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A RENDSZERESEN MEGJELENŐ 
HONISMERETI KIADVÁNYOK 

MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 

A honismereti tevékenység fejlődése 
szükségszerűen kialakította a maga ki-
adványait. A mozgalom nem egyszerre 
talált rá a célkitűzéseinek, munkájának 
leginkább megfelelő kiadványtípusra. 
Igen nagy volt ezen a téren a változa-
tosság a honismereti tevékenység hely-
zetének, valamint szerteágazó voltának 
megfelelően. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a honismereti tevékenységet szak-
mailag segítő intézmények kiadvány-
kezdeményezései bizonyultak a legmeg-
felelőbbeknek. Ez természetes is, hiszen 
a honismereti mozgalmat patronáló in-
tézményeknek, főleg a múzeumoknak 
és a levéltáraknak egyrészt már régebb-
ről volt kiadványozási gyakorlatuk, 
másrészt ezzel a munkával szervező-, 
rendszerező munkájuk kapott anyagot, 
támogatást. Az előkészítő múzeum vagy 
levéltár, illetőleg ezen intézmények 
munkatársai olyan mértékű szakmaisá-
got követelnek meg, visznek bele a kiad-
ványokba, amelyek ezeknek a kiadvá-
nyoknak a tartalmát hasznossá, felhasz-
nálhatóvá teszik a tudományos kutatás, 
illetve feldolgozás számára. 

Tapasztalataink szerint a sajátos, te-
hát a honismereti mozgalom célkitűzé-
seinek legjobban megfelelő kiadványtí-
pus a gyűjteményes kötet. Ezek lehetnek 
sorozatot alkotó vagy egyes darabok. 
Megállapítható, hogy a szervezettebb, ál-
landóbb jellegű, a múzeum vagy a levél-
tár szakmai segítségét jobban igénybe 
vevő honismereti közösségek kiadványai 
általában sorozatban, folyamatosan je-
lennek meg. Míg a múzeumok, levél-
tárak által kevésbé „irányított", na-
gyobbára alkalmi jellegű honismereti 
közösségek kiadványai inkább egyediek, 
egy-egy kötetből állnak. 

Az egy-egy kötetre terjedő kiadványok 
sajátos esetei a jubileumi kiadványok. 
Tartalmukat tekintve igen változatosak, 
a kérdéses jubileumtól függően. Sok 
esetben egy szerző művei: a gyűjtemé-
nyes kiadvány eléggé ritka. 

A sajátosnak mondott honismereti 
gyűjteményes köteteknek jellemzője az 
a szoros kapcsolat — és ez a honismereti 
tevékenység mozgalom jellegét igazolja 
—. ami ezen kiadványok és a különböző 
pályázatok között fennáll. A legtöbb 
gyűjteményes honismereti kiadvány va-
lamilyen pályázat anyagát, esetleg több 
pályázat kiadására méltó anyagából va-
ló válogatást közöl. Ahogy majd látni 
fogjuk, a sok-sok pályázat közül legfon-
tosabb és a honismereti kiadványok 
szempontjából meghatározó jellegű, a 
most negyedszázados Országos Néprajzi 
és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat. 

A sajátos honismereti kiadványok 
sorát a Néprajzi Múzeum 1952-ben meg-
jelent Az Országos Néprajzi Múzeum 
Adattárának Értesítője nyitotta meg. 
Igen szerény kiállítású, folyóiratszerű 
kiadvány volt, Morvay Péter szerkesz-
tette. Alapvetően módszertani kiadvány 
volt, a néprajzi gyűjtés, pályázatokra 
való felkészülés segítését tartotta felada-
tának. Nagy érdeme volt, hogy híreket, 
tudósításokat, beszámolókat is közölt a 
különféle honismereti közösségekről, il-
letve azok tevékenységéről. Sajnos, tíz 
év múlva megszűnt. 

