
gának a kigyűjtésével, az utóbbi a Pesty-féle gyűjtés Komárom megyei anyagának 
közreadásával tett igen sokat az ügy érdekében. A Pesty-anyaggal kapcsolatos m u n -
kákon kívül Tapolcainé Sáray Szabó Éva magára vállalta az egyik legnehezebb terü-
letnek, Tatabányának a névellenőrzését is. 

Befejezésül — de nem utolsó sorban — szólnunk kell arról is, hogy ez az önkéntes 
gyűjtőmunka nem tar thatna itt, ha nem kap támogatást a Komárom megyei Tanács 
elnökétől, ugyanannak a tanácsnak Művelődésügyi Osztályától, továbbá, ha nem élve-
zi a különféle társadalmi szervek, főképp a Hazafias Népfront támogatását, ha nem 
áll e nemes és fontos ügy mel lé a Kuny Domokos Múzeum és a Komárom megyei 
Művelődési Központ. Az említettek nemcsak elvileg segítették, a gyakorlati támogatás 
sem maradt, el. Komárom megye adta a befejező munkálatokhoz a pénzt, valamint — 
az önkéntes munka támogatásához — a községi tanácsok és a termelőszövetkezetek 
megyei elnökhelyettesi aláírással felszólítást kaptak az ügy segítésére. A nevek azono-
sításához szükséges térképeket a Komárom megyei Földhivatal bocsátotta a gyűj tők 
rendel kezésére. 

Ennyi m u n k a és ilyen nagyfokú segítő szándék a biztosítéka annak, hogy a ..ta-
gadhatatlanul nagy nemzeti kincset magokban rej tő" helynevek hamarosan közkinccsé 
lesznek. Köszönet érte mindazoknak, akik ez ügyben bármilyen módon is fáradoztak. 

Dr. Túri Róbert 

Tulogdi János halálára 

1979. október 1-ón Kolozsvárott örökre elbúcsúzott Erdély bérceitől Tulogdi János, 
a Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott professzora, Erdély földrajzának kiemelkedő 
magyar ismerője. Munkásságát nem testes könyvek, elmélyült, terjedelmes értekezé-
sek őrzik, hanem az a honismereti tevékenység, amellyel turisták és diákok, természet-
rajongók és szülőföld kutatók, tanárok és munkások figyelmét az erdélyi föld megis-
merésére ösztönözte. Fáradhatat lanul dolgozott az erdélyi közművelődés érdekében, 
s főleg az Erdélyi Kárpátegyesületben, az Erdélyi Múzeum Egyesületben fej tet te ki 
tevékenységét. A két nagymúltú egyesület kiadványaiban (Erdély, Erdélyi Múzeum), 
a kolozsvári Pásztortűzben, a Magyar Népben, a Kolozsvári Szemlében és különböző 
helyi lapokban jelentek meg ismeretterjesztő és tudományos igényű írásai. Előszere-
tettel foglalkozott barlangokkal, a mészkőhegységek morfológiájával s e téren a 
Tordai hasadékról írt tanulmánya (Földrajzi Közlemények, 1943) alapvető geográfiai 
munka. Otthon volt Kalotaszeg minden dombhaj la tán és fa lujában. Irt néhány geolo-
giai, néprajzi, didaktikai tanulmányt is. Az erdélyi természetvédelem úttörőjeként 
is számontar t juk munkásságát. Már 1927-ben figyelmet keltő tanulmányt írt a Pásztor-
tűzben Természeti kincseink védelme Erdélyben címen. Munkásságát a hazai tudo-
mány is megbecsülte. 1970-ben a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társaság, 1971-ben 
a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli t ag jának választotta. Honismereti munkás-
ságát jól jellemzi, hogy 260 népszerűsítő cikket írt és az Erdélyi Múzeum Egyesület-
ben, az Erdélyi Kárpátegyesületben pedig 130 előadást tartott. 

Életrajzi adatai a következőkben summázhatok: 1891. október 12-én Tordán szüle-
tett. Édesapja gazdasági akadémiai tanár volt. Középiskoláit a Kolozsvári Reformá-
tus Kollégiumban végezte. 1909-ben a kolozsvári egyetemen szerzett természetrajzból 
és földrajzból tanári oklevelet. 1925-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen tette 
le a doktori szigorlatot. Katonai szolgálata után 1918—1944 között a Kolozsvári Refor-
mátus Kollégium tanára. 1943-ban egyetemi magántanári habilitációt nyert. 1945— 
1959 között a Bolyai Egyetemen a földrajzi tanszéket vezeti és rendkívül szétágazó 
kollégiumokat (leíró földrajz, Kárpát-medence földrajza, csillagászati földrajz, mor-
fológia) tart . Egyetemi tanári működése idején 105 tanulmányi kirándulást vezetett 
(külföldi tanulmányút ja in kívül Erdélyben mintegy 500 tanulmányi kiránduláson vet t 
részt) s nyugdíjazása után is szoros kapcsolatot tartott az egyetemi hallgatókkal, ku-
tatókkal, tanárokkal. Munkásságáról megható önvallomását olvashatjuk a bukaresti 
A Hét 1979. október 5. számában. 

