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A modern kor emberével
gyakran megesik, hogy jobban
ismeri a távolabbi országok ér-
tékeit, mint közvetlen környe-
zetéét. Nehéz volna megma-
gyarázni, miben gyökerezik az
ilyen eredményt szülő igyekezet.

Helytörténészeink, helytör-
téneti irodalmunk egyik dicsé-
retes célkitűzése – a múlt jobb
megismerése mellett – bizo-
nyára az, hogy ebben a sok csá-
bítást kínáló világban felmu-
tassa a helyi értékeket, melyek
vonzóbbá, elfogadhatóbbá te-
szik az emberek számára az
olykor sanyarú és rengeteg
gyötrődést kiváltó helyi gaz-
dasági és szociális viszonyo-
kat. Valami olyat akarnak su-
gallni, hogy maradjunk hűek
szülőföldünkhöz, hiszen itt is
lehet tartós értékeket terem-
teni, amiről a múltból itt ma-
radt értékek meggyőzően ta-
núskodnak.

Csáky Károly helytörté-
nész is vállalta ezt a nem köny-
nyű feladatot. Eddig megjelent
számos, különböző témájú
helytörténeti munkája számta-
lan rejtett vagy nehezen hoz-
záférhető történelmi, egy-
háztörténeti, néprajzi és kul-
turális értéket tett ismertebbé –
közkinccsé. Legújabb könyve
A Dunától a Szitnyáig /Tele-

püléstörténeti barangoló/,
amely a révkomáromi KT
Könyv- és Lapkiadónál je-
lent meg. A szerző végigsétál-
tatja olvasóját – térben és idő-
ben – a történelmi Hont várme-
gye településein Szobtól egé-
szen Selmecbányáig. A renge-
teg történelmi, demográfiai,
helytörténeti stb. adatot, ismer-
tebb és kevésbé ismert szemé-
lyiség portréját bemutató, szin-
te regényként olvasható 350
oldalas kiadványt gazdagon
illusztrálja régebbi és új fény-
képekkel. A lakosság létszá-
mának, nemzetiségi és fele-
kezeti megoszlásának alakulá-
sát jelző statisztikai adatokból
sok tanulságot szűrhetünk le.

A könyvet a Vallomás

szülőföldemről /Utószó köte-
temhez/ c. fejezet zárja. Ebből
idézek: „Nekem szülőföldem

Hont megye, bár születésem-

kor a történelmi megyerend-

szer régen szétesett, s másod-

szor csonkult az az ország,

melynek első szent királya sok

mindennel együtt a megyéket

is kialakította. Ezek közt ott

volt Hont... Hogyne lennék hát

büszke a Felvidék ama területi

és közigazgatási egységére,

amely hajdan földi és szellemi

sokszínűségével vált szilárd-

dá... Mondom, büszke vagyok

a szülőtájra, és nagyon szere-

tem annak minden szögletét.”
A könyvhöz a közelmúlt-

ban elhunyt Zalabai Zsig-
mond írt előszót, amelyből a
következő ajánló gondolatot
nyújtom az olvasónak: „...Csáky

Károly, fölismerve a szülőföld-

és a hagyományismeret fontos-

ságát, nemzeti(ségi) azonos-

ságtudatunkat erősítő szerepét

a »ködfoltos« haza helyett...  a

tájhaza megtartó televényébe

eresztette gyökereit; lerakta a

hazai magyar »hontológia« a-

lapjait, s joggal vívta ki szor-

galmatos munkálkodásával a

»hontológus« hírét, nevét és

rangját.”
A kiadvány könyvesbolt-

jainkban is kapható.
/korpás/

Könyvajánlat

Gazdagították múzeumunk gyűjteményét
A Honti Múzeum és Simonyi La-

jos Galéria további kiállítási, dokumen-
tációs anyaggal és tárggyal bővült az
ajándékozók révén.

Kéziratokat, dedikált könyveket ado-
mányoztak: Tipary László /Tompa/,
Puskás Péter /Kemence/, Zsilka Tibor
/Nyitra/, Limbacher Gyula /Balassa-
gyarmat/, Pertzian Juraj /Zólyom/, Ja-
kus Lajos /Vác/, Koczó József /Vámos-
mikola/, Belluš Imre és Vas Ottó.

Fényképekkel, iratokkal és egyéb do-

kumentumokkal gazdagították a gyűjte-
ményt: Farkas Rózsa, Hála József /Bu-
dapest/, Rédli Csaba, Pokorny Lajos,

Matzner Margit /Ipolynyék/, Kovács
Károly, Kutak Adrienn, Moys Natali,
Gyurász Lajos, Markó Éva, Tamás Já-
nosné /Tesmag/, Ing. Chrančok Pavel
/Hontnémeti/, Csomor Dezső, Gál Béla,
dr. Hunčík Péter /Dunaszerdahely/, Bal-
la István, Páterka Pál, Helena Pavlen-
dová /Nagytúr/, Korčák Jozef.

Könyveket, folyóiratokat adományoz-
tak: Köteles Judit, Sinka Gyula, Lend-
vay Tibor, dr. Csáky Károly, Bendík Bé-
la, Lukáč Miroslav /Korpona/, Tesák Pé-
ter /Léva/, dr. Kiss László /Csilizrad-
vány/, Tipary László /Tompa/, Szabó
Gyuláné /Losonc/, Korpás Pál, Prétor

Tamás, Gaučík István, Sárfy Béla, Kaj-
tor Pál mérnök.

A múzeumot régiségekkel lepték
meg: Janács János /Szete/, Szalay Mik-
lós, dr. Berényi Károly /Budapest/, Záb-
renszky Imre, Hyrner Teodor, Páterka
Emília /Nagytúr/, Hengerics Ferenc, Ku-
tak Adrienn, Pásztor Erzsébet, Danis
Ferenc mérnök, Fritz Mária, Paulenka
Péter és Paulenka Tibor.

Pálinkás Tibor, múzeumvezető ezú-
ton is köszönetet mond az adományo-
zóknak.

/my/
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