
a támadásokkal több, harcászatilag fontos pontot foglalt el a honvédség. 
Végre elérkezett május 21-ének hajnala! 
Hosszasan kellene felsorolni a magyar sereg hősiesen küzdő zászlóaljait, amelyek 

valamennyien bátran vetették magukat az utolsó rohamba. A Krisztina-városi rést a 
Máriássy-hadosztály dandárai támadták, a 19. zászlóalj állandóan lőtte a várvédőket, 
a 47. zászlóalj honvédéi létrákon másztak fel a falakra. A várkert felőli rohamot 
a 49. és 61. honvédzsázlóaljak vezették. A mai Ifjúsági park területén a ,.bécsi légió" 
hősei törtek fölfelé. A Bécsi-kaput a III. hadtest katonái ostromolták. 

A várvédő Hentzi tábornok szinte állandóan a legveszélyeztetettebb részen, a 
vízműveknél tartózkodott, itt volt a legtovább tartó, legöldöklőbb harc. Kmety had-
osztályából 30 honvéd önként jelentkezett az első sorba. Mielőtt e veszélyes útra 
keltek, mindegyikük fehér kendőt kötött karjára, hogy későbben is azonnal felismer-
hető legyen. A Vízivároson át maga Kmety vezette az I. utász zászlóalj katonáit a 
Lánchíd és a vízhúzó gépház szegletén álló erősséghez. 

Amiként a 10. zászlóalj kezdte május 4-én az első rohamot, úgy az utolsó roham 
dicsősége is nekik jutott. A mai alagút feletti legnehezebb szakaszon, a meredek 
hegyoldalon, ádáz kézitusában küzdöttek fel magukat a bátran védekező varasdi 
ezred katonáival szemben, míg a Sándor palotánál egyesülhettek bajtársaikkal. 

Görgey Kmety ezredessel küldötte el jelentését Debrecenbe Kossuthoz. Ebben — 
többek között — közölte: „A 10., a 33. és a 47. zászlóaljak, mint melyeknek emberei 
a legelszántabb bátorsággal vár megrohanásánál a vitézségnek kitűnő jelét adták, 
zászlójukra kitüntetésül a I l l-ad osztályú érdemjelet nyerték." Hősies harcuk ered-
ményeként adta ki Budapesten, 1849 május 21.-én Irányi Dániel budapesti kormány-
biztos a győzelmet jelentő kiáltványt: „íüuda vára a m i é n k ! . . . Éljen a haza!" 

Dr. Kovássy Zoltán 

A sátoraljaújhelyi Kazinczy Kör életéből 
„Ép lelki élet nincs szülőföld nélkül" — írja Németh László. A szülőföld azonban 

csak akkor adhat egész életre szóló élményt, ha valóban ismerjük múlt ját s jelenét, 
ha sokféle személyes szállal kötődünk hozzá. Annak az immár tizenhárom éve folyó 
munkának, ami a sátoraljaújhelyi fiatalok Kazinczy Ferenc Honismereti Szakkörében 
meg-megújuló lendülettel folyik ez a meggyőződés az ösztönző alapja. A szülőföld 
fogalmát — éppen Németh László vallomása, a Bogárdi diófa rá a példa — nem értel-
mezhetjük szó szerint és mechanikusan leszűkítve. Hazánk minden szeglete alkalmas 
arra, hogy meghatározó, a személyiség kiteljesedését szolgáló tapasztalatokhoz juttas-
son, akár ott születtünk, akár „vendégként" telepedtünk meg benne. Az i f jú években 
külön gondot, figyelmet érdemel minden, ami a közösséghez, a hazához, ú j társadal-
munkhoz kapcsol. Ha áttekintést kívánok adni honismereti szakkörünk tevékenysé-
géről, ezzel kell kezdenem. 

Honismereti munkával másfél évtizede foglalkozom, kezdettől fogva fiatalok, 
tanítványaim bevonásával Előbb egy bodrogközi falu általános iskolás tanulói, 1961 
óta pedig a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium diákjai a munkatársaim. Az ifjúsági 
szakkörök természetes sajátossága, hogy tagságuk folyamatosan cserélődik, az ismé-
telt újrakezdés azonban hagyományokra épülhet, az elért szint huzamos ideig tartható. 

