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 Múzeumügy
„Iskolánkban a szellemi és tár-
gyi néprajz gyűjtése, valamint 
a hagyománymentés már évek 
óta folyik. Ezt a fontos és nem-
zetmentő munkát elsősorban 
az intézetben működő Táj és 
Népkutató Társaság végzi. Ve-
zetője Molnár József  tanár... A 
szellemi és tárgyi néprajz mellett 
szép eredményeket ért el a tár-
saság tárgyi emlékek gyűjtésé-
ben. Ez elősegítette a múzeum 
megalapítását.” 

Ezek a sorok 1941-ben A Mi 
Útunk című országos középis-
kolás diáklapban jelentek meg, s 
Tóth Sándor 8. osztályos diáktól 
valók, aki az akkori református 
gimnáziumunk tanulója volt. Ez 
a szellemiség teljesen áthatotta 
iskoláink tanári karát, melynek 
eredményeként a felnövekvő 
nemzedék elemi erővel fordult 
a nemzetismeret alapját képező 
helyismeret kutatás felé. A kö-
zépiskolában az 1930-as évek 
utolsó harmadától egészen a II. 
világháborúig lázas kutató tevé-
kenység folyt az intézmény falai 
között. Országos pályázatokon 
rendre az első helyeket hozták 
el, köztük a már említett Tóth 
Sándor, valamint Igmándy Zol-
tán, Szabó Imre, Baráz Miklós, 
Takács Sándor, Molnár Lajos, 
Gaál István. És még sorolhat-
nánk a neveket.

„Hajdúnánás diákjaié a pálma. 
Ezen a területen ott  lelkes di-
ákok, lelkes és jó vezetés mellett 

jó módszerrel dolgoznak.” Ez a 
vélemény szintén A Mi Útunk-
ból való, a szerkesztőség ugyanis 
rendre országos szinten is elis-
meréssel szólt az itt folyó mun-
káról. A legjobb pályaműveket 
pedig rövidített formában közöl-
ték is. Így például Gaál Sándor 
gyűjtését a Régi Felső Temető 
fejfaművészetével kapcsolatban. 
A teljes dolgozat eddig nem ke-
rült még elő, ám ez a rövidített 
változat is nagy segítségünk-
re van mostani néprajzi mentő 
munkákkal kapcsolatban, hiszen 
betekintést nyújt egy olyan világ-
ba, melyet mi már nem ismerhe-
tünk. De nem ismerhette  ezek 
java részét Draviczky Imre ta-
nító úr sem, aki az 1980-as évek 
végén egyenként számba vette 
régi temetőink sírjeleit, s fény-
képes dokumentációját vaskos 
kötetbe rendezve hagyta meg az 
utókor számára. (Keresztyén ha-
lottas szokások és temetők Haj-
dúnánáson, 1988)

Ezt most azért is hoztuk szóba, 
mert az 1986-ban szanált egyko-
ri Alsó Temető fából készült, ha-
gyományos sírjelei végveszélybe 
kerültek. A fiatalabbjai is túl 
vannak már a fél évszázadon, így 
a fosztogatók mellett a legfőbb 
veszély maga az időjárás. 

Az elmúlt hónapokban egy át-
fogó temetőtisztítás zajlott itt 
a mezőőrök irányítása mellett, 
s ekkor vehettük számba, mi is 
maradt az egykori büszke tartású 
sírjelekből. A többséget termé-
szetesen a kő sírjelek alkotják, 
ám szép számmal fennmaradt 

még a fából készültek közül is. 
A csónak formájú és oszlopos 
fejfák sokféle változata őrző-
dött meg, melyeknek javarésze 
annyira kikorhadt már, hogy 
sokuk egyszerűen magától kibo-
rult, vagy a legkisebb érintésre 
is kidőltek. Ezekből gyűjtöttünk 
össze 40 darabot, melyeket 
beszállítottunk a múzeum ud-
varára. Begyűjtésükkel arra tö-
rekszünk, hogy megmutathassuk 
és utódainknak is meghagyhas-
suk, hogy az elmúlt több mint 
egy évszázad során milyen sír-
jeleket készíttettek elődeink 
szeretteik számára. Mindezt egy 
udvari kiállítás keretében fogjuk 
bemutatni, amely kiterjed majd 
a református és katolikus sírje-
lekre egyaránt, köztük a kőből 
készültekre is.

Hét-nyolc évtizeddel ezelőtt az 
akkori „múltmentők” úgy vél-
ték, az utolsó óra utolsó per-
cében láttak munkához. És mit 
mondjunk mi? Szerencsére még 
nekünk is hagyott egy kevés 
menteni valót a könyörtelenül 
múló idő. Amint elődeink, mi 
sem egyedül vállalkozunk erre 
a feladatra. Változatlanul számí-
tunk minden jószándékú, adako-
zó lelkületű emberre. 

