
Körű gyűjtést értem, a tárgyi anyag gyűjtését éppen úgy mint a szellemi anyag gyűjtését." A meglevő 
;yűjtésre vonatkozóan még van hiányosság és közelről sem összevetett még a munka, egyrészt kicsiny, 
másrészt földrajzilag és minőségileg is egyenetlen. Emlékeztetett Ujszászy Kálmán színvonalas kérdőívére, 
melynek kitöltésével a református vallási néprajz szellemi anyagának összegyűjtését már évtizedekkel 
ezelőtt meg lehetett volna oldani. Végül hangsúlyozta: ha tényleg fel akarjuk deríteni a magyar reformá-
tusság néprajzát, akkor rendszeres, jól szervezett, kellően irányított és ellenőrzött gyűjtés sürgős megindí-
tása szükséges. Ehhez a munkához a legapróbb részletekre is kiterjedő gyűjtési útmutatót adott előadása 
további részében. 

A következő napon dr. Péter László, a szegedi Somogyi Könyvtár munkatársa emlékezett meg a 
nemrégiben elhunyt dr. Bálint Sándor professzor szakrális néprajzi munkásságáról. Dr. Makra Sándor ny. 
református lelkész a népi imádságok gyűjtése során szerzett tapasztalatait és gyűjtési módszereit ismertet-
te. Dr. Takács Béla múzeumigazgató a gyűjteményben található néprajzi tárgyakról, dr. Kormos László 
levéltár-igazgató pedig a levéltárakban található vallási néprajzi forrásanyagról tartott nagy érdeklődéssel 
kísért előadást. 

A konferencia zárónapján került sor Molnár Ambrus ügyvezető elnök előterjesztésére. Felhívta a nép-
rajzi szakcsoport tagjait a református vallási néprajzi bibliográfiai összeállításában való segítségadásra. 
Ezután bemutatta a kereszteléshez, konfirmációhoz és az úrvacsorához fűződő szokások összegyűjtéséhez 
készített kérdőívet, melyet eljuttatnak a szakcsoport minden tagjához, hogy áttanulmányozás utáh véle-
ményét és javaslatát hozzáadva végleges formájában sokszorosításra kerülhessen. Ez a dr. Ujszászy Kálmán 
A falu c. kérdőívnek és dr. Dankó Imre gyűjtési útmutatójának felhasználásával összeállított és a 
későbbiek folyamán a vallási néprajz minden témáját magába foglaló gyűjtőív lenne az alapja, vezérfonala 
a szellemi néprajzi anyag összegyűjtésének. A konferencia elhatározta református vallási néprajzi témával 
foglalkozó tanulmányok készítésére pályázat meghirdetését. 

Az ügyvezető elnök befejezésül emlékeztetett dr. Gunda Bélának a Református Élet egyik, 1941. évi 
számában megjelent Református vallási néprajz című cikkére, melyből ma is érvényes megállapításokat 
idézett: „Kálvinista népünk vallási néprajzi képének megrajzolása a magyar műveltség és lelki élet sokszínű 
freskóján új és jelentős foltot foglalna el." 

A néprajztudománynak nemcsak az a feladata, hogy az összegyűjtött hagyományokat magyarázza és 
mint kihalt életjelenségeket bebalzsamozza, hanem nég inkább az, hogy a néphagyományt áttegye a 
literátus műveltségbe. Kutatásunk eredményével - mint a magyar népi kultúra egy részével - szolgálni és 
segíteni kívánjuk a kialakulóban levő új, modern magyar műveltséget, melynek alapját a népi kultúra 
értékes elemei jelentik. 

Az ügyvezető előterjesztése után dr. Makkai László professzor zárószavaival ért véget - a jelenlevő 
néprajztudós szakemberek véleménye szerint is - a rendkívül értékes és hasznos tanácskozás. 

Az első nyomkeresők 1981-ben talán azok a középiskolába és szakmunkásképzőbejáró diákok voltak 
akik az év első negyedében egy vasárnap délelőttjüket arra szánták, hogy a főváros XV. kerületében 
keressék a múlt maradandó emlékeit. Ez a szándék találkozott a Hazafias Népfront kerületi bizottsága 
honismereti körének azon igényével, hogy a kerület megfelelő módon emlékezzék elődjének, Rákospalotá-
nak múltjára. Az alkalom egy 1281. szeptember 21-én keletkezett oklevél volt, amelyben a Nyír szó 
mellett első alkalommal említődik Palota neve. 

Sokszor került szóba, hogy nem helyeselhető, ha a lokálpatriotizmust az ünnepélyes emlékezésre 
szűkítjük. A XV. kerületben - megítélésem szerint - valami más történik, ennél sokkal egészségesebb. 
Más az alapvető cél: nem emlékezés, sokkal inkább a megismertetés. Az, hogy az itt lakók és az itt 
dolgozók közelebb jussanak a kerülethez. 

Az első nyomkeresőket újabb gyermekek követték. A tavaszi Éneklő Ifjúság Szemle keretében az 
önkéntes alapon jelentkező kórusok műsorában palóc népdalok csendültek fel az alig egy esztendeje 
működő kerületi úttörőházban. Alig néhány hét múlva, az úttörőmozgalom 35. születésnapján rendezett 
őrsi vetélkedőkön a kerületet igazán jól ismerő pajtások kerültek a legjobbak közé. 

