
Nem konnyii jellemzo cimet fogalmaznl
ti Gyiijtemeny uj terveirol irom a beszar
intezmeny tajhaz jelleget. Hiszen egy t~
Hegyvidek eletet kivanjuk figyelni, gyiij
zeumi feladatok ellatasa is 15 eves in
targy, irat, dokumentum, ami a Riedl f
rul, multtal rendelkezik.

Az is a mi feladatunk, hogy minel
tobbet megtudjunk egy-egy muzeumi
targy sorsarol, eloeleterol. 1992-ben
egy reszben leltarozott gyujtemenyt
biztak ram, azota egy masodik leltar-
konyvet is teleirtunk, a telepiiles fotoa-
nyagat kiilon leltarkonyvbe irtuk. Halas
vagyok elodeimnek a korabbi gy(jjtes

elvegzeseert.
Ugyanakkor szamos uj feladatnak is

meg kell felelniink. Kepviseleti hataro-
zat ertelmeben (errol a testiilet egye-
lore nero dontott, mivel az illetekes bi-
zottsag visszakerte a napirendbol a ju-
niusi iilesen! -a szerk.) a gy(jjtemenyt
a nemet kisebbsegi onkormanyzat ve-
szi at, es a megnovekedett feladatok-
hoz tovabbi segitotarsakat is kapok,
egy felallasos muzeumpedagogust,
egy foallasu tarlatvezetot es egy foalla-
su gondnokot, akik segitenek a nyitott
muzeum megvalositasaban es a gyuj-
temeny kornyezetenek szepiteseben.

1987 -ben egyetlen epiilettel sziile-
tell meg a jelenlegi allando kiallitas.
Most az onkormanyzat es a nemet ki-
sebbsegi onkormanyzat faradozasa se-
gitsegevel ket tovabbi epiilettel gazda-
godtunk. Ezert is koszonetet kell mon-
danunk, hogy uj lehetosegeket kap-
tunk. A kis muzeumszigette kialakitan-
do epiiletegyiittes uj feladatok ele allit,
szamos uj lehetoseget is ad a gy(jjte-
menynek.

A Budapesti ut 47. szamu hazat mar
regen kinottiik. 1992 ota targyi gyujte-
menyiink, foto- es dokumentumanya-
gunk megszaporodott, es mindez egy
epiiletben szorong.

Az eddigi kiallitast fel kell ujitanunk,
hogy 1720-tol (Budaors ujjatelepitese-
tal) kovesse a varas multjat Ez terme-
szetesen nero megy marol holnapra.

Tiz ev ota eddig is torekedtiink arra,
hogy elso kis szobankban idoszaki kial-
Iftassal mutassuk be a varas multjanak
egy-egy szakaszat. fgy kiilon kiallitassal
emlekeztiink meg a budaorsi viragszo-
nyeg hagyomanyarol, a 200 eves bu-
daorsi templom multjarol, a "Torteneti
pillanat" cimu kiallitas pedig a telepii-
leg tobbezer esztendejet villantotta fer.
Ebben a kis teremben fogadtuk a
bretzfeldi Budaorser Heimatmuseum

Jnk, amikor a Riedl Ferenc Helytortene-nolot. 
Feltetleniil meg keIl tartanunk azijegyseg. 

Budaors, vagy eppen a Budai
jteni es feldolgozni. Ugyanakkor a mu-
tezmenyiink fontos feladata. Mindaz a:"erenc 

Helytorteneti Gyiijtemenybe ke-

tobb vandorkiallftasat is. 2003-ban
mar az uj epiiletegyiittes egyik epiilete-
ben rendezti.ik meg a Budaorsi passio
kiallftast, szamos uj, eredeti dokumen-
turn bevonasaval.

Uj feladatot kaptunk. Az uj epi.ilete-
gyi.ittest muzeumma kell alakitani. A
Budapesti ut 45. szamu haz vissza keIl,
hogy kapja regi, budaorsi nepi epite-
szeti alakjat, az epi.iletkutatasban segi-
teni fog a szentendrei Szabadteri Nep-
rajzi Muzeum. A csatlakozo epi.ilet mai
formajaban lak6haz, bar egy nagy szo-
bajat mar felhasznaltuk uj idoszaki kial-
litasunkhoz.

Az epi.iletegyi.ittes nagy belso kertje
lehetoseget ad szabadteri muzeumi
rendezvenyek, osszejovetelek szerveze-
sere. A korabbi tulajdonosok kis szolo-
sort is telepitettek ill, ezt tovabbformal-
va be lehet mutatni a budaorsi gazda-
aszony zoldseges es viragoskertjet.

A helyreallftott uj epi.iletegyiittesben
kap majd a tervek szerint helyet a ne-
met kisebbsegi onkormanyzat is, a mu-
zeum irodaja, ahol a kesobbiekben sza-
mitogep is segitheti munkankat.

