
MEGYEI TÜKÖR 

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében folyó honismereti szakköri és 

szakreferensi munkáról 

— 1972. szeptember — 1973. július — 
1973. január 1-től kaptam megbízást arra, hogy tiszteletdíjasként ve-

zessem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rónai Sándor Művelődési Köz-
pont Honismereti Szakbizottságát. Továbbá a TIT megyei elnöksége 
felkérésére ellátom a néprajzi szakosztály titkári teendőit, és résztve-
szek a HNF megyei Bizottsága mellett működő Honismereti Társadalmi 
Bizottság munkájában — főleg szervezési területen. Közben továbbra is 
szakkörvezető és iskolagyűjteményi bizottság-vezető vagyok, tanári mun-
kámon felül, a-miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. 

Dr. Bodgál Ferenc muzeológus, a korábbi szakreferens tragikus halála 
tette szükségessé a személyi változást. Példamutóan ereményes, szinte 
emberfeletti erővel végzett irányító-szervező munkássága után nem köny-
nyű úgy működnöm, hogy visszaesés ne legyen. Semmiféle szakköri ki-
mutatást nem „örököltünk" (sem a szakbizottság, sem a múzeum ezért 
látogatások során, kérdőíves módszerrel, szóbeli-levélbeli érdeklődéssel 
kell felmérnem a megyében folyó szakköri tevékenységet. Először a szű-
kebben vett honimereti szakköröket, majd a HNF bizottságával együtt-
működve a krónikaíró csoportokat, díszítőművészeti és egyéb „rokona-
köröket. Ugyanakkor, feladatom kapcsolatot teremteni a régebben mű-
ködő szakkörökkel, ezek és különösen az újabban alakulók munkáját ta-
nácsokkal segíteni, tapasztalatcsere, kiadványcsere, módszertani értekez-
letek lebonyolításával is. Közben mindig feladat: kapcsolat az országos 
irányító-szervező központokkal, együttműködés a megyeiekkel, s a nép-
művelői-tudatformáló tevékenység érdekében a megyei sajtóval, Rádió-
val is. (Már nagyrészt kialakult a munkamegosztás a két honismereti bi-
zottság és a Hermann Ottó Múzeum között, és a néprajzi szakosztály is 
megtalálja helyét a közös munkában.) 

A látogatásokat az iskolától kapott szabadnapokon végzem. (Termé-
szetesen úgy, hogy valamennyi órámat (teljes óraszám) és egyéb iskolai 
feladatomat a többi munkanapon sűrítve látom el.) — Ez a beszámoló 
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lényegében az 1973-as évről szól, az előző hónapokét csak 1—2 kiadvány 
említése jelzi. 

Az eddig szerzett (nem véglegesen pontos) értesülések alapján 40, szű-
kebb értelemben vett honismereti szakkör működik megyénkben. Ha 
óvatosabban és így reálisabban számítjuk: 35—40). Ha valamennyit meg-
látogattam, illetve minden kérdőív visszaérkezik, csak akkor írhatok 
pontos számot. Többségük elsősorban néprajzi, kisebb részük történelmi-
helytörténeti. Ugyanakkor, a néprajzi szakkörök is végeznek több-keve-
sebb helytörténeti gyűjtőmunkát. A legtöbb helyen van szakköri napló, 
krónika működésükről. Ilyen intézményekben működnek szakköreink: 
általános iskolákban, szakközépiskolákban,gimnáziumokban, szakmunkás-
képző intézetekben, művelődési házakban, múzeumokban múzeumbaráti 
körök), ifjúsági házban (Miskolc), községi népfrontbizottság szervezésé-
ben (Hernádkak), középiskolai kollégiumokban. A zömük iskolai és mű-
velődési intézmények (művelődési fcözponíok-otthonok-házak) k e r e t é n be-
lül működik. 