A cselekvő emlékezésből természetesen a felnőttek sem maradtak ki. A XV. kerületi művelődési 

Molnár Ambrus 

Az elmúlt idő nyomában 
Rákospalotán 
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központhoz tartozó amatőrfilm-stúdió 50 perc körüli hangosfilmet készített, kópiáit számos helyei 
kívánják vetíteni. A jelenleg és a korábban itt alkotó művészek munkáiból szeptemberben kiállítás nyílt i 
Palotai Tárlat keretében. Ugyancsak szeptemberben rendezték a kerületi úttörőházban - a Budapest 
Történeti Múzeum jelentős tudományos és anyagi támogatásával - a kerület történetét bemutatc 
kiállítást. 

Szeptember 21-én, az oklevél kiállításának évfordulóján, a Magyar Rádió délutáni programjában Í 
szerkesztők palotai kívánságokat is teljesítettek, illetve, néhány riportban a XV. kerületről adtai 
keresztmetszetet a rádióhallgatóknak. 

A megemlékezések sorát augusztus 20-án egy köztéri szobor leleplezése nyitotta meg, amelyet a 
fővárosi tanács ajándékozott az évfordulóra. Szeptemberben azokat hívták a művelődési központba 
akiknek az elmúlt időben munkájuk kapcsán közük volt a kerület fejlődéséhez, alakulásához és 
természetesen azokat is, akik jelen pillanatban is azon fáradoznak, hogy ez a sokszínű település mennél 
otthonosabb, mennél korszerűbb legyen. A műsor ugyancsak kerületi lesz, kerületi művészek közreműkö-
désével. 

Folyamatról szóltam a korábbiakban, mert több vonatkozásban valóban folyamatról van szó. A 
Budapesti Bútoripari Vállalat kerületünkben levő 5. számú gyáregysége kezdeményezésére több mint 
ötven szocialista brigád ezer főn felüli tagsága 1981 májusától kerületi vetélkedősorozatban ismerkedik 
alaposabban lakó-, illetve munkahelyével. A május és június hónapokban tartott elődöntők alapos 
felkészülésről tanúskodtak. Ennek során brigádjaink segítséget kaptak a Népfront helytörténeti körétől és 
a művelődési központtól. A folytatás a jelzett kiállítások, évfordulós megemlékezések keretében 
szerezhető újabb ismeretekre támaszkodik. A döntőre az ősz folyamán kerül sor. 

De nem szándékozunk itt megállni. Néhány kerületi üzemben az üzemtörténeti gyűjtőmunka iránt 
érdeklődőket keresünk. Munkájukat a helytörténeti kör és a művelődési központ által fenntartott 
múzeum munkatársai segítik. Ehhez támogatást kértünk a Magyar Történelmi Társulat üzemtörténettel 
foglalkozó szakértőitől is. 

Már az általános iskolákban állandósítani kívánjuk a kerület múltjával, jelenével való kapcsolatot. 
Szeptemberben indult az iskolai környezetismereti oktatás keretében a művelődési központ által készített 
segédanyagra - tantervhez szigorúan kapcsolódó segédanyagra - támaszkodó oktatás. A kerületet 
bemutató szöveges segédanyagot színes diafilmmel illusztrálják. A diaképeken megismert helyeket 
személyesen is felkereshetik az iskolai csoportok. 

A lakóhely múltjának és jelenének megismerésére való törekvést különösen célszerű olyankor erősíteni, 
amikor egy ilyen régen keletkezett oklevél kapcsán a kerület lakóinak figyelme természetszerűen 
rávetődik lakóhelyének múltjára. 

Furuglyás Géza 

A Komárom megyei 
VIII. honismereti szakköri 
szemléről 

Második éve, hogy a szakköri szemlék megújításaként egy-egy jól működő szakkörhöz megyünk 
vendégségbe hagyományos szakkörvezetői összejövetelünk alkalmából. Tavaly a tarjáni honismereti 
szakkör volt a házigazda, most 1981. október 30-án Dömös hosszú ideje működő szakköre. 

Dömös mint megyénk egyik legszebb vidékén fekvő, ősi települése, már önmagában is számos 
érdekességet nyújtott az odaérkezőknek. A község tanácselnöke Erőss Miklós, szeretettel fogadta a szemle 
résztvevőit, s kitűnő feltételeket teremtett az egész napos program megrendezéséhez. A szemle első 
felében mindig a szakkörvezetők továbbképzését valósítjuk meg a honismereti feladatok országos, vagy 
más megyékben kidolgozott elveinek és módszertanának ismertetésével. 

Győr megye, s főként Győr városa élenjár a honismereti szakköri munkában. A munka tapasztalatairól 
tartott előadást dr. Timaffy László, aki a szakköri munka kitűnő gyakorlati kézikönyvének is megalkotója 
volt. Előadásában részletesen kitért a szakköri munka minden szakaszára, a szervezéstől a munkák 
összegzését jelentő pályamunkák elkészítéséig. A sok konkrét szakmai javaslat és ötlet mellett - amit a 
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