Napjainkban, a honismereti tevékeny-
ség fejlődésének megfelelően gazdagab-
ban, de helyi érvénnyel, ugyanezt a fel-
adatot látja el a Hazafias Népfront Vas 
megyei Honismereti Bizottságának ki-
adványa, a Vas Honismereti Közlemé-
nyek. Ez a folyóiratszerű kiadvány 1974-
ben indult, már megállapodott rovatok-
kal: Műhely (rövid tanulmányok); Hon-
ismereti adattár (adaközlésszerű cik-
kek); Szakköreink életéből (hírek, be-
számolók módszertani céllal); Pályázat; 
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Vasi események, évfordulók; Szerkesztői 
posta. A szerkesztő bizottságban a me-
gyei múzeum és a megyei levéltár ve-
zetői, munkatársai tevékenykednek 
(Horváth Ferenc, Bándi Gábor, Bárdosi 
János stb.). 

Folyamatos, de nem folyóiratszerű 
honismereti kiadvány a nagy múltra 
visszatekintő Battonyai Füzetek című 
sorozat is. A sorozatot a Battonyai közsé-
gi Tanács és az ottani József Attila Mű-
velődési Otthon Helytörténeti Szakköre 
adja ki, a szerkesztő Takács László gim-
náziumi igazgató. Első száma (Takács 
László: Battonya község helytörténeti 
dokumentációs anyagának felhasználása 
az oktató-nevelő munkában) elvi-gya-
korlati jellegű munka volt, 1960-ban je-
lent meg. Az első füzetet gyors egymás-
utánban követték a többiek, eddig 19. 
Bennük körvonalazódik egy alapos, min-
den részletkérdésre kitérő battonyai mo-
nográfia képe. Az egyes számok nem 
gyűjteményes kötetek, hanem egy-egy 
tanulmányt tartalmaznak. A battonyai 
honismereti tevékenység magas színvo-
nalát, szakmaiságát és rendszerességét 
bizonyítja, hogy a hivatásos kutatók írá-
sai mellett jól meg tudnak állni a hon-
ismereti szakkör tagjainak dolgozatai. 

Nem füzetsorozat, hanem évkönyv 
jellegű a miskolci I. számú Ipari Szak-
középiskola Néprajzi Szakkörének ki-
adásában, Bartha László szakkörvezető 
tanár szerkesztésében megjelenő Népi 
hagyományok Borsodban című kiadvány. 
Az első kötet 1968-ban jelent meg, eddig 
három kötet látott napvilágot. Mindhá-
rom kötetét nagy elismeréssel fogadta 
és nyugtázta a néprajztudomány is. 
Hangsúlyozták, hogy ez a kiadvány jól 
megmutatja egy középiskola, méghoz-
zá nem is humán jellegű középiskola, 
szakkörének lehetőségeit. 

Közben — nagyjából az eddig említett 
kezdeményezésekkel egyidőben — indult 
meg azoknak a gyűjteményes kötetek-
nek a megjelenése, amelyeket a honis-
mereti mozgalom sajátos kiadványainak 
mondhatunk. Elsőnek a Bodgál Ferenc 
szerkesztette és a miskolci Herman Ot-
tó Múzeum kiadásában megjelent, Bor-
sod megye népi hagyományai című ki-
adványt említhetjük, 1966-ból. A kötetet 
Bodgál tájékoztató tanulmánya vezette 
be a Borsod megyei néprajzi gyűjtéséről. 
A közleménynek a számvetés mellett 
volt bizonyos módszertani vonatkozása 
is. Ezt hangsúlyozta a kötet végén kö-
zölt gyűjtési tanácsadó, illetve bibliográ-
fiai összeállítás. A vaskos kötet (486 ol-
dal) főleg az Országos Néprajzi és 

Nyelvjárási Gyűjtőpályázat Borsod me-
gyei anyagból válogatott cikkeket adott 
közre. 

