hoz fuződő
érdeke s történetek, v a|amint Zo li bác si e gyéni sé ge.
I gy'' me gfe rtőzv e,, rendszere s |áto gatój ává és s egítőj évé
váltamamúzeumnak.
Úgy gondolom, hogy a történelem és a múlt iránti
szeretet másik állomása, Zoli bácsi nevéhez kapcsoló-
dik, akitől sok-sok érdekes történetet, szájhagyományt,
legendát hallottam községünk ősi történelméről. Hon-
szerelme példamutató! A szüleimnek és testvéremnek is
sokat köszönhetek e téren' Édesapám, aki sajnos elég
korán elhunyt, isaszegi születéstí révén, nagyon jól
ismerte az isaszegiemlékhelyeket. Zo|ibácsival sokszor
beszélgettek a régi időkÍől.
Később a Honismereti szakkör a|apitő taga, majd igen
fiatalon a Múzeumbarátok Köre elnökségének a tagsa
lettem. Tevékenyen részt vállaltam az íj fa|umúzeum
építési munkáinál. Szinte minden munkafazisban részt
vettem. (tereprendezés, a|apozás, tetőkészítés; ács
munkáinál stb.) Ekkor kaptam meg életem első
kittintetését!

Mik a tervei tanuldsa és munkája sordn? Hog1lan
alakul a múzeumfejlesztése ajövőt illetően?

A legfontosabb volt számomra az elmű|t év során
elkezdett 400 órás középfokú Gyűjteménykeze|ői
Szakiskola elvégzése. Az iskolát június 26-án kitrinő
eredménnyel elvégeztem' Erről oKJ szakképesítést
igazo|ő bizony itv ányt kaptam. A képzé s központi he lye
a Magyar Nemzeti Múzeum épületében volt. Több
budapesti országos múzeum gffiteménykezelésével,
raktározási technikáival is megismerkedhettünk.
(Magyar N emzeti Galéria, M agyar Mező gazdasági Mú-
Ze.lm,Iparművészeti Múzeum, Népraj zi Múzeum, stb.)
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A képzés főleg műtárgyalkotó anyagok ismereteiből,
műtárgyvédelmi ismeretekből, raktározás-technikai
ismeretekbő|, á|ta|ános muzeológiai ismeretekből állt.
Ugy érzem, hogy amegszerzett szakképesítés nagymér-
tékben javítani fogja majd a munkámat' Gondolkodom
mé g e gy kö zépfokű, műtárgyvédelmi as szi sztens képzé-
sen is, de ezmégcsak tervben szerepel.
Jelenleg a legfontosabb feladat egy átláthatő,
rendszerezett gffitemény kialakítása. Szeretnék külön
átmeneti, és külön gyűjtemény raktárakat kialakítani,
amelyek már a műtárgyvédelmi követelményeknek is
megfelelnek! A jelenlegi zsúfoltságon enyhíteni' a
gyűjteményi anyag védelme érdekében a biztonságot
erősíteni. Akövetkező években a mtitárgyvédelemmel is
szeretnék hangsúlyosabban foglalkozni' Folytatni kell
az elmúlt évben elkezdett reviziőkat. Sajnos ezze| ez
idáig senki sem foglalkozott, pedig l0 évente, vagy
vezetővá|táskor kötelező |ett volna. A régészeti anyag
reviziőja az elmu|t évben K<ívári K|ára régésznek
(Tragor Ignác Múzeum, Vác) köszönhetően elkészült.
. Ezt követi majd a néprajzi és történeti anya1revizioja,
természetesen a váci Tragor Ignác Múzeum munka-
társainak segítségével. Ez egy hatalmas munka, melyet
csak lépésről-lépésre lehet majd elvégezni.
Szeretném megvalósítani a közeljövőben a Szabadtéri
Kiállítási területen a fedett szín bővítését, valamint 20
éves állandó kiállításunk felújítását is. A jövő évi
terveim között szerepel az Isaszegi Dalos Kör
zászlajának restaurálás a, valamint egy i dő szaki ki ál lítás
készitése, az 1963.ban feltárt szarmata temetkezési
helyről. Ezze| kapcsolatosan e témában jártas neves
régészeket szeretnék meghívni.
A középtávű elképzeléseim között szerepel a tetőtér
részleges beépítése, valamint ezze| párhuzamosan a
foldszinti részen a kiállító helyiségek számának
bővítése. Fontos ennek a kicsi gffiteménynek, hogy a
muzeális intézmények részére kiírt különböző
pá|yázatokon, minél eredményesebben tudjon részt
venni. Ez anná| is fontosabb, mivel igen kevés köz-
pontilag biztosított költségvetési kerettel rendelkezik.
A Falumúzeum működtetője és fenntartőja az l967-es
megalakulás óta a Pest Megyei Múzeumok lgaz.
gatósága. A fenntartó tőle telhetően igyekszik biztosítani
a működtetés feltételeit, amit az e|mű|t évek jelentős
beruházásai is bizonyítanak. Sajnos azonban az e|te|t
2-3 évben egyre kevesebb a fenntartásra fordítható
összeg, ezért szerintem a közeljöv<íben Isaszeg Nagy-
közsóg onkormányzatának is támogatnia kellene az
intézményt. Habár nem a N agyközségi onkorm ány zat a
fenntartója a múzeumnak, ennek ellenére szervesen
hozzátartozik a község kulturális é|etéhez.