Mint minden nevelő tevékenység, a honismereti szakköri munka is aktív voltával 
érhet el sikert; a cselekedtetésnek itt a gyűjtés a legeredményesebb formája. Mi a 
néprajzi és nyelvjárási adatok felkutatását, rögzítését és bizonyos fokú rendszerezését 
állítottuk tevékenységünk középpontjába. A Kazinczy Kör főként a sátoraljaújhelyi, 
kisebb részben az encsi járás több mint negyven községében végzett gyűjtést; a Hegy-
köz, a Bodrogköz és a Hegyalja a legfőbb gyűjtőterületünk. A néprajzi és nyelvjárási 
adatok felkutatása mellett helytörténeti, üzemtörténeti, irodalomtörténeti (helyi ha-
gyományok) és iskolatörténeti gyűjtéssel foglalkoztunk. 
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Tematikánkat munkatervben rögzítjük. Ennek az az alapja, hogy mit érdemes 
gyűjteni (fehér foltok, jellegzetes sajátosságok, a tudomány által igényelt feladatok), s 
hogy milyen gyűjtésnek vannak meg a feltételei (megfelelő útmutató, felkészített 
gyűjtő, alkalmas terep stb.). A témák kiválasztásához Balassa Iván Néprajzi feladatok 
a Hernád és a Tisza között c. füzete, valamint a Néprajzi Múzeum, a Nyelvtudományi 
Intézet, a miskolci Hermán Ottó Múzeum téma-ajánlásai, gyűjtési útmutatói adták a 
legtöbb indítékot. Munkánk során elsősorban az emlékezések, adatközlések, megfigye-
lések összegezésére törekedtünk, a kikérdezés volt a legfőbb módszerünk. Tárgyi 
gyűjtésire viszonylag ritkán került sor: nem volt megfelelő tárolási lehetőségünk, 
nincs raktárunk. 

A gyűjtés megszervezése kétféle tennivalót kíván: elő kell készítenünk a gyűjtő-
ket és a gyűjtőterületet. A munkatársak felkészítése folyamatos feladat. Általános 
részében megismerkednek a tudományos eredményekkel, a gyűjtőterülettel, a legfőbb 
módszerekkel. A konkrét felkészítés egy-egy vállalt munkaszakasz (pl. gyűjtőút, pá-
lyamunka) végrehajtásával kapcsolatos. Az eredményes munkához célratörő tudatos-
ságra van szükség, a néprajzi gyűjtésben ezt a tematikus kérdőívek segítik. így az 
adathalmaz nem esetleges, rendszer van benne, szinte teljességre törekedtünk. A gyűj-
tőterület előkészítése is fontos: ha előzőleg felderítettük a terepet, gazdaságosabban 
használhatjuk ki az időt. Tudnunk kell, kik a jó adatközlők, milyen területen várható 
gazdag anyag előbukkanása. Sok segítséget kaptunk ilyen vonatkozásban a helybeli 
pedagógus kollégáktól, tanácsi tisztségviselőktől, lelkészektől, ott élő szakemberektől 
(téesz-elnök, erdész, kerülő). 

Időnként — megbízásból vagy tema-
tikus kiállítás céljaoói — gyűjtöttünk 
csaK. targyakat; ezeK. egy részét 1970-ben 
gazuag anyaga kiaiditason mutattuk be 
„A Kender munkái a Bodrogközben" cí-
mein, s ezzel elnyertük a Megyei Tanács 
eiso dijat. Az anyag egy részét azutan 
atadtuk a muzeumoknak, néhány tárgy 
magántulajdonban van; állandó kiállí-
tásra nem volt s nincs is lehetőségünk. 
Az írásba foglalt eredmények, adatok 
megőrzésére, publikálására viszont min-
dig tudatosan törekedtünk szűkös lehe-
tőségeink határain belül. Krónika címen 
huszonegy alkalommal jelent meg a kör 
közlönye, 1971-ben pedig — a szakkör 
fennállásának 10. évfordulója alkalmá-
ból — 400 oldalas gyűjteményes kötetet 
adtunk ki a járási tanácsi hivatal anyagi 
támogatásával, Abaúj és Zemplén nép-

életéből címen. A legjobb feldolgozásokból pályamunkák készültek országos, me-
gyei, illetve diáknapi pályázatokra. Ezek egy-egy példányát irattárunkban megőriz-
tük, s ha lehetőség kínálkozna, újabb kötetek számára anyagot meríthetünk belőlük. 
Gyűjteményünk fogadtatása meggyőzött róla, hogy igen eleven olvasói érdeklődés 
van az egykori népéletről szóló közlemények iránt. Néhány diákunk sikerrel kapcso-
lódott be a járás földrajzi neveinek egységes szempontú összegyűjtésébe is. 

A Kazinczy Kör életébe kedvező fordulatot hozott, hogy három éve a sátoralja-
újhelyi városi-járási Művelődési Központ szakköreként dolgozhatunk. A tagság to-
vábbra is gimnazistákból verbuválódik, a program és a munka azonban új színek-
kel gazdagodott. Gyűjtőutakra alkalmanként igénybe vehetjük a Művelődési Központ 
mikrobuszát, vendégelőadókat hívhatunk meg, tanulmányi kirándulásokat szervez-
hetünk, könnyebben juthatunk filmekhez, szorosabb kapcsolat alakulhat ki rokon 
körökkel (pl. táncház), a szomszédos Sárospatak város művelődési központjának szak-
körével és így tovább. 