Kiemelkedő eredményeket elérő szakkörök: 
Borsodnádasd (Ált. i skola) , vez . : Nemesik Pál (20. éve működik) 
Karcsa (Ált i skola) , vez . : Nagy Géza (15. éve!) 
Mezőcsát (gyűjtőcsoport, Járási Műv. Központ), vez.: Pataki Sándor 
Miskolc 
a) Történelmi szakkör (helytört .+iskolatört .+magyar tört. elmélyítése), 

vez. Ádám Katalin: Zrínyi Ilona Gimnázium 
b) a megszűnt I. Szakközépiskolai szakkör utódja a 1972. szept.-ben 

alakult szakkör az ifjúsági házban, vez. Bertha László (néprajzi) 
c) Ady Műv. Ház (honism. kirándulások, előadások: néprajz- megye-

és várostört., műemlékek, földrajzi-biológiai környezet, — gyűjtő-
munkát nem végez), vez. H. Szabó Béla (tagjai: felnőttek) 

d) Földes F. Gimnázium (nem kiemelkedő, de sokrétű) 
Mezőkövesd, vez. Zupkó Béla (középisk. ko l lég iumi) 
Ózd 
a) vez. Dobossy László (Ózdi Népművelési Intézmények Honismereti 
Putnok G i m n á z i u m , vez. Egerszegi Sándorné 
b) József A. G i m n á z i u m , vez. Soltész József—Soltész Józsefné 

Köre: néprajz, hely- és üzemtörténet, régészet) 
Sárospatak, Rákóczi Gimnázium 
Sátoraljaújhely, Kossuth Gimnázium (Kazinczy Kör), vez. Kováts Dá-

niel 
Szerencs (Űt törőház) , vez. Angyal Béla 
Tokaj (helytört, múzeum), vez. Papp Miklós (helytört., néprajz) 
Űj szakkörök: 
Miskolc ((Ifjúsági- és Űttörőház), néprajzi, 1972. szeptembertől 
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Miskolc (Bartók В. Vasas Műv. Központ), hagyományápoló kör, 
1973. III— 

Miskolc (II. sz. Ipari Sazkközépiskola), néprajzi, 1973. VI— 
Miskolc (I. sz. Nagyváthy J. Ált. Iskola), népr.-helytört., 1972. X— 
Abaújszántó Mezőgazd. Szakmunkásképző Kollégiuma), néprajzi, 

1973. II— 
Harsány (Alt. iskola), néprajzi, 1973. II— 
Hernádkak (Községi Népfront Biz.), népr., helytört., 1972. XII— 
Mezőkövesd (Úttörőház), 1973. II— (?) 
Tokaj (Műv. Ház), helytört., 1972. IX— 
Tervezett új szakkörök (1973. őszére): 
Miskolc 

(Bartók B. Vasas Műv. Központ: munkáshagyományokat gyűjtő hon-
ismereti szakkör szakmunkástanulók részére) 
(Gárdonyi Géza Műv. Ház: a korábbi, irodalmi hagyományokat gyűj-
tő, ált. iskolásokból álló szakkör újraindítása) 
(Vörösmarty Műv. Ház: honismereti szakkör vasutasok részére) 
(Mindhárom intézmény igazgatója megígérte a szakkörök megindí-
tását.) 
Továbbá: legalább 2 iskolai (jobbára helytörténeti) szakkört terve-
zünk a meglévők mellé. 

Edelény (Járási Műv. Központ: járási honism. bázisszakkör — már 
csupán anyagiakon múlik.) 