Néhány gondolatban az elmúlt években e|ért pálryázati
eredménveimről:

II. Rákóczi Ferenc' Kör zászlaia re,stuuralás előtt é's uton

1997 -2000-ben műtárgyvédelemre elnyert pá|yázati
pénzek összesen l.193.000 Ft volt, melyből a II.
Rákóczi Ferenc Kör zász|őjának, valamint egy litográfia
restaurálásának, a költségeit sikerült biztosítanom
(Soros Alapítvány NKA, NEKOM Múzeumi osztálya).
Azász|ő végső befejezéséhez értékes anyagi tárnogatást
nyúj tott (96. 000 Ft) I saszeg N agyközség onkormá ny za-
ta oktatási és Kulturális Bizottsága 200l-ben, melyet
ezűtonis megköszönök.
2002 évben műtárgyvédelernre 222.000 Ft-ot, műtárgy-
védelmi célt szolgáló tárló készítésére 350'000 Ft-ot,
Múzeumi (piktogrammal el|átott) KRESZ táblák
beszerzésére 50.000 Ft-ot nyertern el'
IJgy érzem, hogy a fenti szánrok magukért beszélnek.
Ennek az ,,egyszemélyes'' rnuzeális intézménynek, a
fenti támogatások elnyerése, kornoly eredménynek
számit|.
Természetesen a fejlesztési elképzelések nagyban
fiiggnek az inÍ.ézmény kö l t sé gv eté s étő l, ame ly az utőbbi
években egyre kevesebb. Szinte csak az alapműködést
tudjuk 

'biztosítani, 
mely a nagyobb fejlesztésekhez

kevés. Ujabb szponzorokat kell majd keresnem' egy-egy
cél megvalósítása érdekében. Itt szeretném meg-
köszönni Isaszeg polgárainak, a helyi vállalkozóknak,
többek között Könczöl Gábor, Turányi Lász|őné,
Káposztás István' Hatvani Miklós, Szmo|icza István,
Pogonyi Tibor vállalkozók és a Múzeumbarátok Köre
tag|ainak azt az értékes segítséget, melyet az elmúlt
években, az isaszegi falumúzeum kapott! Köszönet jár
az ERVAFotó-optika Kft. Budapest tészére is, mivel az
elmúlt évben, egy értékes (80'000 Ft) tüköneflexes
fényképező géppe l aj ándékozta me g intézményünket ! A
fenti célok megvalósítását, a Múzeum irányitását,
vezetését gondos gazda módjára igyekszem ellátni.
Elmondhatom magamról, hogy sokat dolgozom,
szeretem, amit csinálok, és szeretném remélni, hogy az
elért eredmények és az elvégzett munkám után a
jövtíben jobb anyagi támogatásban fogok részesülni'



Eze|<hez a gondolatokhoz, az e|végzett munkához és a
szorgalomhoz csak annyit szeretnék hozzáfiizni, hogy
az l|yen ritka szorgalmas, megszállott embereket meg
kell a falunak és vezetőinek becsülni. Tegye fel a kérdést
önmagának kedves olvasó! on csinálná, végezné ezt?
Naponta, vasámap, ünnepnap is helyt állni, nyitva
tartani a múzeumot egy telefonhívásra. Mi lesz aváIasz?
Ugye, nem!? Ebhez a munkához megfelelő családi
háttér, szeretet és megszállottság kell. Ezért én is
j avaslom b érezésétfelülvizsgálni és j avítani.

Sok szép maradandó emlék vűn ű múzeumban az
utókor számdra, amit a falu lakóí adtak össze, Egyl
valami azonban nagyon hiányzik' a ,,Tájház,,. Igar a
múzeumban vűn egy kis rés z kiállína, ahol bemutatj ák
a falu múltját, népviseletét, bútorait, hasznólati
tárgyait, de ez kevés. Egy igazi tornácos ház hiányzik,
ahol gyermekeinket tanítaní lehetne a múlt emlékeire,
bemutatni, elmondani nekik milyen is voltrégen.