1968-ban jelent meg a KISZ Somogy 
megyei Bizottsága kiadásában a Múlt-
tunk és jelenünk című antológia első kö-
tete Ifjúságunk Somogyról címmel, Kné-
zy Judit szerkesztésében. A kötet a Ta-
nácsköztársaság kikiáltásának félévszá-
zados évfordulója alkalmából meghirde-
tett „Vörös Somogy" helytörténeti pá-
lyázat legjobb pályamunkáiból való vá-
logatást adta közre. A 9 cikk közül 8 
néprajzi, 1 pedig művészettörténeti. A 
helytörténetiek, illetőleg legújabbkor-
történetiek a kiadvány második köteté-
ben jelentek meg. Bevezetésként Knézy 
Judit áttekintést adott Somogy megye 
honismereti helyzetéről (bemutatta a 
honismereti szakköröket, a pályázatokat, 
a községi monográfiaírás állását), majd 
gyűjtési és feldolgozási módszertani ta-
nácsokat adott. A szerkesztő, hogy a cik-
keket a tudományos kutatás számára 
jobban felhasználhatóvá tegye, közölte 
az adtközlők adatait, a vonatkozó leg-
lényegesebb irodalmat, igyekezett a he-
lyi sajátosságok, az eltérések adatszerű 
rögzítésére. 

A következő említésre méltó kötetet 
Zupkó Béla szerkesztette a mezőkövesdi 
Földes Ferenc Középiskolai Kollégium 
Györffy István Néprajzi Szakkörének 
anyagából Népünk életéből címen. A 
gyűjteményes kötet 1970-ben jelent meg 
Mezőkövesden és 19 közleményt tartal-
mazott. Zupkó, ha nem is osztotta feje-
zetekre a könyvet a közlemények tár-
gyának megfelelően, mégis a kötet felé-
pítésében az anyagi kultúra legkezdet-
legesebb megnyilvánulásaitól, a zsák-
mányoló életmód felől haladt a szellemi 
kutúra, a legkifinomultabb folklór-té-
nyezők felé. Minden egyes közlemény 
eredeti gyűjtésen, megfigyelésen alpult, 
sokszor ú j szövegeket — ha variánsokat 
is — adott közre. 

Már az eddig bemutatott gyűjtemé-
nyes kötetekben is több olyan honisme-
reti munkás publikált, akik a későbbiek-
ben tudatos képzés révén a történettudo-
mány, a néprajz szakembereivé váltak. 
Ilyen vonatkozásban ezek a kiadványok 
iskoláknak, a szakemberképzés eszközei-
nek is felfoghatók. Különösen könnyű 
ezt olyan esetben felismernünk, mint a 
Barabás Jenő és Voigt Vilmos szerkesz-
tette Mezőcsát népi kultúrájából című, 
Mezőcsáton, 1971-ben megjelent gyűjte-
ményes kötet esetében. 1970. novembe-
rében a Budapest Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem néprajzszakos hallgatói 
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egyhetes gyűjtési gyakorlaton vettek 
részt tanáraik vezetésével. A hallgatók 
előzetes terv szerint megismerkedtek 
Mezőcsát történetének, népéletének min-
den fontos területével. A kötethez írt 
előszóban a szerkesztők azt mondták, 
hogy „pedagógiai megfontolásból célsze-
rűnek látszott, hogy a gyűjtés a nyers 
formán jusson túl, a közlésre elfogad-
ható anyagrendezés szintjéig". A kötet-
ben közreadott 15 dolgozat nemcsak 
gyűjtési tervszerűségről, hanem határo-
zott irányításról, valamint eredményes 
szerkesztői munkáról tanúskodik. A 
szerkesztők maguk is közölnek a kötet-
ben egy-egy cikket, s tanítványaik fel-
dolgozásai semmiben nem különböznek 
tőlük. (Meg kívánjuk jegyezni, hogy eh-
hez hasonló kiadványt készítettek elő a 
budapesti egyetemisták Dunaszekcső és 
a debreceniek Nyírlugos vonatkozásá-
ban.) 

Ugyancsak 1971-ben jelent meg Ko-
váts Dániel szerkesztésében Sátoraljaúj-
helyen az Abaúj- és Zemplén népéleté-
ből című gyűjteményes kötet. Ez a kiad-
vány a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimná-
zium Kazinczy Körének (honismereti 
szakkörének) gyűjtéséből adott közre 51 
dolgozatot. A kötet szerkesztésén, felépí-
tésén közvetlenül, a cikkek tartalmán 
keresztül pedig közvetve meglátszik a 
lektorként szereplő Bodgál Ferenc hatá-
sa. 