Szerencs (Műv. Ház és Cukor- Csokoládégyár együttesen helyüzemtört., 
munkáshagyományokat gyűjtő szakköre) 

Sátoraljaújhelyi járás (4—5 községi szakkört — néprajzit — tervez 
Nagy Géza járási szakreferens) 

Mezőcsát (Járási Műv. Központ, népr. szakkör, Pataki Sándor ig. terv.) 
Megszűnt szakkörök: 
Monok (Zsuffa Tibor nyugdíjba ment, utódot még nem talált) 
Miskolc 

(III. sz. Ipari Szakközépiskola: alkalomszerűen működő gyűjtőcso-
porttá vált) 
(I. sz. Ipari Szakközépiskola: a szakkörvezető más munkahelyre ke-
rült) 

A szakkörvezetők között akad muzeológus, helytört, gyűjteményve-
zető, könyvtárkezelő, de már középiskolás diák is, túlnyomó többségük 
azonban általános és középiskolai tanár. (Javul a fiatalok aránya, mert 
pl. az ú j szakkörök vezetői között 6 egészen fiatal van.) A szakkörve-
zetői díjazás nem azonos: az iskolai szakkörvezetők 1 hónapra csupán 
4 túlóra díját kapják (szept.—május) — ez kevesebb, mint a műv. há-
zakhoztartozó szakkörvezetőket — de akadnak olyanok is, akik minden 
tiszteletdíj nélkül, önként vállalt társadalmi munkában végzik mun-

92 



kájukat. (Harsány, ált. isk., Encs, gimn. kollégium). A legtöbb szakkör-
vezető a gyűjtőmunka szervezése melett népművelői-hagyományápoló-
terjesztő tevékenységet is végez csoportjával iskolájában, lakóhelyén. 
Többen maguk is gyűjtenek, továbbképzik magukat, s vannak, akik elis-
mert kulturális- és szűkebben vett tudományos tevékenységet is folytat-
n a k . (Pl. Kováts Dániel, Nagy Géza, Nemesik Pál, Papp Miklós). U g y a n -
akkor: a legtöbben másféle társadalmi munkát is végeznek, nem is 
beszélve főhivatásúk ellátásáról. (El kellene érnünk, hogy a szakkör-
vezetői munkát mindenütt nagy lekötöttséget jelentő és társadalmilag 
nagyon fontos közösségi-társadalmi-politikai plusz-munkának fogják fel 
a munkaadók, mert még eléggé érezhető a nagyarányú megterhelés.) 

Szakköri gyűjtemények (népr.+helytört.) is vannak pl. Szerencsen, az 
ózdi gimnáziumban, Göncön, Encsen) 

A községi helytört, gyűjtemények között említést érdemel elsősorban a 
1972. decembertől létező berzéki. (Bőcs-Berzék: Perczel-emlékszoba, népr 
anyag, helytört, szoba.) 

Üj kiadványok: 
Karosai Népélet (Helytörténeti Publikációk III.) A karcsai általános 

iskola Erdélyi János honismereti szakkörének anyagából. Szerkesztette: 
Nagy Géza — kézirat gyanánt — Karcsa, 1971.) Megjelentette a megyei 
tanács járási hivatala és a községi tanács és TSZ. Kiadó: Majoros 
László) A Megyei Könyvtár soksz. üz.-ben készült 500 példányban. 201 
lap, szakköri tagok népr. gyűjtései. 

Dobi Sándor: Ózd 700 éves S z e r k e s z t e t t e : Dobi Sándor és id. Pálmai 
Zoltán. Kiadja: Ózd városi Tanács V.B. művelődésügyi osztálya. (Felelős 
kiadó: Patkó Imre) 1972, 62 lap. (Borsodi Nyomda) Várostört. üzem tört. 
— mai kép. 

Mezőcsáti Helytörténeti Füzetek 4. — Táboros Sándor: A mezőcsá t i 
vasút megépítésének története (1890—1906). Mezócsát 1972. Szerkeszti: 
Kiss László—Pataki Sándor. Kiadta a Járási Könyvtár és a Járási Műv. 
Központ. (Lektorálta: dr. Deák Gábor) 114 lap. rota (A belső címoldalon: 
Mezőcsát 1971)! 

