
letesen beszélt a tájegység demográfiai, 
gazdaságföldrajzi problémáiról. E vidék 
népességének lélekszáma ugyanis rend-
kívüli módon visszaesett az elmúlt évti-
zedekben, így a falvak elnéptelenedése, 
elöregedése igen fontos tanulságokkal 
szolgál az etnográfia és a szociológia 
számára, de egyúttal érdekes és lénye-
ges kutatási feladatot is jelent. Ezt kö-
vetően Szuhay Péter tudományos gya-
kornok a Szendrő környéki falvak pa-
rasztgazdaságainak kapitalizmuskori 
történetét ismertette. Az előadás hasz-
nos információkat közölt az Aggteleki-
karsztvidék és a Bódva-völgy paraszti 
gazdálkodásának és településtörténeté-
nek vizsgálatához. A harmadik előadó 
dr. Kunt Ernő, a miskolci Herman Ottó 
Múzeum néprajzos-múzeológusa volt, 
aki a karsztvidék és a népi kul túra kap-
csolatával foglalkozott. Vázolta azokat 
az általános feltételeket, amelyeket a 
karsztos területeken talált a megtelepe-
dő ember, valamint azokat a tevékeny-
ségeket, amelyekkel e vidék népessége 
termelésre alkalmassá tet te a tájat . Az 
előadás általános tanulságokkal is szol-
gált a geográfiai feltételek és a hagyo-
mányos kultúra kapcsolatának, össze-
függéseinek megértéséhez. 

Az idén már negyedik alkalommal 
került sor az évenként megrendezett 
tájkonferenciára, s az összejövetel sike-
re egyértelműen igazolta ennek a for-
mának a létjogosultságát. A konferen-
cián egyenlő arányban, vet tek részt hiva-
tásos kutatók és önkéntes gyűjtők, így 
igen hasznos ismeretszerzésre és tapasz-
talatcserére nyílt mód. A terepmunka és 
az előadások effaj ta összekapcsolása 
igen hasznosnak tűnik, ezért az elkövet-
kező években folytatni kívánjuk me-
gyénk tájegységeinek megismerését, s 
szíves figyelmébe a j án l juk ezt a mód-
szert más megyék szakosztályainak, 
honismereti-, néprajzi szakköreinek is. 

Viga Gyula 

Ádám Jenő Emlékház 
Szigetszentmiklóson 

A múzeumi hónap egyik Pest megyei 
eseményeként 1979. október 5-én az Ár-
pád u. 29. sz. házban megnyitottuk az 
Adám Jenő Zenei Gyűjteményt (Emlék-
házat). A most 83 éves művész és tudós 
három évvel ezelőtt szülőfalujára hagy-
ta munkásságának dokumentumait, dol-
gozószobájának bútorait, festményeit és 
a gazdag életút más tárgyi emlékeit. A 

Szokolay Sándor 
avatóbeszédét mondja 

nagyközségi tanács megvette a szülőhá-
zat és mintegy 650 ezer Ft-os költséggel 
rendbehozta, s múzeummá alakította. 
Ebben helyeztem el a zenei hagyaték el-
ső részét, a többi a művész halála után 
kerül az Emlékházba. A három terem-
ből álló kiállítáison megismerjük a ha j -
dani Kodály-növendék gazdag munkás-
ságát. Kodály, Bartók, Szabó Ferenc, 
Móricz Zsigmond levelei láthatók itt, to-
vábbá eredeti Kodály kották, a Somogy 
megyei népdalgyűjtőút kéziratai és szá-
mos zenei nagyság dedikált műve sora-
kozik a vitrinben. 

Az ünnepélyes avatáson Szokolay 
Sándor méltatta a múzeumalapító zenei 
örökségét, munkásságát. Nagy örömünk-
re szolgált, hogy maga Ádám Jenő is 
köztünk lehetett és láthatta, érezhette a 
szülőfalu tiszteletét, szeretetét, amely az 
emlékházat létrehozta. 

Ádám Jenő 1896. december 12-én szü-
letett Szigetszentmiklóson. Innen indult, 
s lett zeneszerző, karnagy, népdalgyűjtő 
és pedagógus. Mint a Zeneművészeti Fő-
iskola tanára tanított szolfézst, zeneel-
méletet, kamaraéneket, népzenét, vezet-
te az opera tanszakot. Húsz évig irányí-
totta az intézet énekkarát, s csaknem 
minden nevesebb budapesti énekkart 
vezényelte. 29 éven át vezette a közép-
iskolai ének- és zenetanárképző tansza-
kot. Karmesteri pályafutását 1929-ben 
kezdte és legnagyobb sikereit a Budai 
Dalárda élén érte el. Kodály biztatására 
írta meg a Módszeres énektanítás című 
munkáját . Az ú j módszer szellemében 
íródott 1945-ben a SZÖ—MI nyolc füze-
te az általános iskolák számára. Szer-
kesztette A dal mesterei című antológi-
át. 1939 óta sűrűn tartott népdalismer-
tető rádióelőadásokat, majd később egy 
évtizeden át a televízióban terjesztet te a 
magyar népzene szerkezetét. Könyvei 
több nyelven is megjelentek. Munkás-
sága elismeréséül 1955-ben Érdemes 
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Ádám Jenő és Szokolay Sándor 
nyilatkozik a rádiónak 

művész címet, 1957-ben pedig Kossuth-
díjat kapott. Szigetszentmiklós 1969-ben 
díszpolgárává választotta. Nyugdíjas 
éveiben hét ízben kelt át az óceánon, 
hogy az Amerikába kivándorolt magyar-
ság körében előadásokat tartson és 
énekkarokat szervezzen. 