Egy másik sajátosság, hogy a Kazinczy Kör újabban gyakran kap szervezési 
feladatokat is. A Szép Magyar Beszéd megyei versenyének, az országos hatókörű 
Édes Anyanyelvünk versenynek a lebonyolításában ott serénykednek a szakkör tagjai, 
időnként idegen vezetésire kapnak megbízást, emlékünnepségeket készítenek elő, 
segítséget nyúj tanak az úttörők „Nem térkép e táj"-expedíciójának sikeres helyi 
lebonyolításához, részt vállalnak a Kazinczy- és Kossuth-kultusz ápolásában. 

A bodrogközi földosztó mozgalom kar-
csai emléktábláját a Kazinczy Kör kez-
deményezésére készítette a KISZ III. 

Országos Honismereti Tábora 
(A szerző felvételei) 
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A szakköri munkaterv tehát válto-
zatos tételekből alakulhat ki. Továbbra 
is központi feladatunknak érezzük, hogy 
legtevékenyebb tagjaink egy-egy téma 
sokoldalú feldolgozásával önálló pálya-
munkát készítsenek. Az utóbbi két év 
teljesítményei közül a legsikeresebbe-
ket említem, jelezve egyáttal néhány té-
mánkat is. Jósvai Gizella: Erdőmumkák 
Erdőhorvátiban, Nagy György: Nepi 
építkezés a Bodrogközben című pálya-
munkájával nyert arany plakettet a 
Diáknapokon, Papp Gabriella és Dakos 
Zsuzsanna Vajdácska, illetve Karcsa la-
kodalmi szokásait és dalait gyűjtötte 
össze, Szabó Margit zemplénagárdi ba-

bonás történeteket írt le szép számmal, Bajusz Katalin a bodrogközi fiatalok egykori 
életének emlékeit kutat ta fel, Szabó István a hegyaljai szőlőművelésről írt, Horváth 
Aranka Tiszakarád helyneveiből állított össze gyűjteményt, Titkó Teréz pácini babo-
nákat ismertetett, Sípos Erzsébet szakrális emlékekről készített összefoglalást. Néhány 
szakköri tag munkájából részleteket tesz közzé a miskolci múzeum sajtó alatt lévő 
gyűjteményes kötete. 

A gyűjtők felkészítésében és továbbképzésében nagy segítséget nyúj tanak a meg-
hívott szakemberek előadásai. Idén Petercsák Tivadar muzeológus, szakkörünk egy-
kori kiváló tagja az abaúji Hegyköz néprajzi sajátságairól, fíodó Sándor múzeumi 
igazgatóhelyettes a megye népi kerámiaművészetéről adott alapos, gazdagon illusztrált 
áttekintést. 

Tanulmányi kirándulásaink és közö> gyűjtőútjaink nemcsak változatosságot, kü-
lön vonzerőt hoznak a szakkör életébe, hanem nagyszerű alkalmai az önművelésnek, 
a módszerekkel való ismerkedésnek, a mai valósággal való találkozásnak is. 

Kiadványaink előkészítése, szerkesztése mindig kedves feladata volt a kör tag-
jainak. Nem rajtunk, hanem egyéb feltételek hiányán múlik, hogy a Krónika újabb 
számai késnek. Az anyag azonban gyűlik, s előbb-utóbb a közzététel lehetősége is 
megoldódik. 

Az ifjúsági honismereti munka egyik nehézsége, hogy évről évre meg kell válni 
néhány jól felkészült munkatárstól, akik befejezték iskolai tanulmányaikat. Az a tö-
rekvésünk, hogy a Kazinczy Körbe dolgozó fiatalokat, esetleg az idősebb korosztály-
hoz tartozókat is bevonjunk, eddig nem járt sikerrel. Igaz, így egységesebb a kör 
arculata, egyértelműbben határozhatók meg a célok, nehezebb viszont az adott szintről 
tovább lépni. 

Korlátainkat ismerve sem mondhatunk mást a tapasztalatokat összegezve: Sátor-
aljaújhely környékének gazdag történelmi, szellemi és néphagyományai parancsolóan 
szükségessé teszik egy olyan kis alkotó közösség fenntartását, amely ezt az örökséget 
kutatja s a ma meg a holnap számára megmenti, miközben maradandó értékekkel 
gazdagítja magukat az önkéntes i f jú kutatókat is. 

Kováts Dániel 
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