
Egy példaadó történelmi magyar arcél
A legendásállamférfi
szeténysé8e és az ehhez
tátsuló tehetsége legyen
minta a fiatalok előtt.

§yíft§§yriÁzÁ, Az egyik legígé-
Ietesebb éS legtehetségesebb
magyar politikusunk Volt.
Elismelt íljító, a modern kólt-
ségvetés bevezetője, a Vasúti
közlekedés megújítója, a fo-
lyószabályozás é]harcosa, a
nocsarak lecsapolója, akire
sokáig nen vetúlt kellő figye-
]em. Gróf Lónyay MeDyhéIt
- merthoBy róla van szó
TuzséI és Lónya büszkesége
sziiletésének bicentenáriumi
évéL]en jáíunk, amely idószak
arra is szolgál, hogy megraj-
zoljuk valós töIténelni alak-
ját, rnéltó enléket állítsunk
neki és az egész Lónyay csa-
ládnak.

MiDdebben légóta élenjáI a
TuZSéI KóZség KóZalapítvány,
amely egész éVben sokat tett
az imént felsoíolt nemes cé-
lokért. S mivel az ünnepi év
még korántsem éIt Véget, aZ
emlékezés iegyében tartottak
újabb mikrokonferenciát hét-
fón a Magyal Nemzeti Levél-
táI Szabolcs-SzatmáI-Beleg
Megyei LeVéltáIábaD, ezúttal
elsősorban a Lónyay-forrá-
Sok benrutatáSáIa helyezve a
hangsúlyt.

Egy]e többet megtudunk
A,,miklokoníerencia" meg-
neVeZéS jelezte azt is, hogy a
most Lónyayla ilányított kóZfi -

Bemutatták Lónyay Menyhért díszpotgáíi oktevelét a mikíokonferencián, melynek egyik felszótatóia dr.TitklAttila volt FoTóKi GAZDAG MlHÁLY

milyen nagy núItú kapcsola-
tot ápolt a Lónyay családdal,
és milyen különleges relikviá-
kat, épített örókséget őriznek
az iskolaalapító, a református
egyháZat támogató, az a]ma-
temesztést is meghonosító
család jóvoltából. Az egykori
kastélyuk és egy kétszintes
családi magtáruk az enyészeté
lett - a kastélykeltet Szeletet-
te] ápolják -, a családi sirká-
polnát helyreállitottak, ami
így ma is méltó nyughelye z7
Lónyaynak, köZöttük az egy-
kori miniszterelnöknek.

Tdbb száz éves ö]ökség
Ferkovics Tibor, aZ alanyat
termő almafák községének,
Tuzséínak a polgáImesteíe
azzal bűszkélkedett, hogy a
család mintegy 3oo éVen át
volt meghatározója a települéS
életének, ezzel Tuzsér jövő-
jét is mega]apozva. Nekik kö-
szónhetően TuZsér jó példával
szolgált arra, hogyal formál-
hatja át az egész Vidéket egy
nagybirtok, szerves emberi és
kulturális kapcsolatot tatva a
paraszti házzal és kunyhóval.

Végül-alevéltárakLó-
nyay-emlékeit felvonultató
előadások előtt , dí. tlíich At-
tila alpol8áImesteí és a levél-
tár igazgatónóje, dr. Kujbusné
ü. Mecsei EVa egy ilatkincset
mutattak be; Lónyay Meny-
hért díszpolgári oklevelét,
ami az alpolgármestel szeíint
nemcsak egy embenek, ha-
nem a megyének, sót a ma-
gyarságnak is szólt. MJ

gyelemnek és a megtaltott íen-
dezvényeknek köszönhetóen
e8yle többet tudunk, A köZel-
múltban haíminc e]őadást
felvonultató nyári egyetemet
szenteltek a gróf alakjának, és
a Magyal Tudornányos Aka-
démián is taltottak Ióla szóló
Iendezvényt, de még jócskán
maradtak feldolgozásra váró
forrásokl

, Nem titkolt célunk, hogy
Lónyay Menyhértet, de az
egész családot oda emeljük
vissza, ahol szelintünk min-
denképpen helyük lenne a
magyaí töíténelemben, hi-
szen számos nagy pillanat-
nak voltak tanúi és alkotói
- magyaláZta Klicsu Feíenc,
a Tuzsér Község Kózalapít-
vány elnóke és Tuzsér alpol-

gáTmestere, megköszönve a
levéltáíak segítségét, aDre-
lyeknél még nagyon sok fel-
fedezésre váíó adat, emlék
TejtóZik. EZekIe azéít is, szúk-
Ség Van, tette hozzá, mert a
tuzsé Lónyay-kastélyban
szeletnének létrehozni eBy
Lónyay-örökségköZpontot,
amit bizony meg kell tölteni
tartalomn]al.

szüksé8es a fo]]ásatapú kutatás
- Fontos a múlt kutatáSa, hi
szen a helyi identitáSnak aZ
alapja, -hogy magukénak ér-
Zik-€ a települések aZ adott
téISég életében meghatározó
sz€mélyeket mindezt máI
dI. Tilki Attila országgyűlési
képviselő mondta el. Mint íá-
mutatott, annak a térségnek a

képviselőj eként, ahol Lónyay
Menyhért 1843-ban, Vagyis
alig 21 évesen máI országgy(t-
lési követ lehetett.

Azért iS gatulált a konfelen-
ciához, meIt ,,a mai Világ telje-
sen más irányba megy, a ,can-
cel culture< romboló munkája
révén lassan már a tórténeti
múlt kutatásálrak a fontossága
iS negkérdójeleződik", RóVi-
den felmutatta, milyen embeí
is lehetett a gróf, aki rnég az
emigrációban is közgazdaság-
tant, nemzetgazdászatot ta-
nult az e]csüggedés heliett.

- Cicero szellemében azt
Vallotta, hogy politikusként
a szónoki tapintat elenged-
hetet]en. Es legalább ennyire
f'ontos, hogy aZ országunk ne
csak anyagilag, de szellemileg

is erős legyerr és független töl-
dotta meg köSzöntójét még egy
tanulsággal, a méltatott szelle-
miségét állítva péIdaként.

Seszták oszkár, a megyei
közgyúlés elnöke elsósorban
azt emelte ki, hogy szános
rendezvényen, eseményen ó
maga is rengeteget tanult, éS
látva a terueket, még sokat is
fog, illetve fogunk valameny-
nyien. - okuljunk Lóny3y
Menyhért munkásságából!,
biztatta a jelenléVőket.

Temészetesen a Lónyay
család emlékét óző telepűlé-
sek pol8áImestereit Se lehetett
kihag],]ri a szónokok sorából,
Nagy Ernő, Lónya elsó embere
elsősorban arról beszélt, hogy
az írásokban több nint 75o
éve elóször emlitett köZSég