Ádám Jenő a népdalgyűjtő és -feldol-
gozó, a karnagy, a zeneszerző, a zenepe-
dagógus gazdag életének emlékeit őrzi 
ez az emlékház. Vasárnaponként érde-
mes megnézni és felvételről meghallgat-
ni a zenei örökséget. 

Vöő Imre 

Két éve gyűjtöm 
Bodajk történetének emlékeit 

Lakóhelyem, a Bakony és a Vértes kö-
zött lévő Bodajk község története igen 
gazdag és régi, kutatása érdekes és ren-
geteg lehetőséget kínál. Helytörténeti 
gyűjtőmunkám eredményeit albumszerű-
en dolgozom fel, forrásmunkák felhasz-
nálásával, bemutatásával. Minden Bodajk 
község történetével, életével foglalkozó 
leírást, tanulmányt bemutatok az albu-
mok lapjain. Azokat a dokumentációs 
anyagokat, amelyek a bodajki emberek 
életével összefüggnek, reprodukciókban 
dolgozom fel. Nagy igyekezettel kutatom 
a községre vonatkozó munkásmozgalmi 
emlékeket. Sok száz fénykép és irat, sok-
sok gépelt oldal dolgozat, tanulmány, 
sok-sok régi használati tárgy, szerszám, 
eszköz és egyéb helytörténeti emlék fo-
tói teszik változatossá az összegyűjtött 
anyagot. Nincs olyan bodajki, aki az al-
bumokban lévő képeken ne találna is-
merőst, hozzátartozót vagy ismerős rész-
leteket. 

Ezen túlmenően a jelen eseményeit 
krónikaszerűen, folyamatosan rögzítem, 

fotókkal és leírásokkal. Ezt a gyűjtési 
forma teszi lehetővé, mivel a lapok ál-
landóan pótolhatók, felcserélhetők. 

Gyűj töm mindazon sajtóhíreket, cik-
keket, közleményeket, amelyek Bodajk 
községgel kapcsolatosan megjelentek. 
Felhasználom azokat a szomszédos köz-
ségekről készült helytörténeti könyveket 
is, amelyekben Bodajkra vonatkozó fel-
dolgozás is van. A forrásmunkákat és 
az adatokat eredetiben használom fel, 
vagy összefoglalásokat, tanulmányokat 
készítek belőlük, s úgy kerülnek az al-
bumba. 

Sok bodajki lakos bocsátott rendelke-
zésemre anyagot. Kérésemre néhány 
ember nagy igyekezettel segít egy-egy-
tanulmány, visszaemlékezés megírásával 
és egy-két ember az események fényké-
pezésében. De a gyűjtést, a kutatást, a 
fényképezést és a reprozást, az anyag 
feldolgozását, rendezését és az albu-
mokba való elhelyezését lényegében tel-
jesen magam végzem. Nagyon szükséges 
volna az igazi segítség, t a lán egy honis-
mereti szakkör létrehozásával.1 

Eddig négy, nagyalakú album készült 
el a következő fejezetekkel: történeti 
leírások, tanulmányok és dolgozatok, 
visszaemlékezések, munkásmozgalom, 
mondák, szájhagyományok és szokások, 
képek Bodajk életéből, üzemek és intéz-
mények, egyházak, képzőművészet kedv-
telésből, helytörténeti okmányok, hasz-
nálati tárgyak és eszközök, sajtószemle, 
a Bodajki tó, a Gajavölgy, cím és adat-
tár, honismereti és helytörténeti hírek. 

Munkámmal három esetben foglalko-
zott a megyei újság és 1979. szeptember 
18-án a MTV a Kék túra című film for-
gatásánál felvételt készített helytörténe-
ti munkámról . Idézek Rockenbauer Pál-
nak, a f i lm rendezőjének vendégkönyvi 
bejegyzéséből: „Aligha tudok mást írni, 
mint amit mondtam is m á r : felbecsülhe-
tetlen adatokat, tényeket, eseményeket 
rögzít, ment meg minden ilyen gyűjtő-
munka a múltból, sőt a jelentől (!) is — 
a jövő s z á m á r a . . . De talán még több 
ennél a szenvedély, a tettvágy, ami en-
nek a gyűjteménynek a létrehozóját fű-
ti. Ha egyáltalán adhatok valami taná-
csot, legjobb szívvel csak azt mondha-
tom, soha ne csüggedjen, ha meg tudja 
tenni: észre se vegye ha akadályozzák, 
gúnyolják, vagy csak éppen közömbösek 
a munká jáva l — szenvedélyével szem-
ben . . . Sok kedvet, erőt és főleg egész-
séget kívánunk a további munkájához." 

1 A k é z i r a t n y o m d á b a a d á s a u t á n k a p t u k a 
h í r t , h o g y 1980. II. 20-án 60 f ő r é szvé t e l éve l 
m e g a l a k u l t B o d a j k o n a H o n i s m e r e t i s z a k -
k ö r . 
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