
Kiállítás honismereti szakköri gyűjteményekből 

Az alábbiak a Nyíregyháza-Sóstón lezajlott országos honis-
mereti konferencia alkalmával rendezett kiállítás megnyi-
tójaként hangzottak el, 1973. július 10-én, a Nyíregyházi 
Városi Művelődési Központ épületében. A benne foglaltak 
— egyebek mellett — tényszerű képet adnak a vendéglátó 
megye honismereti szakköri tevékenységének egyik jelentős 
ágazatáról, s tükrözik azt a mindenütt kívánatos, kétoldalú 
jó viszonyt, amely a Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumi 
Szervezetet és a megye honismereti szakköreit jellemzi, s 
amely másutt is záloga lehet a kis helyi muzeális gyűjte-
ményekkel kapcsolatban felvetődő kérdések megoldásának. 

(Szerk.) 
Az alkalom, amely itt bennünke t egybegyűjtöt t , sokkal több 

és jelentősebb, mint egy szokványos kiállí tás-megnyitó. A csön-
desnek és e lmaradot tnak mondott Szabolcsban mostanában ör-
vendetes pezsgésnek indult a szellemi élet: az Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia márciusi ülései után nemrégiben 
az Olvasó Népért Mozgalom tanácskozását, most pedig a Hon-
ismereti Szakkörvezetők III. Országos Tanácskozása résztvevőit 
köszönthet jük városunkban. 

Ez a kiállítás, melynek megnyitását , e mozgalom nemes cél-
jait támogatva oly szívesen vállaltam, nem is adhat méltó ké-
pet arról a lelkes, áldozatos munkáról , amely megyénkben a 
honismereti mozgalom keretében folyik. E mozgalom szerves 
része közművelődési munkánknak , a megyénkben működő 5P> 
szakkör mintegy 1200 tagja és a további egyéni gyűj tők számá-
ra igazi önművelési forma, amely tevékenységük eredményei 
által egy széles réteg érzelem- és akaratvi lágára hat, a szocia-
lista hazafiság kibontakoztatásának, a hazához való kötődésnek 
ki tűnő eszköze. Külön örömünkre szolgál, hogy az idén me-
gyénkben kerül megrendezésre a VII. Országos I f júsági Hon-
ismereti Tábor, és ennek résztvevői a t á j és népe megismeré-
sén túl meg fogják tanulni, hogy szűkebb pátr iánk milyen fia-
talokat adott a nemzetnek, ki élt és alkotott e tá jon. Jó érzés 
hallani, hogy ismét zeng a népdal a „Röpülj páva"-körökben, 
látni azt, hogy a f iatal művészek a népművészet hagyományai-
ból merítenek, nem mintha romant ikusan a múltba merülnének, 
hanem tudván azt, hogy egy nemzetiet len kul túra mindig gyön-
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ge, és a múltnak van üzenete szocializmust építő népünk szá-
mára is. 

A múzeum a honismereti klubok, a néprajz i gyűj tők szak-
értelmét aligha nélkülözheti, tudós gyű j tőmunká já t nem egy 
esetben csak önkéntes segítők széles hálózatával t ud ja megol-
dani. A Megyei Múzeumi Szervezet serkenti, segíti e nemes 
vállalkozást, igyekszik szakmai támogatást, módszertani ú tmu-
tatást adni. Különösen szakköreink nagyobb részének felelős-
ségérzetére vagyunk büszkék, amelyek megértet ték azt, hogy 
gyűjtéseik gondosan őrzendő, muzeális ér tékű anyagot képvi-
selnek, amint e kiállítás is bizonyítja, és bizonyít ják a tények, 
amelyek elősorolásától nem tekinthetünk itt el. 

Megyénknek ma egyik legszebb és leggazdagabb néprajzi 
anyagot őrző múzeuma, a vásárosnaményi Beregi Múzeum a 
Babus Jolán vezette szakkör gyűjtéséből jött létre, s ugyancsak 
egy lelkes honismereti szakkör gyűj tö t te össze azt a jelentős 
néprajzi anyagot, Márton Árpád ma jd Farkas József vezetésé-
vel, amelyből a mátészalkai múzeum hamarosan megszületik. 
Ezen kívül jelentős értékkel gazdagították a néprajzi és hely-
történeti gyűj tés t végző szakkörök a nyírbátori , a vajai és a kis-
várdai múzeum anyagát is, Szalontai Barnabás, Molnár Mátyás 
és Makay László szakértő irányítása mellett, s a központi Jósa 
András Múzeum állománya ugyancsak értékes tárgyakkal gya-
rapodott a Tóth Endre vezette mándoki, a Fábián Dániel féle 
nyír turai és az Erdész Sándorné által irányított kállósemjéni 
szakkör gyűj tése révén. Gyűj tőtevékenységük anyagi, történeti, 
néprajzi értékét hadd érzékeltessük csak egyetlen tárgy említé-
sével, amely itt a kiállításon is lá tható: a mándoki szakkör 
mentette meg az enyészettől II. Rákóczi Ferenc kancsóját, ame-
lyet a nagyfejedelem Mándokon, egy jobbágylakodalomban, 
megfordulván, adománylevél kíséretében egy ifjú párnak aján-
dékozott. 

