
Találkozás budapesti és nógrádi 
olvasóinkkal 

A Honismeret szerkesztő bizottsága a buda-
pesti és a Nógrád megyei népfrontbizottságokkal 
közösen nagy érdeklődéssel kísért olvasói anké-
tokat szervezett. A folyóirat olvasóinak, bará-
tainak képviseletében a budapesti ankéton több 
mint negyvenen, a salgótarjánin harmincötén 
vettek részt. Ott voltak a honismereti munka-
bizottságok vezetői, a szakkörök, a klubok, a 
közgyűjtemények, az iskolák képviselői. Mindkét 
találkozón nagy számban vettek részt fiatalok. 

Az ankétokon, ahol Ágoston László, szer-
kesztő bizottságunk elnöke adott tájékoztatást a 
folyóirat munkájáról, feladatairól és terveiről, 
részt vett dr. Székely György professzor, a 
Hazafias Népfront Országos Elnöksége Honisme-
reti Munkabizottságának elnöke, továbbá szer-
kesztő bizottságunk több tagja. 

Budapesten Geszler Ödön arról szólt, hogy az 
alapítása tizedik esztendejének köszöntésére 
készülő folyóirat, amely lehetőséget teremt a 
folyamatos országos tapasztalatcserére, - nagy 
értéke mozgalmunknak. Javasolta - igen sok 
olvasónkkal egyetemben - a honismereti lexi-
kon-rovat mielőbbi létrehozását. Fontos feladat-
ként említette a jelen hiteles megörökítését. 
Jelenics József az általános iskolákban fo lyó 
honismereti neveló'munka szélesebb körű bemu-
tatására és tudatosabb segítésére hívta fel a 
figyelmet. Kovásznai Józsefné a Honismeretnek 
az ifjú nemzedékek hazafias, szocialista nevelésé-
vel kapcsolatos felelősségére mutatott rá. Szabó 
Bendegúz a terjesztés, az árusítás korszerűsítésé-

nek fontosságára hívta fel a f igyelmet. Molnár 
Imre elismerően szólt folyóiratunknak a tudomá-
nyosság és a közérthetőség egységére irányuló 
törekvéséről. Balázs Gábor a jelen megörökíté-
sében az üzemi lapoknak betöltött kimagasló 
szerepét hangsúlyozta. Az elismerő szavak mellett 
Kristó Nagy István az esetenként észlelhető 
szerkesztési aránytalanságokra, nyelvi pongyola-
ságokra, nyomdai hibákra hívta fel a figyelmet. 
Gerelyes Ede a munkás életmód tudatosabb 
ábrázolása és a folyóirat profilja további korsze-
rűsítésének szükségességére mutatott rá. Töltési 
Imre és mások a lapnak a helytörténeti pályáza-
tok népszerűsítésében, gondozásában, publikálá-
sában betöltendő nagyobb szerepéről szóltak. 

Salgótarjánban Schneider Miklós a közelmúlt 
tudatosabb, teljesebb feldolgozásának fontosságát 
emelte ki. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva 
Molnár Pál a hetvenes évek krónikájának elkészí-
tésére hívta fel a figyelmet. Kovalcsik András a 
Honismereti mozgalomban helyenként még föl-
lelhető szemléleti, alapállásbeli gondok megszün-
tetésének fontosságáról, valamint a környezet-
védelmi kultúra gyarapításáról szólt. Radácsi 
László a folyóirat tömegbázisa szélesítésének, a 
gyakorlatiasság, a tudatos szerkesztés fontosságát 
hangsúlyozta. Gazda István a történelmi évfor-
dulóinkat méltató munkánk előrelátóbb, jobb 
tervezésére, a közlemények gondosabb súlyozá-
sára hívta fel a figyelmet. Kósy Zoltán a lap 
módszertani segítő tevékenységéről, a jó tapasz-
talatokat közreadó anyagairól szólt elismerően. 
Morvay Péter gazdag tapasztalati és tényanyagra 
alapozva emelte ki a bibliográfiai mellékletek 
fontosságát. 



A közvetlen hangulatú, tartalmas olvasói 
beszélgetéseken dr. Székely György hangsúlyoz-
ta, hogy a találkozók jelentős alkalmak nemcsak 
a folyóirat életében, hanem a Honismereti 
mozgalom aktivistái, önzetlen munkásai gyakor-
lati munkakapcsolatának erősítésében is. A 
kiadvány szívós, igényes munkával vált elismert, 
tekintélyes folyóirattá, rendelkezik a színvonalas, 
következetes munka és a folyarpatos megújulás 
minden képességével. 

Folyóiratunk a budapesti és a salgótarjáni 
ankétok javaslataira és tapasztalataira alapozva 
olvasóink, barátaink, a mozgalom sok ezer 
aktivistája - véleményének még teljesebb megis-
merésére folytatja a találkozók szervezését. 
Amire e sorok megjelennek, sor került már 
szentesi antkétunkra is. 