Ez utóbbira pedig máris szép 
példákkal szolgálhatunk. Ígére-
tünkhöz híven közreadjuk azok 
nevét, akik december és január 
hónapban adományoztak vala-
mit a város múzeuma számára.

A múzeum számára adományoztak:

Török Józsefné: katonai igazol-
vány, szocialista kitüntetések, 
érmek.

Török Róbert: mezőgazdasági 
eszközök, bádoglemez feszületi 
Korpusz, húsdaráló a XX.  
század elejéről.

Kónya Zoltán: fateknők, szakaj-
tó, gyúrótábla szalmavarró tű.

Dózsa Miklós: szocialista 
kitüntetések.

Fodor János: terítők, Ifjú Gárda 
érmek, oklevelek, stb.

Makláry Lajos családjától: Da-
lárda relikviák, énekkar történeti 
fotók, serlegek,  babérkoszorú, 
stb.

Nagy László: bölcső, bőrvarró 
„facsikó”, falitükör.

Suta Sándor: hajdúnánási kere-
kes kút makettje.

Köszönjük

Változatlanul várunk minden 
olyan felajánlást, ami városunk, 
elődeink múltjával kapcsolatos. 
Segítséget kérünk például régi, 
bölcsőben, gyerekágyban hasz-
nálatos pólya, takaró, babajáté-
kok, háromkerekű babajáróka, 
stb. gyűjtéséhez. De keressük az 
egykor minden családnál hasz-
nált feliratos falvédőket, törül-
közőket, függönyöket. Kérjük 
azokat az örökösöket, akik el-
adásra szánják az elhaltak után 
maradt bútorokat, függöny-
tartókat, textíliákat, történelmi 
vagy vallásos tartalmú képeket, 
stb., jelentsék be a múzeumban, 
hogy vétel, vagy felajánlás út-
ján megmaradhassanak a város 
tulajdonában. De változatlanul 
várjuk gyűjteményünkbe a ré-
gi fényképeket, katonaképeket, 
kitüntetéseket is. Telefon: 381-
941. Mobil: 06/70 445-4038

    
Buczkó József

Újabb információk a 

Bocskai Koronáról

Lapunk értesülése szerint ismét 
közelebb került a Bocskai Koro-
na bevezetése, mivel Hajdúnánás 
helyi pénze ismét mérföldkőhöz 
érkezett. Februárban több pályá-
zó közül kiválasztásra került a 
tervező, Horváth Andrea grafi-
kus művész személye is. Andrea 
a Magyar Iparművészeti Egye-
temen végzett köztársasági ösz-
töndíjasként. A tipográfiát Bárd 
Johanna, Ferenczy Noémi-díjas 
grafikus művésznőtől tanulhat-
ta. 2000-től több multinacioná-
lis cég – TOTAL HUNGARIA, 
Peugeot, Oracle, Dupont, Cit-
roen, Aral, OMV, ALSTOM, 
Alcatel-Lucent, Corrocont, 
Drogerie Müller – megbízásából 
készített rendkívül sikeres krea-
tív terveket, mindemellett több, 
művészeti témájú könyvet is 

tervezett. 2011-ben éremterve-
zőként elnyerte a Magyar Nem-
zeti Bank XXX. Nyári Olimpiai 
Játékok emlékérme pályázatát is.

“Valljuk, hogy akkor járunk el 
megfelelően, ha kiválóságra tö-
rekszünk, tehát a szakértőkkel 
és a helyi értékeket jól ismerő 
polgárokkal együttműködve 
hozzuk létre a város saját egyedi 
fizetőeszközét.  Ezért a korona 
motívumrendszerére kiírt pályá-
zatra beérkezett pályaművekből 
merítve, Bíró István a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. ügyve-
zetője által koordinálva folynak 
a tervezési munkálatok” – tájé-
koztatott Szólláth Tibor polgár-
mester úr.

dr. Horváth Tibor Gergely, a 
Hajdúnánási Holding Zrt. Igaz-
gatósági tagja, a Bocskai Korona 
projekt vezetője pedig elmondta, 
hogy „mi sem bizonyítja jobban 

a város érdeklődését, mint, hogy 
az időközben lezárásra került 
Bocskai Korona pályázatra több 
ígéretes pályamű is beérkezett. A 
nyertes pályázat mindenképpen 
be fog kerülni a korona terveibe.  
Rendkívül biztató továbbá, hogy 
ugyan még a tervezés fázisánál 
tartunk, de már több helyi vállal-
kozó is bejelentkezett elfogadó-
helyi szándékkal. Ez rendkívül 
fontos, hiszen ez lesz az egyik 
alapja a Korona sikerének.”

A helyi pénz bevezetésére to-
vábbi kezdeményezések is indul-
tak, ilyen a vélhetően a Bocskai 
Koronával közel azonos időben 
bevezetésre kerülő Balatoni Ko-
rona, de tervei között szerepel 
ez Debrecen, Szeged, Pécs és 
sok más hazai településnek is.

