
gyakorló szakkörvezetők szorgalmasan jegyzeteltek - nagyon nagy hatású volt előadásának érzelmi 
töltete. Hangsúlyozta a munka mozgalmi jellegét, s azt, hogy csak szeretettel művelhető eredményesen. A 
konkrét adat- és anyaggyűjtés haszna mellett az emberi nevelő erejét is hangsúlyozta és azt, hogy a munka 
ma és most szükséges és sürgős, noha lehet, hogy eredményei csak a jövő számára lesznek igazán 
értékesek. Leszögezte, hogy a szakkörök feladata nem helytörténeti monográfiák írása. Az életmódkuta-
tás, a hagyományok, visszaemlékezések gyűjtése viszont számos megoldható feladatot adhat számukra. 
Végezetül ismertette a Győr megyei honismereti munka szervezetét és eredményeit. Fontos dolog a 
szakkörvezetők kétévenkénti rendszeres továbbképzése, az üzemi szakkörök létrejötte, amelyek sokszor 
országos hírű ipartörténeti gyűjtemények alapítását eredményezték. Megyei táboraikban a Csallóköz 
kutatását nemzetközi szinten végezték. Kiadványaik viszont nincsenek, ezen a téren dicsérte a Komárom 
megyei Honismereti Füzeteket. 

Az előadás után került sor a megyei kiváló szakköri cím és jutalom átadására, amelyet ezúttal a 
Komáromi Jókai Gimnázium, Hetessy Lídia által vezetett, 1967 óta működő szakköre kapta. A szakkör 
tagjai sikerrel vettek részt az országos pályázatokon is. 

Itt osztották ki a megyei néprajzi pályázat díjait, örvendetes, hogy sok (20) és főként jó pályamunka 
érkezett be. Az 1. díjat nyert Mihalovics Sándoron kívül mind tanuló szakköri tagok nyerték a három 
második, két harmadik és egy negyedik díjat. A szemlének mindig kedves, közvetlen része a szakkörök 
bemutatkozása és a beszélgetés. Most a helyi és 3 környékbeli szakkör mutatkozott be szóban és gyűjtött 
anyagukkal egy kis kiállításon. 

A Bellovai Barna vezette dömösi szakkör 1963-ban alakult. Tagjai felnőttek, gyerekek egyaránt. 
Sokirányú érdeklődésük, lehetőségeik miatt munkájuk is sokszínű. Feladatuknak érzik történeti múltunk 
helyi emlékeinek gyűjtését, óvását, haladó hagyományaink mind szélesebb körű ismeretét és megismerte-
tését. S bár nem céljuk a mindenáron való tárgygyűjtés, szeretnék megoldani eddig megőrzött anyaguk 
bemutatását. 

Az esztergomi Balassa Bálint Általános Iskola szakköre kis szünet után alakult újra. Vezetője, Varsányi 
Péterné elmondta, hogy feladatuknak elsősorban a város történetének, hagyományainak mélyebb 
megismerését tekintik, de foglalkozni fognak az esztergomi ipar történetével is. Részt vesznek a Népfront 
Bizottság által megindított paraszti eszközgyűjtésben is. Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium 
szakköre fiatal, igényes pályaműveivel vett részt a kis kiállításon. 

Bajnán szintén régi szakköri hagyományokat folytat az 1980-ban újjáalakult, Izsó Károly által vezetett 
szakkör. A szakkör elődje számos, jelentős tárgyat gyűjtött és adott át a Balassa Bálint Múzeumnak, de 
érdemeik vannak a régészeti leletbejelentésben is. Számos témában (földrajzi nevek, mezőgazdasági eszkö-
zök és munkamódszerek, szokások) pályázatokat is készítettek. A szakkör négy, bajnai viseletbe öltözött 
tagja viseletük ismertetésével hangulatosan zárta a bemutatkozást. 

A következő szemle színteréül közös megegyezéssel Bajnát javasolták. A Tatabányai Dózsakerti 
Általános Iskola dr. Gerzanits Magdolna által vezetett szakkörének 4 tagja kis műsorral zárta be a szakköri 
szemlét. 

Dr. B. Szatmári Sarolta 

Néprajzi tájkonferencia 
Poroszlón 

A Heves megyei TIT néprajzi szakosztálya és az egri Dobó István Vármúzeum néprajzi tájkonferen-
ciáját, melynek a „Közép-Tisza-vidék népélete" volt átfogó címe, 1981. szept. 24-én Poroszlón rendezte 
meg. A konferencián a megye néprajzi szakosztályának tagjain és Poroszló helytörténetének kutatóin kívül 
jelen voltak Borsod-Abaúj-Zemplén megye néprajzi szakemberei és önkéntes néprajzi gyűjtői, továbbá a 
Szolnok megyei kutatók képviselői és a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajzi tanszékének 
oktatói. 

A tanácskozást dr. Bodó Sándor, a Heves megyei Múzeumok igazgatója nyitotta meg, majd dr. Dankó 
Imre, a Hajdú-Bihar megyei Múzeumok igazgatója ismertette a tanácskozás célját és programját, amely 
egyaránt szolgálni kívánta a résztvevők kutató- és tudományos ismeretterjesztő munkáját. 