Borsodi Könyvtáros Miskolc 1973/1/B—A—Z megye könyvtárainak fo-
lyóirata 1973. 12. évf., 1. szám 56. p. Felelős szerkesztő: Szabó Gyula. 
(Szívesen közöl könyvtárral összefüggő honismereti témájú írásokat is a 
jövőben!) 

Lakóhelyünk özd 4. 1973 Az Ózdi Népművelési Intézmények Honis-
mereti Körének évkönyve 4. — Kézirat gyanánt — ózd, 1973. Szerkeszti: 
Czakó Gyula (Rota, Ózdi Koh. Üz. 400 példány.) 191 lap. Felosztása: 
Szervezeti élet — Településtörténet — Gyártörténet — Irodalomtörténet 
— Sporttörténet — Néprajz — A Sajóbalparti dombvidék néprajzából 
III. — Egyéb (évfordulók—események). 
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(Korántsem teljes felsorolás, csupán a szakbizottsághoz beérkező néhány 
kiadvány.) 

Továbbképzési alkalmak — tanácskozások: 
1973. március 7. Budapest HNF Klubjában az 1848-as néphagyomány-

gyűjtés megbeszélése. Felkért hozzászóló voltam, s ami újat hallottam, 
felhasználjuk itthoni munkánk közben. 

1973. április 30. Miskolc, Megyei R. S. Műv. Központ: a honismereti 
szakbizottság rendezésében megyei honismereti szakkörvezetők módszer-
tani tanácskozása. Résztvevők száma: 20. Előadók: Bodó Sándor muzeo-
lógus: „Kerámiakultúra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében" Mádai 
Gyula: „A honismereti szakköri munka időszerű kérdései Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében" (Az előadásokat eredményes megbeszélés követte. 
Elfogadott határozatok: jobb kiadványcsere, ú j kiadványok terve, bázis-
szakkörök erősítése, kölcsönös látogatások, megyei honism. kirándulások, 
48-as gyűjtés (amit lehet még), a hazafiság erősebb ápolása, kapcsolatok 
rokon-bizottságokkal—szervekkel, módszertani kiadványok beszerzése, 
pályázatok. 

Május 20. Ózd: a HNF Honism. Társad. Bizottsága tájkonferenciája az 
Ó.N.I. Honismereti körének 10 éves évfordulója alkalmából. Jó előadást 
hallhattunk az üzemtörténetírásról, megismertük az ózdiak remekül ösz-
szefogott, kézzelfogható eredményeket elérő honismereti munkáját , el-
mélyítettük a két honism. bizottság együttműködését. Az ózdi „Gyártör-
téneti Bemutató" megtekintésére érdemes felhívni a megyénkbe ellá-
togató szakkörök, iskolák figyelmét! 

Május 28. Miskolc: a HNF megyei Bizottsága vitát rendezett a szoc. 
hazafiság ápolásának időszerű kérdéseiről. (Györfjy Sándor volt a vita-
vezető. Jól hasznosítható rendezvény volt.) 

Július 10—14. Nyíregyháza: A szakkörvezetői konferencián háromtagú 
„küldöttség" vett részt megyénkből. Hasznos, jelentős továbbképzés volt 
Lesz mit továbbadni a megyei értekezleteken! 

Tervezett tanácskozások: 
1973. szpt. 12. TIT-néprajzi előadói értekezlet Miskolcon, melyre a 

tagokon kívül vendégeket és szakkörvezetőket is hívunk. (Központi 
témái: 1 A magyar néprajztudomány ú j eredményei, melyek módosít-
hat ják népünk korai történetéről a múltban kialakult képet. 2 A nép-
művészet és az ismeretterjesztés. 3 A néprajzi ismeretterjesztés feladatai 
megyénkben — együttműködés a honism. mozgalommal. 

1973. okt. A Honismereti Társadalmi Bizottság 3 napos megyei ren-
dezvénye Aggteleken (krónikaírás-helytörténet, üzemtörténet, s röviden: 
néprajz.) 

