
Visszatekintés: a Falumrtzeum tiirténete
Elsó rész
Az e|mÚ|t évben ÜnnepeltÜk az j

Fa|um zeum átadásának a har-

mincadik, i||etve a m zeuma|apí-
tásnak a negyvenotodik évfordu-
|Óját. EbbŐ| az alka|ombÓl kérem

onoket, fogadják sok szeretette|

aZ alábbi emlékezŐ írást tŐlem:

egy o|yan szemé|ytŐl, aki ez év-

ben már harminc éve a m zeum
m u n katá rsa ként do| gozhat.

Lege|Őszor szeretnék minden
kedves isaszegi polgárnak, az tn-
kormányzati TájékoztatÓ o|vasói-

nak, ajándékozóinknak, támogató-
inknak sikerekben gazdag, boldog

1 évet kívánni. Koszonom at. a

sok-sok segÍtséget, amit az e|m |t évben a Falum zeum ka-

pott az lsaszegi M zeumbarátok Korétől, a városÜzemelte-

téstŐl, a he|yi oktatási és kozmrjvelŐdési intézményektŐl és

az onkormányzattÓl.
A 2ol2-es év az 1 Fa|um zeum átadásának harminca-

dik, és a m zeumalapítás negyuenotodik évfordu|ójának a

.iegyében te|t e|, számos programunk kapcso|ódott e meg-

em|ékezéshez. A programokró| szó|ó beszámo|ó e|Őtt vissza-

tekintést teszek a mÚzeuma|apítás kezdeteire, hiszen ené|-

kÜl nem lenne te|jes a harminc év sem.

Kote|ező megem|ékeznÜnk a codo||ŐrŐ| elszármazott,
írÓi, torténészi ambíciókkal megá|dott Szathmáry Zo|tán

(190l_l989) hentes- és mészárosmesterrŐ|, a mÚzeum
a|apítÓjárÓ| és segÍtő munkatársairÓ|. Zo|i bácsi egész életét
az isaszegi torténeti és néprajzi értékek, em|ékek osszegyŰj-

tésére tette fe|. Eme|lett amatór régészeti kutatásokat, le|et-

mentéseket is folytatott. Ő volt a mÚzeumunk megálmodÓja
és a|apÍtÓja. Saját gyrjjteményét aján|otta fel a koz javára,

hogy m zeum |étesÜ|hessen. Nevéhez tŰzödik |saszeg e|sŐ

je|vényének e|készÍttetése, a |engye|-ma8yar baráti talá|ko-
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zok, va|amint számtalan rendez-

vény, kiá||ítás az Ő érdeme. Nem-
zedékekkel ismertette, Szerettette

meg a torténe|met. Honszeretete
példamutatÓ vo|t.

KésŐbb nagyszer társakra

is talá|t: Szentiványi cyu|ára és

dr. Barabás Céza kozségi orvosra.

Ez a ,,triász,, _ ahogyan Zo|i bácsi

nevezte - sok nevezetes, szép ki-

á|lítást rendezett kozségÜnk mtllt-
jábÓl. A fŐ cél a m zeum létesÍtése

volt. Az osszegy lt értékes tárgyak

és dokumentumok Szathmáry Zo|-

tán lakásán |e|tek otthonra, hogy
majd idŐvel egy |eendŐ mÚzeum-

ban nyerjenek végsŐ e|he|yezést.

l948-ban a Centenáriumi Em|ékbizottság titkárává is

megvá|asztották. Ekkor Szentiványi Cyu|áva| kozosen nagy-

sza bá srj kiá l | Ítást készÍtette k I saszeg to rtén etérŐl.

l949-ben , az isaszegi csata l00. évfordu|óján az eddig

osszegyrijtott tárgyakbó|, dokumentumokbó| m zeumi kiá|-

|ítást rendezett' Kezdeményezésére ugyanebben aZ évben

felépÜlt a Szabadsá$orekvések Em|éktemploma (reformá-

tus temp|om), majd mega|akÍtotta a M zeumi és Mrjemléki

Bizottságot. Fáradhatat|anul járta a levé|tárakat Budapesten

és Vácon, hogy miné| tobb, a kozségre uta|ó adatot tudjon

osszegyŰjteni. Összeírta a kozség Őste|epÜ|ési he|yeit, s tár-

saiva| azokat bejárva régészeti tárgyakat gytijtottek. A rég-

m ltra vonatkozó visszaemlékezéseit a pá|yázatokná| hasz-

nosÍtotta.

