
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 

14 

Honismereti nap 
Gödöllőn 



Ezek után Polónyi Péter, a Gödöllői városi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, valamint Kincses 
Károly, a Gödöllői városi-járási Művelődési Központ igazgatóhelyettese az Emlékezések a gödöllői 
művésztelepre című összeállítás példáján bemutatták, hogy miként lehet a fotó-, film- és hangdoku-
mentumokat fölhasználni a honismereti kutató- és gyűjtőmunkában, valamint a honismereti ismeret-
terjesztésben. Ez a bemutató egyébként a Pest megyei Honismereti Akadémia első előadása is volt. A HNF 
megyei Honismereti Bizottsága ugyanis - a TIT Pest megyei Szervezetével és a Pest megyei Művelődési 
Központ és Könyvtárral karöltve - a megye honismereti aktivistái részére több éves továbbképzést 
indított. Az akadémián az első két évben - évadban - a résztvevők arról kapnak átfogó tájékoztatást, 
hogy milyen módszerek elsajátítása szükséges a honismereti tevékenység egy-egy főbb területével való 
foglalkozáshoz. A harmadik - esetleg már a második - évtől kezdve a képzés szakosítottan folytatódik. 

A gödöllői találkozó résztvevői három kiállítás révén is gyarapíthatták ismereteiket. A Pest megye 
nevezetességei régi ábrázolások tükrében és a Pest megye helyismereti irodalma a felszabadulástól 
napjainkig című kiállítást a Gödöllői városi Helytörténeti Gyűjteményben lehetett megtekinteni. Honis-
mereti módszertani kiadványokból - 12 megye küldeményéből — a Gödöllői városi-járási Könyvtár 
rendezett kiállítást. (A gödöllői rendezők figyelmessége révén a Pest megyei helyismereti irodalom 
gyorsjegyzéke délutánra már a résztvevők kezébe kerülhetett.) 

A módszertani nap a Honismeret szerkesztő bizottságának képviselőivel folytatott beszélgetéssel zárult. 
Az ankéton a szerkesztők elmondták a lap szerkesztésével és terjesztésével kapcsolatos legfrissebb 
elképzeléseiket. A hozzászólások során elhangzott az a javaslat, hogy a lap a bibliográfiai tájékoztatóba 
vegye fel a főiskolákon és egyetemeken készült helytörténeti tárgyú szakdolgozatokat, diplomamunkákat 
is. A résztvevők javasolták továbbá, hogy a szerkesztőség indítson akciót a lap esetleg elfekvő példányai-
nak felkutatására és újbóli szétküldésére. 

A Pest megyei Honismereti Bizottság egyik tagja elmondta: terveikben szerepel egy megyei honismereti 
tájékoztató kiadvány évenkénti megjelentetése, megindítják az irodalmi topográfiai gyűjtőmunkát, 
kiszélesítik a földrajzinév-gyűjtést, javasolják a könyvtáraknak, hogy erősítsék helyismereti dokumentum-
gyarapító és -feltáró tevékenységüket, kérik a művelődési otthonoktól, hogy szervezzenek honisme-
reti-helytörténeti előadássorozatokat. 

Az első Pest megyei honismereti napot azért rendezték éppen Gödöllőn, mert a megyei tanács 
művelődésügyi osztálya az új Gödöllői városi-járási Művelődési Központot a honismereti munka bázisin-
tézményének jelölte ki. 

Máté György 
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