Szakreferensi munkámhoz (az országos szervek — a HNF Honismereti 
Bizottsága, a Népművelési Intézet és a Néprajzi Múzeum — készséges 
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támogatásán kívül) sok segítséget kaptam a miskolci és megyei szervek-
től, személy szerint különösen Bodó Sándortól, a Herman Ottó Múzeum 
igazgatóhelyettesétől. (Sokat dolgozott a pályamunkák elbírálásában, 
gyűjtőinknek is készségesen és gyakran ad tanácsot.) A megyei múzeumi 
szervezet ú j igazgatója és munkatársai is Ígéretes patronáló tevékeny-
séget kezdtek bőséges tudományos munkájuk mellett. 

Itt kell még megemlítenem az új gondolatokat és lendületet adó or-
szágos értekezleteket, valamint a Honismereti Híradó értékes, gazdag 
tartalmú 1—2. számát is. 

Itt kell említenem egy újságcikket is, mivel nemcsak megyei, hanem 
remélhetőleg országos hatású is lehetett. (Kalmár László: „A pátria-
kutatók" Népszabadság Vasárnapi melléklete, 1973. márc. 11. sz.) Szép, 
gondolatgazdag írás a Földes Gimn. szakköri tagjairól, említve a megye 
néhány más szakköréről is, kedvet ébresztve az olvasó fiatalokban ebben 
az izgalmas tevékenységhez. 

Tervek — javaslatok: 

1. December 15-ig be kell fejeznünk a szakköri felmérést. 

2. Közös megyei néprajzi gyűjtési téma meghatározása (Kiemelt téma). 

3. Emelnünk kell a pályamunkák színvonalát (de kezdő, szorgalmas 
gyűjtő is kap elismerést. — Oklevélnek is örülnek a diákok!) 

4. Több gyűjtési útmutatót kérünk a szakkörök részére Budapestről. 

5. Kérjük, hogy a diáknapi pályázatok terén ne ismétlődjék meg a 
legutóbbi szervezési hiba (Nyíregyházán az országos honismereti kon-
ferencián kifejtettem). 

6. Továbbra is rendezzék meg az Országos Honismereti Diáktáborokat. 

7. A szakreferensek legalább két hónappal korábban értesüljenek az 
országos tanácskozások programjáról, s arról, hány embert küldhet-
nek a megyéből. 

8. A megyei tanács ózdi Járási Hivatala 1975-re város-község-üzem-
történeti pályázatot írt ki. (Szervező: Nemesik Pál, Borsodnádasd.) 

9. A megyei honismereti bizottságok, a TIT, a tanácsok 1975-re peda-
gógiai szempontú honismereti kiadványt terveznek. Cél: a népha-
gyományok tudatosabb felhasználása az oktató-nevelő munkában, 
népművelésben, ismeretterjesztésben. 
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10. Tényleges együttműködés a hasonló jellegű szakkörök között, itt ko-
molyabb szerepet kapnak a bázis-szakkörök (az újakat segítik). 

11. Kapcsolat-együttműködés a honismereti mozgalom szervezői között. 
(Intézmények — bizottságok — tömegszervezetek — tudományos in-
tézmények.) 

12. Fokozzuk a szakkörök ismeretterjesztő-népművelő, tehát hazafiságra 
nevelő szerepét is. 

13. A város vagy falu jellegéhez simuló ú j szakköröket is szervezünk 
(munkáshagyomány-gyűjtés, helytörténet, tsz-történet — ahol lehet: 
krónikaírással együtt). 

14. Arra kell törekednünk, hogy minden járásunkban legyen járási szak-
referens is, és a megyeinek legyen több ideje erre a feladatára is. 

Miskolc, 1973. aug. 12. 
Dr. Mádai Gyula 

a megyei honismereti szakbizottság 
vezetője 
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