A melegszívű, bámulatos terepismerettel rendelkező Tulogdi Jánoshoz felej thetet-
len emlékek fűznek. Több tanulmányúton voltam vele Kalotaszegen, Aranyosszéken, 
Toroczkón, a Gyalui havasokban, a Berettyó forrásvidékén, ö r ö k k é emlékezetes m a -
rad számomra az a kirándulás, amikor a szkerisórai jégbarlanghoz mentünk s a ro-
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zoga kötélhágcsóval megmásztuk a barlang fosszilis jégfalát, s megtekintettük a jég-
fal al ján elterülő újonnan felfedezett cseppköves részeket. Az ő vezetésével j á r tam 
be először a Tordasi hasadék nehezen megközelíthető barlangjait . Esténként Gälffy 
Máté vendégszerető házában hosszú órákat beszélgettünk a mészkői parasztokkal. 
Gazdag eredménnyel tanulmányoztuk Aranyosszék települését, a Berettyó forrásvidé-
kének irtványfalait . Meglátogattuk Magyarigenben Bod Péter s í r já t s a torockói uni -
tárius templomban együtt hallgattuk a pünkösdi zsoltáréneklést. Amikor egyszerű 
nárcisz-koszorút helyeztünk Bod Péter s í r jára , Tulogdi János csak ennyit mondot t : 
Lesz-e virág ezen a síron száz év múlva? — Lesz-e magyar Magyarigenben? 

Útjaink során Tulogdi János ismert minden virágot, állatot, hegyvonulatot, pa ta-
kot, ösvényt, falut, műemléket. Mindezekről Orbán Balázs-i ihletettséggel tudott szól-
ni. Távozásával a székely enciklopédista méltó utódját, az erdélyi honismeret tudós 
művelőjét gyászoljuk. 

Gunda Béla 

Lengyelországi ünnepségek 
Bem hamvainak hazavitele 

évfordulóján 

Bem József neve annyira összeforrott 
az 1848—49. évi magyarországi szabad-
ságharccal, hogy sokan — nem tudván 
lengyel voltát — magyarnak hiszik. 

Az első világháború után, az évszáza-
dos szétszákítottságából föl támadt len-
gyel állam fontos kötelességének tartot-
ta nemzeti hőse hamvainak hazavitelét, 
így ért véget vándorút ja annak, kit há-
rom ország vallhatott magáénak. Len-
gyelország szülöttje, Magyarország hő-
se, Törökország halottja volt egy sze-
mélyben. 

1929-ben a hamvait hazaszállító külön-
vonat Magyarország területén haladt ke-
resztül. Az akkori ünnepségekről számos 
beszámoló jelent meg, most pedig Tar-
now város lakossága kétnapos ünnep-
séggel emlékezett meg az 50. évforduló-
ról. Ott volt hazánk varsói nagykövete 
munkatársaival, Tornow testvérvárosá-
nak, Kiskőrösnek küldöttsége, a buda-
pesti Bem József Lengyel Kulturális 
Egyesület két munkatársa, magyar mű-
vészek és jelen sorok írója tó. 

A lengyel meghívottak között talál-
koztunk Bem nővérének ükunokájával . 
Képviseltette magát a Poznani Lengyel 
—Magyar Barát i Társaság Antonievicz 
József né személyében, aki az egykor Ma-
gyarországra menekül t lengyel újságíró 
magyar születésű félesége. Ott volt az 
Ostrolékai (Osztrolenka) Múzeum kül-
döttsége Bemard Kielak igazgató veze-
tésével. A Bem nevét viselő Torunyi Fel-
sőbb Tiszti Iskola képviselőit a parancs-
nok vezette. 

Az ünnepség október 6-án a Bem 
Mauzóleum megkoszorúzásával kezdő-

dött, ahol — többek között — varsói 
nagykövetünk is beszédet mondott. A 
megemlékezés virágait, koszorúit cserké-
szek vitték át csónakokon a Mauzóleum 
talapzatához. A közös ebéd után a kö-
zépkori városháza épületében levő m ú -
zeumban rendezett Bem emlékkiállítás 
megtékintése következett, m a j d a? 
„Azoty" Kémiai Művek szép kul túr te r -
mében Jerzy Cieslak ezredes, graf ikus-
művész Bem erdélyi hadjárata nyomá-
ban 1848—Í9 című kiállításának ünne-
pélyes megnyitására került sor. 

Díszőrség áll Bem tarnowi síremlékénél 
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