E kiállítás már csak azért sem törekedhetet t teljességre a 
szabolcs-szatmári szakkörök gyű j tőmunká jának bemutatásánál , 
mivel több kitűnő szakkör gyűj teményét a konferencia részt-
vevői a helyszínen fogják tanulmányozni. Felkeresik majd Pa-
szabon néhai Turi Sándor gyűj teményét , megtekintik Csertő 
Kálmánnak a t irpák népéletre vonatkozó emlékeit Felsősimán, 
amely már olyan jelentős együttessé növekedett, hogy múze-
umunk segédkezet kíván nyúj tan i kiállítássá rendezéséhez. Az 
itt látható tárlókban épp csak érzékeltetni tudta a Városi Műve-
lődési Központ gondos rendezőgárdája ezt a lelkes, sokoldalú 
gyűj tőmunkát : Zombori István szabolcsi, Kovács Miklósné tu -
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Rákóczi-kancsó. A mándoki Gimnázium honismereti szakkörének gyűjte-
ményéből került a nyíregyházi Jósa Múzeumba. A hagyomány szerint 
Rákóczi egy jobbágy kuruc vitéznek ajándékozta annak lakodalma ide-
jén. Egy ajándékozó levél is tartozott hozzá. Ez talán még lappang vala-

hol. (A Jósa Múzeum felvétele.) 

nyogmatolcsi, Bodnár Barnáné mátészalkai, Salamon Miklós bö-
könyi, Szűcs Antal nyírbogdányi és a már korábban említettek 
szakköreinek gyűj tőtevékenysége bemutatásával . 

Módszertani szempontból példamutató a Fábián Dániel veze-
tése alat t működő, tematikus gyűjtést végző nyírturai szakkör, 
amely rendszeresen menti a régi nyíri vízi-élet emlékeit. 

Természetesen az elmondottakból kissé egyoldalúan rajzoló-
dik elénk a honismereti mozgalom, amelynek csak egyik célki-
tűzése a néprajzi tárgyi anyag mentése. Talán azér t kap ez nap-
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jainkban nagyobb súlyt a többinél, mivel egyre inkább érzékel-
hető veszély a divatot szolgáló felvásárlók-viszonteladók lelki-
ismeretlen harácsolása, amely már a mi falvainkat is megfoszt-
ja népünk művészi alkotásainak értékeitől. 

Nem kisebb azonban a feladat, amely a honismereti szakkö-
rökre vár az előbukkanó régészeti leletek bejelentőhálózatának 
kiépítésében, a műemlékké még nem nyilvánítot t népi építé-
szeti alkotások megőrzésében, a népdalok, a népszokások, nép-
hagyományok, a néphit elemeinek kutatásában és gyűjtésében, 
az egy tájegységre annyira jellemző névanyag feljegyzésében, 
feldolgozásában, beleértve a földrajzi és személyneveket, szak-
szókincseket egyaránt, olyan széles érdeklődéssel, ahogyan azt 
a rohodi Balogh László vagy a tarpai Óbis Gyula teszi. 

Itt a kiállításon lá tha t juk azokat, a honismereti feldolgozó 
munkák számára példamutató műveket, amelyek szűkebb ha-
zánk, megyénk és városunk történetének egy szakaszát, hely-
névanyagát, irodalmi és művészeti hagyományai t teszik köz-
kinccsé: Balogh István, Csallány Dezső, Cservenyák László, 
Csiszár Árpád, Erdész Sándor, Hársfalvi Péter, Katona Béla, 
Koroknay Gyula, Kuknyó János, Makay László, Margócsy Jó-
zsef, Mező András, Molnár Mátyás, Németh Péter, Nyárády Mi-
hály, Szalontai Barnabás, Vikár Sándor és mások munkáit , 
hogy csak a helyi értelmiség közelmúltbeli termését említsük. 

Ezeket a műveket — számolva még a Szabolcs-Szatmári 
Szemle, Jósa András Múzeum Évkönyveinek és a Megyei 
Könyvtár kiadványainak sorozatával — föltétlenül ismernie 
kell annak, aki megyénkben helytörténeti feldolgozó munkára 
vállalkozik. 

A honismereti szakkörök, a falu-, üzemi-, TSZ-krónakaírók 
— mint a tornyospálcai Balogh István — őrizhetik meg legin-
kább a közelmúlt és jelenkori tör ténelmünk sorsformáló esemé-
nyeit, a szocialista átalakulásnak, a munkás és paraszt forra-
dalmi mozgalmaknak, a jövő társadalma felépítésének apró moz-
zanatait. Je lenkorunk adatainak pontos feljegyzése néhány év-
tized multán nélkülözhetetlen forrása lesz társadalmunk átala-
kulása e legfontosabb korszakának, se nekünk, aki e korszak cse-
lekvő részesei vagyunk, szent kötelességünk, hogy az utókorra 
hagyjuk nemcsak a létrehozott alkotásokat, hanem azok hiteles 
történetét is, amely a jövő történészei számára ma jd szélesebb 
körű általánosítást tesz lehetővé. 

Szabolcs-Szatmár földjén állunk, s úgy hiszem nem én va-
gyok az egyetlen, akiben felötlenek szűkebb hazánk lánglelkű 
költőjének sorai, amelyekkel mintha számunkra, XII. századi 
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követői számára kívánt volna programot adni. Hadd idézzem 
itt most őt, Kölcsey Ferencet, aki 23 esztendejét töltötte Szat-
márcsekén, s akinek sírjához alig egy hónap múlva megyünk, 
halála 135 éves fordulójáról megemlékezni: 

„őseitek parányi fészkeket ráktanak? Szedjétek össze a ro-
mokat, s tegyetek belőle mély alapot jövendő nagyságnak. Apró 
harcokat vívtanak? Csináljátok a békesség müveit temérdekek-
ké... Minden kő, régi tettek helyén emelve; minden bokor. 
régi jámbor felett plántálva; minden dal, régi hősről énekelve; 
minden történelemvizsgálat, régi századoknak szentelve: meg-
annyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni.. 

Dienes István 

A Petőfi Emléktúra jelvénye (Cikkünk a 84. lapon) 
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