Arckép a váÍosből
ldén harmincéves az j Folum zeum ép lete. Az évfordulÓ alkalmőbőI felkerest k a
m zeum létrejattétmegőImodő és azt megolapÍtő idósebb Szotmőry Zoltőn (l90I I989) fiőt, aki édesapjőnak nyomdokoit kijvetve, az lsaszegi M zeumborőtok K rével kortjltve segíti a Folum zeumot.
Mesélne nektjnk o korai idókróI, o m zeum alapítősről?
_ Édesapám még Codo|lŐn lakott, amikor már fogla|kozott az 184}_49-es szabadságharc torténéseivel. 1929-

-

ben lsaszegre nŐsÜ|t, hentes- és mészárosÜz|etet nyitott.
|akosok elmondásainak a|apján |eírta a fa|u m |tjáva|

A

kapcsolatos torténeteket. A szántásokná|, fakiterme|ésekné|, kirándulásokná| ta|ált régészetileleteket begyrjjtotte,
il|efue sok esetben a saját pénzénmegvásáro|ta azokat.
A tobb éven át gy jtott népmrivészeti és torténelmi tárgyakat ládákban, rijságpapírba csomago|va tárolta a pincétŐ| a
padlásig. Ezek voltak édesapám ,,fé|tett kincsei',. A második vi|ágháborÚ a|att sok régi tárgyi emlék e|veszett, de Ő
a háborr]r után tovább fo|ytatta a gyrijtést. Megszál|ottan és
szenvedé|yesen gyrjjtott, kutatott. Régészeti kutatásaihoz és

gy jteményének kiá||ítáSához segÍtŐ és támogató társakra
talá|t dr. Barabás Céza kozségi orvos és Szentiványi Cyu|a
kertészmérnok szemé|yében. Az elsŐ kiá||ítást l948-ban,
az 1B4B_49-es forrada|om és szabadságharc századik évfordu|óján rendeztÜk meg a kész|et tárgyaiból és dokumentumaibó|. Ezt kovette l949-ben aZ isaszegi csata századik
évfordu|Ójára, majd 1 96l -ben az lsaszegi Torténe|mi Napok keretében megrendezett kiá|lÍtás. Az l 950_5 ] -es évek

az ország életébennagyon kiszámÍthatat|anok és nagyon
gya|ázatosak voltak. Névtelen fe|je|entés a|apján a be|Ügyi
szervek házkutatást tartottak ná|unk. Fegyver után kutafua
durván átforgatták a nagy gondda| osszegyrjjtott, becsomago|t, értékes anyagokat, amelyeknek egy része ezá|ta|
osszetort és megsemmisÜ|t. A házkutatás után a gyrijteményt _ annak gazdagságáró| és értékérŐ|meggyŐzŐdve,
szakértŐk javas|ata a|apján _ l 95l október l -jén a Kozoktatási Minisztérium védetté,nemzeti érdekŰ magángy jteménnyényi|vánította. Édesapámnak eltokélt szándéka vo|t,
hogy gyrjjteményét egy falumÚzeumban fogja e|he|yezni, s
erre a célra l964-ben a nagykozségi tanács adott is egy
l ] O éves házat, ame|ynek felrijítása után, l 965-ben megnyílt az e|sŐ he|ytorténeti kiá||ítás. l967-ben megnyithatott
a helytorténeti gyr3jtemény fo|yamatos tár|ata. Az isaszegi
Fa|umÚzeum a megyei igazgatÓság kezelésébekerÜ|t, és

édesapámat, Szatmáry Zo|tánt nevezték ki a mÚzeum igazgatÓjának. A kiál|ítási épÜ|et állaga évrŐl évre rom|ott. A nafta|in és a pad|Óolaj sajátos i||atát már megszokta a |átogatÓ,
de a falak nyirkossága, dohossága veszé|yeztette a helytorténeti kiállítás anyagát. Mindezek szinte parancsolÓan sÜrgették édesapámban azt a gondolatot, hogy az Új mrizeum
épÜ|etétmihamarabb fel ke|| építeni, mert csak így |ehet
a gy jtemény értékétmegórizni. l969-ben mega|akította

az lsaszegi MÚzeumbarátok Korét, amelynek

e|sŐd|eges

,

feladata volt az 1967ben |étesÜlt Falum zeum
m11kodtetésénekelŐse-

.
l
i gítése,gyrjjteményének
. gyarapÍtása, vaIamint az
i tlj m zeum fe|épÍtése,
. ame|y id. Szatmáry Zo|tán

vezetéséve|, óriási társada|mi osszefogássa| és je|entŐs á||ami támogatással végÜ| l982-ben mega|akult.
_ Hogyan alokult ki o helyttirténet irÓnti kijtödése?
_ Édesapám már l4 éves koromban megismertetett a
fizikai munka mellett az amatŐr régészetikutatással is, i||etve
a helytorténetÜnk ismerete iránti vágyÓdással. Me$anÍtott
a munka szeretetére és a |elkiismeretes munka elvégzésére. l94B-tó| minden kiá||Ítás e|őkészÍtésében,a tárgyak
e|he|yezésében,rendezésébenakarva-akarat|anul is részt
vettem. Minden egyes régészeti,néprajzi tárggya| kapcso|atban tudott mondani egy-egy torténetet, és ezá|ta| megkedve|tette ve|em a néprajzot, a régészetet,a helytorténetet, a
torténelmet.

-

TÓjékoztotnő oz olvosőkot az lsoszegi

rÓtok Kijrének a

m

M

zeumba-

kijdéséról?

- l969-ben alakÍtottuk meg a kort, és azóta is fo|yamatosan mrjkodunh tevékenykedunk. A he|yi mÚzeumi, néprajzi,
régészeti,ipartorténeti tárgyak gy jtésénés a hagyományok
ápo|ásán kívÜl az isaszegi FalumÚzeum szÜkség szerinti céljaina( terveinek megvalósu|ását gazdaságilag támogatjuk,
il|efue társada|mi munkával segÍtjÜk. Cé|unk e|érésénekér-

dekében kiá||Ításokat, torténe|mi e|Őadásokat, kirándulásokat szervezÜnk. Az |saszegi Mrizeumbarátok Kore a koze|
negyvenéves munkájának elismeréseként2007-ben KÓs
Káro|y-díjban részesÜ|t.

-

Beszélne nektjnk mogőről és o csolődjőről?
_ SzÜ|etésemtŐ| fogva |saszegen élek. Kisiparoscsa|ádbÓ|
származom, a gimnáziumi érettségi után e|ektrom szerész,
majd késŐbb technikai érettségivelelektrotechnikusi szakképesítéstszereztem. lsaszeg társadalmi é|etébentobb mint
hafuan éve részt veszek. A kozé|etben l985-tŐl 1990-ig fÜgget|en képvise|Őként jártam el a lakosság érdekeben. ] 969tŐ| a|apÍtÓ tagként, 1992-tŐ| az |saszegi Mr]zeumbarátok
Korének elnokeként segÍtem, támogatom a Falumr]zeum
munkáját. 1 961-ben nŐsÜltem, házasságombó| egy firi- és
egy |eánygyermekem szÜ|etett. Már mindketten régen kirepÜ|tek a csa|ádi fészekbŐ|, onál|ó é|etet é|nek. Amíg é|tek a
szÜ|eim, a csa|ádot nagyon jól osszetartották. Egy-egr7 jeles

Ünnepen sokszor tizenhatan Ü|tÜk korbe az Ünnepi aszta|t.
Ezek a szép em|ékek most is nagyon kedvesek nekem.
Kordos cÓbor