Magángyrjjteményét a Kozoktatásugyi Minisztérium

l 95 l -ben nemzeti értékri magángy jteménnyé nyilvánítot-

ta. l95B. április 6-án Ladányi |sfuán tanár kezdeményezésé-
re lskolam zeum |étesÜ|t, amely 196l májusáig mrjkodott.

EttŐ| kezdve fe|gyorsu|tak a m zeumalapÍtási torekvések.

A he|yi tanácsi vezetés lsaszegi Torténelmi Napok rendez-

vényt szervezett, és Szathmáry Zoltán he|ytorténeti kutatÓ a

vo|t pártház he|yiségében mutatta be értékes kozsé$orténe-
ti gyrijteményét.

Hosszt] évtizedeken át tartó várakozás után, 1964-ben
a Nagykozségi Tanács mÚzeumi kiá|lÍtás cé|jára átadott egy

] l0 éves épÜ|etet, ame|yben e|ót-

te orvosi rende|Ő, cukrászda, majd

tanterem vo|t. Ha|lat|an nagy erő-

vel indu|tak be a leendŐ m zeum
felÚ1Ítási munká|atai'

Az elsŐ kiá|lÍtás l965' ápriIis

4-én nyí|t meg, s bár rovid é|etrj

vo|t, mintegy ezerkétszáz látoga-

tó tekintette meg. Novemberre a

gyrijtemény he|yiségeinek javÍtási

munkálatai is befejeződtek. Sajnos
_ po|itikai dontés eredményeként
_ a kész épÜ|etben a Nagykozsé-
gi Tanács VégrehajtÓ Bizottsága

ma$árat létesÍtett. Ez borzaszto
csapás vo|t a m zeumot |étrehozó

Mr]zeumi és M em|éki Bizottság

tagjaira (e|noke: Szi|ágyi Sándor, titkára: Szathmáry Zo|tán).

De ez a dontés nem vette el kedvÜket, még e|szántabbak

lettek. Kimondták a jelszót: |saszegen |esz m zeum!
l966-ban MezŐsi Károly megyei m zeumigazgató koz-

benjárása nyomán végre pozitÍv fordu|atot vett az isaszegi

mÚzeum Ügye: az |parm vészeti M zeum patinás tár|óiban,

a Szépmrivészeti M zeumbÓ| és a Petófi |roda|mi M zeum-

ból kapott brjtorokka|, tobb országos és megyei m zeum
muzeológusainak (koztÜk dr. |kvai Nándor néprajzkutató,

késŐbbi megyei m zeumigazgatÓ) szakértŐ támogatáSa Se-

gÍtségéve| 1967, oktÓber 22-én végre megnyílhatott a He|y-

torténeti Cy jtemény, ame|y a megnyitás napján négyszáz

|átogatÓt fogadott.

Szathmáry Zoltánt a m zeum |étrehozásában végzett

munkájának e|ismeréséÜ| a mrjve|Ődési miniszter magas ál-

|ami kituntetésben részesÍtette.

A kiál|Ítás e|ŐkészÜ|eti munkáiban .ielentŐs érdemeket
szerzett Blázsovits Lász|ó Zrínyi utcai lakos, a M zeumi és

Mrjem|éki Bizottság tagja, aki megszámlá|hatat|an társada|-

mi munkaórát á|dozott a mÚzeum Ügyééft. A fe|Újításban fá-

radságot és idŐt nem sajná|va, le|kesen segítettek fe|nŐttek

és fiata|ok egyaránt (a teljesség igénye né|kÜl): Csárádi Já-

nos, Hernyes |sfuán, Hortobágyi János, AszÓdi LászlÓ, Kisze|

Lász|ó, Proksza |ldikÓ, Bazsik Bé|a, Ba|ázs |sfuán, Budavári
Erzsébet, Bezák Ferenc, ifj. Bezák János, Verseczky József,



Ragács |stván, KÓkai |sfuán, Kovesdi JizseÍ, Hanák János,
Nagy Ferenc, Nagy JÓzseÍ, Nagy Zo|tán, Hernyes János, Lá-

zár Vera, Sztrizs Judit, HajdÚ Anna, Szarvas l|dikÓ. A|bert |st-

ván, Simon József, HajdÚ |sfuán, Cserkész Lász|o, Surman
Mihá|y, Sziráki Mihály.

Baksa |mréné és dr. Kemény Jánosné a népvise|etes ru-

hák beszerzésben és a kiá||Ításra va|ó e|Őkészítésében, tisz-
tÍtásában segÍtett. Dr. Kemény János 2000 forint támogatást
nyÚjtott a régi Fa|um zeum felÚjÍtási munkálataihoz.
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