Szabó Endre

Magyar Kultúra Na-
pi Rendezvénysorozat   
január 22-i eseménye 
Hajdúnánáson

Hogyan lehet méltó módon ün-
nepelni a saját kultúránkat?  Ho-
gyan lehet az, hogy mi magunk 
elhiggyük, van mire büszkének 
lennünk.  „Ez a mi kincsünk”.  
Hallgatom a boltban két velem 
egykorú hölgy beszélgetését. Vi-
lággá menne most mindenki a 
könnyebb megélhetésért. Sok  az, 
ami nyomaszt bennünket. Talán 
éppen ezért erős és felemelő egy 
olyan zenés irodalmi est, amelyet 
Hegedűs Zsuzsanna összeállítá-
sában és előadásában láthattunk 
január 22-én.  Az ő közvetlen-
sége, sugárzó, mély embersége 
önmagában is élmény, de azzal 
a kiművelt „angyali” hanggal, 
amivel meg van áldva, kivételes, 

maradandó esemény  volt az 
előadása mindazoknak, akik el-
jöttek erre az estére. Szép szám-
mal voltak jelen a hajdúnánásiak.  
Szabóné Marth Éva önkormány-
zati képviselő, a MOISB elnöke 
köszöntőjében emlékeztetett 
bennünket arra, hogy volt idő, 
amikor csak egyesületi berkek-
ben, tucatnyian ünnepelték ezt a 
napot.  Most az énekkel, versek-
kel fűszerezett műsoron együtt  
örült gyerek, fiatal és idősebb 
a „Magyarok fényének”, amely 
áradt felénk   Hegedűs Zsuzsan-
na tolmácsolásában. 

Marth P. Ildikó

Megváltozott 
utcaneveink 2. rész
Tovább folyatjuk városunk ré-
gi és új utcanevei névadóinak 
bemutatását . -szerk.

Sallai Imre út helyett 
érmihályfalva út

Sallai Imre: Erdőfülén született 
1897-ben.  A Vörös Katona című 
lap szerkesztője lett, majd a Magyar-
országi Tanácsköztársaság idején a 
belügyi népbiztosság politikai osztá-
lyának lett vezetője. A Tanácsköztár-
saság bukása után Bécsbe menekült, 
majd Moszkvába emigrált. Magyar-
országra hazatérve az illegális kom-
munista sajtó feladatait dolgozta ki. 
A biatorbágyi merénylet elköveté-
sével a kormány a kommunistákat 
vádolta meg, köztük Sallai Imrét is, 
ami természetesen nem volt igaz. 
Végül Sallait Fürst Sándorral együtt 
halálra ítélték.  

Sallai Imre Hajdúnánáson soha-
sem járt, a városhoz semmilyen 
kötődése nem volt. Kommunis-
ta életútja miatt neveztek el róla 
utcát a szocializmus idején.

érmihályfalva Hajdúnánás 
testvérvárosa.  Hajdúnánás-
tól  85   km-  re van a Parti-
umban Romániában. Színtiszta 
magyar település. A város első 
írásos említése 1270. augusz-
tus 20-áról származik, ekkor 
Michal’ néven írták. A Turul 
nemzetségbeli Turul ispán bir-
toka volt, mely 1270-ben már 
két faluból álló település volt.

Hunyadi Mátyás uralkodása 
alatt a 18 bihar vármegyei vá-
rosok egyike volt. 1459-ben 
vásártartási jogot kapott. 1587-
ben az Oszmán Birodalom 
megszállta a várost, a lakosság 
elmenekült. Miután a törökök 
elmentek, a lakosság vissza-
tért és református hitre tért. 
A templomát újraépítették, az 
1491-ben Nagyváradon öntött 

harangja a mai napig megtalál-
ható a város templomában.

Az I. világháború végétől Ro-
mánia része volt. A II. bécsi 
döntés visszaítélte Magyaror-
szágnak egy rövid időre. 1945-
től újra Románia része lett.

 Szoros  kulturális és gazdag 
emberi kapcsolatok fűzik vá-
rosunkhoz.  Rendszeresen és 
kölcsönösen  részt vesznek a  
városok delegációi a települé-
sek kulturális rendezvényein.  
A testvérvárosi kapcsolat mel-
lett a Hajdúnánási Reformá-
tus Egyházközséggel is testvér 
gyülekezeti kapcsolatokat ápol 
az Érmihályfalvi Református 
Gyülekezet.

Szabó Endre

LEVI Car
Magyar Levente 

karosszéria 
lakatos mester

Karambolos gépko-
csik javítása, teljes 
körű biztosítás 

ügyintézéssel. 
Szélvédőcsere. 
Műanyaghegesztés.

Hajdúnánás, Tiszavas-
vári út 7.

Tel: 06/70 3 874 179