Ebbe a sajátosan honismereti kiad-
ványnak minősített sorba tartozik a 
Kuczy Károly szerkesztette Kalocsa vi-
déke és népe című, 1973-ban megjelent 
gyűjeményes kötet is. Kuczy a kalocsai 
I. István Gimnázium honismereti szak-
körének vezetője és a kötetben szakköre 
gyűjtéséből adott közre 26 dolgozatot. A 
közölt feldolgozások érdekessége az, 
hogy az eddig említett kiadványokkal 
ellentétben nemcsak néprajzi gyűjtése-
ket, hanem kimondottan helytörténeti 
írásokat is találunk köztük. 

Ezeknek a gyűjteményes köteteknek a 
továbbfejlesztése a nyíregyházi Jósa 
András Múzeum kiadásában megjelenő 
Honismereti kutatások Szabolcs-Szat-
márban című sorozat. Az első kötet, 
amely néprajzi közleményeket tartalma-
zott, 1975-ben jelent meg. A kötet anya-
gát Erdész Sándor és Farkas József 
rendezte sajtó alá, az Országos Néprajzi 
és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat keretében 
meghirdetett megyei néprajzi és honis-
mereti pályázatok anyagából. A sorozat 
második kötete 1976-ban jelent meg és 
nem gyűjteményes kötet volt, Babus 
Jolán feldolgozásaiból adott közre egy 
csokorra valót Néprajzi tanulmányok a 

beregi Tiszahátról címen. A sorozat 
harmadik kötete helytörténeti tárgyú 
dolgozatokat közölt Erdész Sándor és 
Németh Péterné gondozásában. Ezek a 
dolgozatok is pályamunkák voltak, a 
megyei honismereti pályázatokra ké-
szültek. A kötet 5 cikket közöl. Nap-
jaink gyorsan változó, gyökeresen át-
alakuló életének helyi megnyilvánulá-
sait rögzítik, hozzák összefüggésbe egy-
mással. 

Végezetre a legsajátosabbnak, s egy-
ben a legsikerültebbnek minősíthető 
honismereti kiadványról, a miskolci 
Herman Ottó Múzeum kiadásában, 
1976-ban megjelent Foglalkozások és 
életmódok című gyűjteményes kötetéről 
kell szólni. A kötetet — amely alcíme 
szerint Válogatott tanulmányok honis-
mereti szakkörök és kutatók munkáiból 
— Dobrossy István szerkesztette. A Bod-
gál Ferenc emlékének ajánlott kötet 
előszavában Szabadfalvi József elmond-
ta, hogy az Országos Néprajzi és Nép-
nyelvi Gyűjtőpályázat megyei tagozata, 
amelyet Bodgál Ferenc, Istvánffy Gyula 
Néprajzi és Honismereti Pályázat néven 
szervezett és irányított, tizenöt éves 
múltra tekint vissza. Ezalatt az idő alatt 
„nemcsak a pályázatok száma, színvo-
nala emelkedett, szerkezete változott, 
hanem évek alatt összekovácsolója lett 
felnőtt helytörténeti köröknek, dicsősé-
get szerzett középiskolai, sőt általános 
iskolai szakköröknek. A kötetben sze-
replők jó része évek óta rendszeres pá-
lyázó, az ifjúsági és felnőtt kategóriák-
ban." A kötet a pályázatban végbement 
szerkezeti változásnak megfelelően sza-
kosított. Nem néprajzi anyagot ad köz-
re, hanem helytörténetieket, sőt ezen 
belül is „jobbára a legújabbkor történe-
tét, az ipartörténetet, valamint a mun-
kásmozgalmi emlékeket feldolgozó pá-
lyamunkákat" közöl, illetve ezekből egy 
nagyon jól szerkesztett, kerek egésszé 
formált válogatást ad. A pályázók és a 
szerkesztő egyaránt néprajzi módszere-
ket használtak. A legújabbkor története, 
az életmódok elkülönítése, változása és 
vizsgálata néprajzi megismerési mód-
szereket követel. Szerencsésen igazolja 
ezt a módszertani egységet a kötet címe 
is: Foglalkozások és életmódok. Azaz a 
kötet mai életünk jelenségeiről, válto-
zásairól egységesen a foglalkozások sok-
féleségének. átalakulásának megismeré-
sével, rögzítésével kíván az életmódok 
differenciáltságára fényt deríteni. A dif-
ferenciáltság lényege a változás, az örö-
kös, ám az utóbbi időben a különösen 
felgyorsult és számos gyökeres átalaku-
lást hozó élet. A pályázók nemcsak a 
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hagyományos elemekre voltak tekintet-
tel, hanem az új, a változást hozó té-
nyezőkre is gondot fordítottak. Igyekez-
tek a változás okát felderíteni, nyomon 
követni, az eszközkészletben, anyag- és 
tárgyhasználatban, a tudati tényezőkben 
végbemenő átalakulást. Ez az a gyűjte-
ményes kötet, amely leginkább érvény-
re juttatja a honismereti mozgalom sa-
játosságait, amely a különböző honis-
mereti közösségekben végzett munka 
közreadásának legjobb módja. A Dob-
rossy István szerkesztette kötet anyaga 
legkönnyebben beépülhet a tudományos 
életbe, példaképe lehet a többi, a fejlő-
dés különböző fokán álló honismereti 
közösségnek is a publikálás, anyaguk 
megjelentetése tekintetében. 