Ugy gondolom, hogy az 1982-ben felavatott új
Falumúzeum, majd a később átadott MűvelődésiKázis
befolyásolhatta mindezt, De szerintem, nem ez volt a
valódi oka.
Hamegnézzük, hogy környékünkön, mikor jöttek létre
tájházak, akkor vá|aszt kaphatunk a feltett kérdésre.
Hozzánk közel Dány községben, a jelenlegi Néprajzi
Házat, amely XIX . századelső felében épült (nádfedeles
zse||érház), 1968-ban vásárolta meg az akkori tanácsi
vezetés' majd l970-ben nyitotta meg kapuit a látogatók
e|őtt. Ez atájház véleményem szerint Pest megyében is
egyedülálló! De említhetném a XX. század elején épült,
zsámboki tájházat is' melyet szintén az akkori tanácsi
vezetés vásárolt ffieg' és l982-ben nyílt meg.
Sorolhatnám még az I939-ben épült és 1960 megnyílt
nagytarcsai Falumúzeumot is, vagy az ikladi tét1házat

melyet, 1903-ban építettek és 1983-ban nyitottak meg.
Azisaszegi példa ezze|szemben elszomorító volt. Még
múzeum cé|jára sem tudott, az akkori tanácsi vezetés,
megfelelő épületről gondoskodni, sőt az l964-ben
odaigért épületet, amikor azt a |elkes isaszegi fiatalok
kitakarították, kimeszelték visszavette a tanács. Az
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|967-ben megnyílt Helytörténeti Gyűjtemény, már az
átadáskor is erősen kifogásolható állapotban volt.
Nyirkossága, dohossága már akkor is veszélyeztette a
benne Iév ő tár gy ak épségét !

Csak a lelkes, önzetlen isaszegi polgároknak, Múzeum-
baráti Kör tagjainak' a Pest Megyei Múzeumok
I gazgatő s ágának, kö s z önhette fennmara dás át, |étét.
Tehát lett volna rá lehetőség, hogy az 7960-as és az
1980-as években tájház részére megfelelő épületet
vásároljon a Községi Tanács. Sajnos ezze| a lehető-
séggel, nem élt. Bizonyára ennek, elsősorban pénzugyt
okai lehettek.
Talán az utolsó lehetőség lett volna eÍTe' a Paulovich
Kúria szép épülete, de azt az onkormányzat az |990-es
évek elején, ahozzátartoző 2ha területtel együtt eladta.
Készültek tervek akkoriban' hogy azon a helyen,
kulturális centrum létesülne, az,, isaszegi lakodalmast''
is ott szerették volna bemutatni. Jó elgondolás volt, csak
semmivé foszlott! Ma már nehéz olyan régi épületet
ta|áIni, amely magán viseli - áta|akitások nélkül népi
építészettink motívumait, je||egzetességeit. Míg az
1 960- 1 980-as években kedvezőbb pénzigyi feltételek
között lehetett volna egy ilyen épületet megvásárolni,
addig ma, errőlnem beszélhettink (magas ingatlanárak).
Azt is figyelembe kell venni, hogy nem elég
megvásárolni az épületet, majd tájházkéntmegnyitni, de
azt hossz(ltávon működtetni, fenntartani is kell, ami a
legnagyobb kiadás. Magam részérő| nagyon sajnálom,
hogy ez nem valósulhatott meg, de talán kárp őto|hatjaaz
érdeklődőket a falumúzeum parasztszoba és konyha
enteriőr részlete, valamint a szívet-lelket gyönyör-
ködtető helyi hímzések és népviseleti ruhák szép
dar abj ai, melyek kiállításunk né pr ajzi ré szében láthatók.

Az évek során nem volt afalunak olyan vezető gárdája,
akik ezt a szép feladatot végrehozták volna. Még ma is
sok olyan eszköz van az emberek tulajdonában, amit
szívesen odaadnának azért, hogy unokáik megismerjék a
múltat, a nehéz paraszti életet. Sajnos a mostani
vezetőségben is van egy-két személy, aki a meglévő szép
hagyományokat szét akarja robbantani. Ha ez ls
szétesik, mi marad a falunak, kérdezem én? Próbáljuk
értékeinket védeni, ápolni az utókor számára! Sok
idegen turista érkezik afaluba, akik szívesen látogatná-
nak meg ilyen létesítmén1leket. De még nem késő alkotni,
létrehozni egy újat, sohasem késő.
Csömörön tett látogatásomkor a múltról beszélve, a
múlt emlékét felidézve, egl idős paraszt bácsi azt
mondta, ő úsy érzi, meg kell egy régi
kornak halni azért, hogy újra meg-
találják, az emlékeit felelevenítsék az
utódok s z ámára. Talán igaz a vo lt.

VargaJánosné