Elsőként dr. Bakó Ferenc kandidátus, a Heves megyei M8zeumok nyugalmazott igazgatója Település, 
építkezés a Közép-Tisza-vidéken címmel, a táj településtörténetéről és népi építkezéséről tartott előadást. 
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Felvázolta, hogyan fejlődött, alakult a táj nyújtotta anyagok felhasználásával a vidék építkezése. Diáké 
pein bemutatta nemcsak Poroszló, hanem a közeli községek: Átány, Sarud, Tisaznána és Pély település-
rendjének jellemző jegyeit és az építkezési formák hasonlóságait. Beszélt az építkezésekben még ma ií 
megfigyelhető reliktumokról (eredetileg Poroszló is a hajdani állattartó helységekre jellemző ún. kettős 
település volt), valamint a kistáj hegyvidéki és alföldi kapcsolatairól. 

Utána dr. Szilágyi Miklós (Néprajzi Múzeum, Budapest) Halászat a Közép-Tisza-vidéken címmel tartot-
ta meg előadását. Az előadó több éven át kutatta Poroszlón a halászat hagyományait, ennek és a levéltári 
kutatásainak eredményeit foglalta össze. Kitért a környék halászatára jellemző tulajdonformákra, valamint 
az ezzel összefüggő „üzemszervezetre". Részletezte a népies halászat különböző módjait, a halászóeszkö-
zökben bekövetkezett változásokat, valamint az itt-ott még fellelhető régebbi eljárásokat és eszközhaszná-
latot. 

Ebéd után Kovács Károly helybeli néprajzi gyűjtő, Poroszlói paraszti társaságok című előadásában 
beszélt azokról a paraszti társulatokról, melyeket még az egyéni gazdálkodás korában, a közös földvásár-
lások alkalmával alakított a poroszlói kisbirtokos parasztság. Ismertette a társaságok szervezetét és tevé-
kenységét. A földvásárlási adatokból kiderült, hogy az 1848-as jobbágy felszabadulást követő száz év alatt, 
^ poroszlói parasztság a határ egyharmadát kitevő területet vásárolt meg a földesurak eladó birtokaiból, 
így a jobbágyfelszabadulás alkalmával tulajdonukba került földterülettel együtt 1945-ben a poroszlói 
határ kétharmada már a parasztság tulajdonában volt. 

Negyedik előadóként dr. Füzessy Anikó, a tiszfüredi Kiss Pál Múzeum igazgatója ismertette a tisza-
füredi fazekasközpont kialakulását. Színes diaképein bemutatta a tiszafüredi kerámia stílusbeli fejlődését, 
annak mai nap is felismerhető jegyeit. Levéltári kutatásai alapján szólt az idetelepült egri, miskolci és 
mezőtúri mesterek hatásáról, az alkotásaikon fellelhető egyedi vonásokról. Felvázolta a tiszafüredi fazeka-
sok készítményeinek elterjedési irányait, a központ kisugárzási helyeit. 

Az előadásokat hozzászólások követték, majd a hátralevő rövid időt a községgel való ismerkedésre 
használták fel a résztvevők. Megnézték azt a helyet, ahol szájhagyományunk szerint az 1848-as szabadság-
harc alatt Kossuth Lajos - fülét a földre hajtva - hallgatta a kápolnai csata ágyúinak morajlását. A hely 
közelében van annak az útvonalnak a kezdete, amelyen 1847. május hó 14-én Petőfi Sándor utazott 
Poroszlón keresztül Debrecen felé. A népi építkezés iránt érdeklődők megtekintették azt a „tájház"-nak 
kiszemelt régi épületet, mely még magán viseli a poroszlói népi építkezés stílusjegyeit. 

A honismereti mozgalmat irányító-szervező tevékenység a Hazafias Népfront VII. kongresszusát 
megelőző hónapokban új lendületet kapott Pest megyében. Újjáalakult a HNF Pest megyei Bizottsága mel-
lett működő Honismereti Bizottság, és a szervező-irányító munkában a Pest megyei Levéltár mellé felsora-
kozott a Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a TIT Pest megyei Szervezete is. 

A helytörténet-és krónikaírásnak régi hagyományai vannak Pest megyében, elsősorban a megyei levéltár 
jóvoltából. A megyei művelődési központ és könyvtár, valamint a TIT új színt hozott a megyei irányító 
munkába. Ennek volt meggyőző bizonyítéka az 1981. november 10-én, Gödöllőn, az új művelődési 
központban megrendezett első Pest megyei honismereti módszertani nap. A találkozón több mint 
százötvenen vettek részt, levéltárosok, muzeológusok, népművelők, könyvtárosok, pedagógusok és 
különféle más foglalkozású honismereti aktivisták. 

A résztvevőket dr. Barna Lajos, a HNF Pest megyei Bizottságának elnöke köszöntötte, dr. Tóth Albert, 
az MSZMP Pest megyei Bizottsága propaganda- és művelődésügyi osztályának osztályvezetője méltatta a 
honismereti mozgalom eddig elért eredményeit, és kifejtette, hogy milyen fontos küldetést teljesítenek a 
mozgalom aktivistái a szűkebb pátria múltjának és jelenének megismerésével és megismertetésével. A 
bevezető után dr. Lakatos Ernő, a Pest megyei Levéltár nyugdíjas (1981. dec. 23-tól) igazgatója, a Pest 
megyei Honismereti Bizottság elnöke - a beérkezett ötvennyolc pályamű alapján - értékelte az elmúlt évi 
megyei krónikaírói - és helytörténeti pályázat eredményeit, majd a pályadíjak és a HNF Pest megyei 
Bizottsága által alapított „Honismereti Munkáért" kitüntető jelvények és oklevelek átadására került sor. 

Kovács Károly 
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