A honismeret kiadványok népes és 

annyira különböző egyedekből álló tá-
borában elég nehéz ugyan áttekintést 
szerezni, de lehetetlenség nem érzékelni 
a fejlődést. Áttekintésünkben néhány 
honismereti kiadványtípus felvonultatá-
sával ezt a fejlődést igyekeztünk felvá-
zolni. Ügy véljük, hogy áttekintésünk — 
bármennyire szűk térre, kevés kiad-
ványra, kiadványtípusra tért is ki — 
meggyőzően igazolta, hogy a honismere-
ti mozgalom számára legmegfelelőbb a 
patronáló intézmények (iskolák, múzeu-
mok, levéltárak stb.) segítségével össze-
állított gyűjteményes kötet. Ezek a gyűj-
teményes kötetek szakosodhatnak, soro-
zatot alkothatnak, lehetnek alkalmi, ju-
bileumi kiadványok stb., azaz igen sok-
oldalúan igazodhatnak a tényleges hon-
ismereti munkához. Dankó Imre 

MOLNÁR J Ö Z S E F : 

A TÖRÖK VILÄG EMLÉKEI 
MAGYARORSZÁGON 
(Corvina, 1976. 126 oldal,) 

„A nyugatról érkező idegen Magyfar-
országon ismerkedik meg először a tö-
rök építészeti emlékekkel. A helyreállí-
tott és ma már védett épületeket a tu-
risták mindenkor nagy kíváncsisággal 
és érdeklődéssel szemlélik" — írja 
könyvében Molnár József. Rados Jenő 
pedig Magyar Építészettörténetében 
szintén elsősorban emiatt szentel pár 
lapot az Iszlám építészetének, mert 
„Európának alig van országa, melyben 
mohamedán-iszlám emlékek egészítik 
ki az építészeti stílusok változatos so-
rát". Hangsúlyozza: „Művészettörténé-
szeink egy része mellőzi vagy éppen 
csak érinti a megszálló törökség emlé-
keinek tárgyalását. Ez érthető is. A fél-
hold hódító hatalma az elfoglalt ma-
gyarországi részeket alávetett tarto-
mánynak tekintette, és gátlás nélkül ki-
fosztható gyarmatként kezelte. Másfél 
évszázad alatt a magyarsággal alig 
alakult ki szellemi, társadalmi vagy gaz-
dasági kapcsolata. A mohamedán val-
lás eszmevilágát olyan híven kifejező 
iszlám művészet is idegen volt a hazai 
kereszténység szemében, úgyhogy jelen-
tősége mindvégig elszigetelt maradt." 
És: „A törökök maguk csak ott épí-
tettek, ahol felhasználható régi épület 
nem állt rendelkezésre", viszont „ . . . a 
metszetek tanúsága szerint egyes váro-
sok képe teljesen megváltozott". 