A kialakitand6 uj aIland6 kiallftas be-
mutatja Budaors multjat az ujjatelepi-
testol, ugyanakkor vegre helyet keIl
kapnunk az eddig csak szorongva elhe-
lyezett targyi es dokumentum-gyujte-
menynek is.

A regi epi.ilet alatt (Budapesti u. 47.)
mintegy 80 negyzetmeter alapteri.iletu
szep nagy pince huz6dik. Ameddig a
yaros melletti muutak epitesevel nem
tomtek el betonnal a regi vizateresze-
ket, borospincenek hasznaltak. Ha si-
keri.ilne vizteleniteni, ujra feladatot kap-
hatna, osszejoveteleknek adhatna he-
Iyet.

Az epi.iletegyi.ittes sorsat gondosan
kell megtervezni. Korabbi 'elkepzelesek
szerint vendegszobat is tervezti.ink az uj
epi.iletreszbe hazalatogat6knak, pelda-
ul a helyi nemet nemzetisegi oktatas-
ban segitseget vaIlal6 nemetorszagi

pedag6gusoknak.
Amennyiben itt alakitjak (alakitjuk) ki

az orszagos Babmuzeumot is, meg kell
szervezni az epi.ilet ehhez igazod6 be-
osztasat. A nemet nemzetisegi hagyo-
manyvilagban is volt helye a babmuve-

szetnek, ketsegtelen az is, hogy az epil-
letegytittesben, es az egyilttes kialakf-
tando kertjeben szamos ifju latogatot
vonzananak az eloadasok.

Az ifjusagi munka iranyitasa lesz a
feladata az erre a szerepre keszillo mu-
zeumpedagogusnak is. Megtanfthatja
az ifjusaggal a hagyomanyos buda6rsi
eletmod jellemzo szokasait, peldaul sil-
test, fozest, varrast, hfmzest, gyermek-
jatekok keszfteset, az egyes kiscsopor-
tok eletkoranak megfeleloen. A nepi
gyermekjatekok mindig is kedvelt fog-
lalkozasok voltak. Ezeket felujftani, elo-
ve tenni halas feladat mindnyajunk sza-
mara.

Wunderlich Gabor regebbi filmjei is
igazoljak, hogy milyen elenk szakk6ri
eletet eltek az epilletben a Mindszenty
Jozsef Romai Katolikus Altalanos lsko-
la szakk6r6sei. A muzeum ma is nyitva
all a buda6rsi iskolak honismereti szak-
k6r6sei, es minden erdeklodo fiatal
elott, szeretettel varjuk oket. Csak j6jje-
nek a muzeumba, ovodaskortol nyug-
dfjas korig! Muzeumunk vendegk6ny-
venek gyermekrajzai igazoljak, hogy
mennyire szeretnek a kicsik muzeumba
jarni. Ovek is a Riedl Ferenc Helyt6rte-
neti Gyujtemeny. Mindenkie!

Annyira a fiataloke is a muzeum,
hogy a gyujtemeny ,.Regelo mult" so-
rozatanak elso k6tetet a "Nephagyo-
many es hagyomanyorzes" cfmu k6ny-
vet eppen dr. Paulovits Terez iranyitasa-
val szilletett ifjusagi palyamunkakbol
allitottuk 6ssze. A sorozat azota ket
ujabb k6tettel gyarapodott. A "Regelo
mult" masodik k6tete Schmidt Matyas:
"Epftem a hidat / Ich baue die Brilcke"
cfmu gyujtemenye 2002-ben jelent
meg. A harmadik k6tet A Buda6rsi
Passio / Buda6rser Passion Bato Geza
es dr. Aubermann Miklos 1933-as es
1934-es passiojatekanak sz6vegk6ny-
vet teszi k6zze. Ilyen feladatokat is val-
lal a Riedl Ferenc Helyt6rteneti Gyujte-
meny! Ujabb feladataink is vannak a
sorozat folytatasaban. Kill6n k6tetben
kfvanjuk 6sszeallftani a Kohegy t6rte-
netet, Wendler Ferenc eletutjat. Ossze-
gyujtjuk es ket nyelven kiadjuk a Wend-
ler-kronikat es a zarandokhely t6rtene-
tet. Ujabb k6tetben kfvanjuk megjelen-
tetni az idosebb buda6rsi nemetseg
eletutjat (tervezett cfme: R6g6s uta-
kon), az egyeni eletsorsokbol az utobbi
57 ev t6rtenete is kirajzolodik. A kiad-
vanyok olvasasa saran k6zelebb kerul-
het Buda6rs lakossaga multjahoz.
hogy jobban ertse a jelenet.

Dr. Kovacs Jozsef Laszlo.
a Helytortenei Gyujtemeny
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