Amikor folyóiratunk nevében ezúton is 
szívből megköszönjük fővárosi és nógrádi házi-
gazdáinknak a szívélyes vendéglátást, az olva-
sóinkkal való találkozás gondos és figyelmes 
megszervezését, néhány mondatban szükséges 
összegezni az eddigi párbeszédek legfőbb tartalmi 
tanulságait. Általános véleményként fogalmazó-
dott meg a szerkesztők és az olvasók személyes 
találkozásának - semmivel sem helyettesíthető -
fontossága, alapvető igényként hangzott el az 
ifjúság közötti nevelőmunkánk fokozott segítése, 
a lap jelentős tartalmi és formai megújulásának, 
továbbá - egész munkájában a tudatosság, az 
előrelátás erősítésének - az igényesebb szerkesz-
tésnek a szükségessége. 

Felelősségünk és lehetőségeink ismeretében 
igyekszünk eleget tenni mindezeknek az egye-
temes társadalmi szükségleteket és az egyéni 
olvasói igényeket egyaránt tükröző követelmé-
nyeknek. 

A szerkesztő bizottság 

HÍREK 

Késő bronzkori település nyomait fedezték fel 
Szombathelyen a város északi, kámoni részében. 
Egy sosem látott különös házmaradványra 
földbe épített lakásra s annak melléképületeire -
bukkantak, megállapítván, hogy az időszámítás 
előtti XII — XIII. századból való. Ez a lelet igazol-
ja, hogy a mai Szombathely nem a rómaiak idején 
lett lakott, hanem itt már az őskorban is emberi 
település volt. 

A hajdani Floriana területén, Csákváron a IV. 
sz. első feléből származó, késő római kori, nagy 
kiterjedésű temető feltárásán dolgoznak a székes-
fehérvári régészek. Eddig hatvannál több, leletek-
ben gazdag római kő és téglasírra leltek. A 
sírokban sok az üvegholmi: illatszeres, olajos 
üvegcséket, nagyobb méretű palackokat, övcsa-

tokat találtak. E leleteknek rendkívüli az értéke, 
mivel a késői római korból kevés emlék maradt 
ránk. 

A Kis-Balaton térségében IX. századi templom 
maradványai tárultak a kutatók elé. Zalaszabar 
határában, a Borjúállás szigeten megtalált, fából 
készült, római téglás padozatú templom a frank 
őrgrófságban élő keresztényeké volt. A körülötte 
feltárt temető sírjainak kincsei arra utalnak, hogy 
azokat az előkelőségeket temették ide, akik a 
terület hűbérura, Pribina herceg közvetlen kör-
nyezetéhez tartoztak. 

Hidvégpusztán késő bronzkori urnástemető, 
valamint bronzkori erődített település-maradvá-
nyok és kerámiák kerültek elő. 

X. század elejéről származó sírokat tártak fel a 
közelmúltban Szolnok határában. A feltevések 
szerint a mélyben legalább száz sírból álló temető 
húzódik. A hajdan itt élt népek pogány szokások 
szerint temetkeztek: esetenként a halottat lovával 
s annak szerszámaival együtt tették földbe. 
Előkerült néhány olyan értékes lelet: övdísz, 
fülbevaló, nyílhegy, gazdagon ékesített lószer-
szám, amelyeket itt még sohasem találtak a 
kutatók. 

Egy Árpád-kori templom agyagalapjaira és az 
épület egykori téglafalának maradványaira leltek 
Derekegyháza határában. A templomban és a 
környékén 13 - XI. és XII. századból v a l ó -
koporsós temetkezésű sírt találtak. Ezekből 
különféle rézékszerek, pl. hajkarikák, bronzhu-
zalból sodort gyűrűk és nyakperecek is előkerül-
tek. A templomkörüli vizsgálatok során egy 
Árpád-kori falu maradványai bontakoztak ki. A 
templomot egyébként egy kisebb magaslatra 
építették, valószínűleg rézkori vagy kora bronz-
kori halomsír, egy kurgán tetejére. 

Kossuth Lajos diplomatartó tokjával gazda-
godott a Magyar Nemzeti Múzeum. Kossuth 
1851 - 1852-ben Amerikában tartózkodott, ahol 
a szabádsághősnek kijáró tisztelettel ünnepelték. 
Több városban emléktárgyat kapott, Baltimore 
városa pedig díszpolgárává avatta. E tényt bizo-
nyítja az az 55 centiméter hosszú, henger alakú 
ezüsttok egyik végén leemelhető zárókupakkal 
- , amelyet vésett növényi indás díszítés borít. A 
tok közepén egy sas tartotta babérkoszorúban ez 
olvasható: The city of Baltimore to Louis Kos-
suth. Sajnos a tok tartalmát, az okiratot még 
keresnie kell a múzeumnak. 

A múzeum másik új szerzeménye is a szabad-
ságharc leverését követő időből származó: egy 
rendkívüli méretű, egyedi készítésű, úgynevezett 
lakatékszer Az ötvösmunka négy centiméter 
széles, ívesen hajlított sima aranylemez, két végén 
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