Ezek a szavak egyértelműen mutat-
ják a szükségességét és jelentőségét Mol-
nár József most megjelent könyvének. 
A bevezető fejezetben (Iszlám vallás és 
építészet) azokat az alapismereteket 
közli röviden és érthetően, amelyek le-
hetővé teszik az egyoldalú, nyugatias 
látásmód meghaladását és amelyek nyo-
mán értékelhetővé válik műemlékeink 
beilleszkedése egy számunkra már el-
tűnt világba. Az oszmán birodalomról 
írt fejezet vázolja, hogyan alakult a tö-
rökök kezén a mohamedán örökség. 
Majd a Török világ hazánkban cim alatt 
színes, olvasmányos formában ismerte-
ti műemlékeink átfogó történetét. Itt 
mondja el a pusztulás történetét is, s 
ebből kiviláglik, hogy mégiscsak jelen-
tős művészeti tevékenységgel kell szá-
molnunk a török unalom másfél szá-
zadában. A császári csapatok s az el-
lenreformáció papjai megszállták a volt 
moszlim épületeket, lefejtették még a 
dzsámik kupolájának ólomburkolatát is. 
„Megindult a török egyházi és világi 
emlékek kiáramlásla is a legnagyobb 
gyűjtőállomás, Bécs felé, ahonnan az-
után Európa nagyvárosainak magán- és 
közgyűjteményeibe vándoroltak tovább. 
Az épületek lassú pusztulása és a be-
rendezési tárgyiak külföldre kerülése 
közel két évszázadon át tartott". A 
szerző A budai pasák magyar nyelvű 
levelezése 1553—1589 c. gyűjteményre 
hivatkozik annak kapcsán, hogy milyen 
építőtevékenység folyt a török időkben 
pl. Esztergomban. Ezekből a levelekből 
azonban kiviláglik az a szellemi, tár-
sadalmi és gazdasági kapcsolat is, ame-
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lyet a négyszáz éves Habsburg-propa-
ganda olyan sikerrel homályosított el. 

Természetesen a műemlékek pusztu-
lása már a hódoltság idején megindult. 
Például Pécs egész városa leégett az 
1664-i ostromnál. Másik példa Szulej-
mán szultán síremlékének sorsa Turbó-
kon. A törökből megmagyarosodott 
Farkas Balázs el akarta pusztítani, de 
épp Zrínyi nem engedte családfa nagy 
ellenségének gyalázását, mondván: 
„nem holtak, hanem az élők ellen jöt-
tünk." S ami sértetlen maradt a har-
cokban, az utána került ebek harmin-
cadjára, mint ez a türbe is. Szigetvár, 
Pécs és Siklós parancsnoka, Conte di 
Vecchio írta jelentésében, hogy élelme-
zési tisztje, Gallo Tesch bontatta le a 
türbét és árusította ki kövenként: egye-
dül az így nyert márványt 3000 forint 
érékűre becsülte. 

A Várak, hidak, dzsámik, fürdők fe-
jezetében a szerző összefoglaló képet 
nyújt a magyarországi török építési te-
vékenység tipológiájáról. Előbb a ka-
tonai rendeltetésű létesítményekről be-
szél (közöttük a különös érdekességű 
dunai záróláncról), majd az egyházi 
építményekről. Jelentősek — már csak 
élő, jelenleg is használatos voltuknál 
fogva is — a termál- és gőzfürdők. Ki-
emelkedik közülük eredeti térkialakítá-
sávtal a Veli bej- (Császár) fürdő török 
épülete. Jelentős szerepük volt és né-
miképp van még ma is a síremlékek-
nek, bár csak két ép türbénk van. Gül 
Baba budai türbéje ma is török búcsú-
járó hely. Végül megemlíti a szerző a 
vácdukai vízművet, mint a váci vár víz-
ellátásának műszakilag tökéletes és a 
rombolás ellen kiválóan védett alkotá-
sát. 

