
A Riedl Ferenc Helytorteneti Gy(ijtemeny (illetve

Heimatmuseum) 1987 -ben kapott nyitasi enge-

delyt. Ekkor nem volt tobb mint heiytorteneti

szoba es konyha, es a hozza csatlakozo Desi

Huber Istvan emIekszoba, nehany festmennyel

es ertekes rajzzal. Joreszt kozadakozasb6l gyGj-

tottek ossze anyagat. Ezen az allapoton azonban

mara jocskan tulleptunk. igy Budaors kepviselo-

testulete bolcsen dontott, amikor megvasarolta

a Budapesti ut 47-tel hataros swmszedos ingat-

tanto Egy honapja adtunk hirt arrol is, hogy az on-

kormanyzat a muzeum kezelesi es fenntartasi jo-

gat, tisztes anyagi tamogatas meUett atadta a

Budaorsi Nemet Kisebbsegi Onkormanyzatnak.
*

2004. majusatoI nem latvanyos, de megis fontos

muzeumi valtozas kezdodik. Arra termeszetesen

nincs lehetoseg, hogy azonnal sor keruljon az uj

epuletek mUzeumi celra torteno atalakftasara, de

a tervezese megkezdodott. Az uj epuletben awn-

ban, megfelelo aranyban megosztva, mans he-

iyet kapnak az eddig csak szorongva elhelyezett

muzeumi gyGjtemenyek. Onallo raktarszobakat

kap a fototar, a gyGjtemeny nepviseleti textilanya-

ga es egyeb neprajzi ertekG anyag is. Az uj epu-

letegyiittesben mar ez ev masodik feleben el-

kezdjuk az idoszaki kiaUitasok felepiteset egy-egy

onallo gyGjtemenyi egyseg bemutatasaval. A ko-

zelmultban hunyt el Batho Laszlo ozvegye, Csor-

ja Kato. Amikor rokonai, a Hudomel csalad

meghivtak bennunket az ozvegy temetesere,

megkertem a hatramaradottakat, hogy az erede-

ti Budaorsi Passion Krisztus alakftojanak szeme-

lyes iratait, fotoit ajanljak tel a gyGjtemenynek.

Ennel tobbre is hajlandok voltak, megkaptunk

szinmUveszeti foiskolai iratait, egy ot es edesany-

jat abrazolo nagyobb mereru szobor modelljet es

szamos emleket, meliyel a kozonseg vegigkovet-

heti a neh& sorsu mUvesz eletutjat. S nekUnk

ajandekoztak az 1934-es Passio filmtekercset,

mely jobb minosegG annal.. amit Riedl Norbert

tavaly a Magyar Nemzeti Filmarchivumban talalt

meg. A kisebbsegi onkormanyzat elkeszittette a

film modern valtozatat is.
*

Jelentos ajandekkal gyarapodott gy(ijteme-
nyiink a 80 ev feletti, de rendkfviil fiatal es jo lel-

kG, budaorsi szarmazasu Harasztos-Hammerl

Ferenc festomGvesz jovoltabol is. Szamos bud a-

orsi szarmazasu imakonyvet, szentkepet, zaran-

doklati emleket ajandekozott a gyGjtemenynek,

es oiyan ertekes, egyhazi targyakat, melyeket
restauratorkent toredekekbol allitott ossze.

Hauser Jozsef -a Budaorsi kronika szerzoje-

nek -szemelyes emlektargyaival Baranyaine

Hauser Eva ajandekozta meg gy(ijtemenyiinket.
Tovabbi gyGjtessel kfvanjuk kiegeszi~eni ma-

sik diszpolgarunk, a kozelmultban elhunyt Sza-

kaly Matyas karnagy emlekanyagat.
Mar eddig is kaptunk emlektargyakat Franz

Riedlleszarmazottaitol De nem t6rekszunk arra,

hogy csak a "nagy emberek" eletutjat mutassak

be idoszaki kiallitasaink. A k6znapi buda6rsi pol-
gar eletm6dja legalabb annyira fontos sza-
munkra! Parkanyi J6zsef peldaul edesanyja es
nagyanyja kezimunka gy(jjtemenyevel ajande-
kozta meg a m6zeumot. Ezek soraban akad g6t
betGs iskolai mintakendo, betGkkel es szamok-
kal, erzesem szerint legalabb szazeves darab.

*
Szinten, akar 6nall6 kiallitasra erdemes kep-
anyagunk a kitelepitesrol, a Yertreibung" ido-
szakab6l. Az idoszaki kiallitasokra vonatkoz6 ter-
vek persze nem azt jelentik, hogy nem kivanunk
uj alland6 kiallitast letesiteni. Erre a regi epillet
megszepiilese titan nYllik lehetoseg. Eppen
ezert a Riedl Ferenc Helyt6rteneti Gylijtemeny
munkatarsai ezekben a h6napokban vegigjarjak
a telepiiles csaladjait, es megkerdezziik, hogy
mit tudnanak nekiink ajandekba vagy tart6s k61-
cs6nzesre atengedni.

Majd ahogy rendbe tudtuk hozni a regi epiilet
nagy pincejet -vizteleniteni kell -itt szeretnenk
megnyitni az idosek klubjat, az egykori "Begeg-

nungsstette" mintajara.
Onkormanyzati tamogatassal es paiyazato-

kon elnyert 6sszegekkel szeretnenk foiytatni az

anyaggy(jjtest egy ujabb heiyt6rteneti kiadvany-
hoz a Regelo mult sorozatban, aminek a R6g6s
utakon munkacimet adtuk. A meg k6ztiink elo,
idos buda6rsieket itthon es Nemetorszagban is
szeretnenk felkreresni. Ritter Andras nagy ertekG
fot6gy(jjtemenyt ajanlott tel gy(jjtemenyiinknek
kiadasra, igy folytat6dik A regi Buda6rs k6tettel
megkezdett sorozatunk is.

A Hirk6zIesi Miniszterium paiyazataba is be-
kapcsol6dtunk a varosi 6nkormanyzat segitse-
gevel. Amennyiben elnyerjiik, a muzeum anya-
ganak digitalizaIasara nYllik lehetoseg. &altaI

beIephetiink majd egy orszagos nyilvantartasi
rendszerbe, es nem csak r61unk szerezhetnek
t6bben informaci6t, de mi is k61cs6n6zhetiink
mas mUzeumokt61 kiallitasi anyagot.

*
Ifju muzeumpedag6gusunk arra kesziil, hogy a

nyari sziinet idejere gyermekfoglalkozasokat
szervez: t6bbek k6z6tt nemet gyermekjatekokat
tanit, buda6rsi viragoskertet alakit ki ifju mUze-
umbaratokkal.

*
Terviink tehat boven van. Arra kerjiik 6n6ket, ta-
mogassak ezutan is munkankat! Ajandektargya-
kat eppoiy szlvesen fogadunk a mult emlekeibOl,
mint k61cs6nadott fot6kat, meiyeket lemasolas
titan visszajuttatunk. Nyitottak vagyunk minden
Buda6rs6n elo nemzetiseg hagyomanyainak
gy(jjtesere, megorzesere, bemutatasara.

EI ne feledjem: iden is legalabb negy diplo-
madolgozatot irtak a Riedl Ferenc Heiytorteneti
Gylijtemeny anyagab61 paiyakezdo fiatalok.
Ezek a temavalasztasok is azt igazoljak, a mult a
jelen eletenek szerves regIe.
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