A részletes, képekkel bőven ellátott 
— a könyv nagyobbik felét kitevő — 
részben sorra veszi a műemlékeket. 
Számos gondolatébresztő adat birtokába 
jut itt az olvasó; s különösen érdemes 
megfontolni, hogy (pl. a siklósi dzsámi, 

a szegedi vár viagy az egri gőzfürdő ese-
tében) milyen műemlék-helyreállító te-
vékenységgel lehetne emelni Magyaror-
szág építészeti emlékeinek értékét. 

A könyv döntő erényei mellett eltör-
pülnek kifogásaink. Ezek egyrészt itt-ott 
stiláris egyenetlenségek, valamint he-
lyesírási következetlenségek. Ez utóbbi-
ak abból adódnák, hogy az arab írásos 
török szövegeket természetszerűleg fo-
netikusan ír juk át; viszont a jelenlegi 
török írás latinbetűs — s minden latin-
betűs írásrendszernél meg szoktuk hagy-
ni az eredeti betűképett. Ezért fordul-
hat elő, hogy a tudós utazó Evlia Cse-
lebi neve a mai török átírás nyomán 
Evliya formában jelenik meg a Könyv-
ben, a Szejahatnáme pedig Seyahatna' 
me. Tekinteittel arra, hogy az adott 
korban a törökség arab betűkkel írt és 
számos szavuk magyar betüképpel ho-
nosodott meg, javasolható a magyaros 
írásmód következetes használata. 

Végül egy általánosabb megjegyzés, 
amit tulajdonképpen a könyv címe su-
gall. A török világ magyarországi emlé-
kei nem kizárólag, sőt talán nem is el-
sősorban építészetiek. Tudunk arról az 
erőteljes hatásról is, amely pl. az étke-
zés és az öltözködfc kultúrájában szin-
te meghatározó erejű volt. Tudunk a 
magyarországi törököknek a magyar 
nyelv fenntartásában játszott szerepé-
ről. Tudunk az ittmaradt, meghonoso-
dott számos katona- és kézműves csa-
ládról. Az az érzésünk, hogy több fi-
gyelmet és kutatást érdemelnének a 
török vonatkozások a magyar Helytör-
téneti kutatásokban is. A török világgal 
fennállott kapcsolatunk nem valami el-
tagadni való dolog, hanem hozzátarto-
zik a magunk teljesebb megismerésé-
hez. Magyarországon százötven évig 
egy csodálatosan gazdag és virágzó mű-
veltség volt jelen, és ez a kultúra leg-
tágabb értelemben véve jelentősen ha-
tott a magyarság mindennapi életére is. 

Kelemen András 

A HONISMERETET — a m e l y n e k cél ja a mozga lom résztvevőinek fo lyamatos t á j ékoz t a t á sa , 
elméleti , módszer tan i és t u d o m á n y o s i smere te ik á l landó bővítése — a megyei n é p f r o n t s z e r v e -
zeten ke resz tü l igyekszünk e l ju t ta tn i minden o lyan in tézményhez és személyhez ame ly , ille-
tőleg aki va lami lyen f o r m á b a n kötődik a hon i smere t i mozgalomhoz. A lapot a megye i nép -
f ron tb izo t t ságok küldik szét a k ö n y v t á r a k b a , l evé l tá rakba , művelődés i központokba , a megyei 
ál lami és pár t szerveze tek i l letékes m u n k a t á r s a i n a k , a honismeret i szakköröknek és más , hon-
ismere t te l foglalkozó közösségeknek , egyéni g y ű j t ő k n e k . 

Azok t ehá t , ak ik s z a k k ö r ü k , vagy i n t é z m é n y ü k részére s ze re tnének a HONISMERET-hez 
hozzá ju tn i , igényükkel e l sősorban a HNF megye i (kerületi) b izot tságához f o r d u l j a n a k . 
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