
Halász Péter: 

A vidéki honismereti 
híradók 
seregszemléje1 

1. Egy olyan, alulról építkező szellemi mozgalomnak, mint a honismereti, alapvető szüksége van a szűkebb 
és a tágabb körű nyilvánosságra ahhoz, hogy időről időre önmagát is mércére tegye, s a világot is tájékoztassa 
létezéséről, munkájáról, erőfeszítéseinek eredményeiről. A honismereti mozgalom körül szinte gyűrűkként 
helyezkednek el a különböző szintű közlési sávok, a publikációs lehetőségek, amelyek ha mennyiségükben 
általában nem is elégítik ki a mozgalom igényeit, létükkel, szervezetükkel jól kirajzolják azt a keretet, amit 
nekünk, a mozgalom elkötelezettjeinek kell megtöltenünk, minél értékesebb és minél időszerűbb tartalommal. 
Ezek a gyűrűk pedig: a helyi honismereti híradók szűkebb köre; aztán az országos és a regionális lapok közül 
azoké, amelyek honismerettel foglalkoznak, elsősorban természetesen a Honismeret, de ittltell megemlítenünk 
a Magyar Nemzetet, a Budapestet, a Turista Magazint, a Búvárt, a Kisdobost, a vidéki folyóiratok közül pedig 
szinte valamennyit ide számíthatjuk a Szabolcs-Szatmári Szemlétől kezdve a Palócföldön keresztül a Vasi 
Szemléig; végül a legnagyobb kört azok a monográfiák, tanulmánykötetek, tudományos munkák jelentik, 
amikben egyre több nelyet kap, egyre inkább testet ölt a honismereti munkások gyűjtő- és kutatómunkájának 
eredménye. Ezek közül most a legszűkebb, a mozgalomhoz legközelebb álló, azért a legtöbbet tenni tudó 
körről, a helyi honismereti híradókról lesz szó, ezekről szeretnék — ha csak vázlatosan is — körképet adni, 
elsősorban azt keresve, hogy melyikben mi a jó, mit tanulhatunk egymástól. 

A vidéki honismereti híradók szerkesztői első ízben ezelőtt 12 esztendővel, 1975-ben gyűltek össze 
Balatonalmádiban, hogy megismerjék egymás munkáját, kicseréljék tapasztalataikat, megbeszéljék a tennivaló-
kat.2 Másodszor Budapesten, a H N F O T székházában jöttünk össze 1981-ben.3 Most pedig itt, Esztergomban 
találkozhatunk újból, mégpedig minden eddigi összejövetelt felülmúló létszámban, ami akárhogy is nézzük, 
ügyünk súlyának növekedését jelzi. 

2. Amikor hozzáfogtam a hazai honismereti híradók elmúlt néhány esztendei termésének áttekintéséhez, 
komoly nehézséggel találtam magam szembe. Mit is nevezhetünk tulajdonképpen honismereti híradónak? 
Aminek a címében benne van a „híradó" szó? Amit a Népfront vagy annak valamilyen szerve ad ki? Mindkét 
esetben ki kellene rekeszteni a körből a kiadványok nagyobbik részét. Vagy tán amelyik honismereti témájú? 
Ez viszont túlságosan tágra szabná a kört, hiszen számos olyan honismereti jellegű periodikát ismerünk, ami 
elsősorban adatközlés, de a mozgalomról nem tudósít. Végül is a következő szempontokat vettem figyelembe: 

— elsősorban ideszámítottam a honismereti, helytörténeti bizottságok, honismereti szakkörök által, 
viszonylag rendszeresen megjelentetett híradókat, tájékoztatókat, közleményeket; 

— másodsorban azokat a honismereti periodikákat, amiket nem múzeumok és nem levéltárak adtak ki (tehát 
nem közgyűjteményi évkönyvek), hanem különböző egyéb intézmények (tanácsok művelődési osztályai, 
könyvtárak, baráti körök stb.) jelentettek meg; 

— végezetül azokat a speciális periodikákat vette még figyelembe, amik meggyőződésem szerint ebbe a 
körbe tartoznak: kalendáriumok, irodalmi társaságok által kiadott honismereti jellegű periodikák stb. 

Bármennyire is csábító volt, nem vettem figyelembe az olyan kiadványokat, mint pl. a Békési Élet, vagy a 
Jászkunság, amelyek ízig-vérig honismereti jellegűek ugyan, de műfajilag mégis nagyon messzire esnek a 
tulajdonképpeni „híradóktól", és hát valahol meg kellett húzni a határt. Megengedem, hogy esetenként nem a 
legszigorúbban húztam, de úgy gondoltam, hogy inkább legyen benne egy-két nem föltétlenül odavaló, 
minthogy néhány kimaradjon. Bizonyára így is jó néhány kívül maradt a látókörömön, egyszerűen azért, mert 
nem jutott el sem hozzám, sem pedig a szerKesztőségbe. 

3. Ha megnézzük, hogy az elmúlt tizenkét esztendő alatt miként alakult a honismereti híradók száma, súlya 
és színvonala, akkor leginkább az tűnik a szemünkbe, hogy megszaporodott a számuk, és meglehetősen 
széthúzódott a mezőny. Néhány kiadvány alaposan „kinőtte magát", a honismereti mozgalom rangos 
tényezőjévé vált, hagyománya és kiforrott jellege lett, magán viseli a tudatos és következetes szerkesztői munka 

'E lhangzot t a K o m á r o m megyei Könyvtár és a H N F megyei Bizottságának szervezésében, 1987. szeptember 7-én, Esztergomban 
rendezett tanácskozáson. 
' A találkozóról a Hon i smere t 1975. 4. száma adott hírt . 
'Bővebben lásd a N é p f r o n t 1981. 10. számában. 
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jegyeit. Sok híradó megmaradt — kivitelében és tartalmában — azon a szinten, ahol egy évtizede volt, jó néhány 
pedig megszűnt, vagv legalábbis csipkerózsika-álmát alussza. Az újabban megjelentek közöt t pedig számos 
ígéretes periodikát találunk. 

Sajnos a 12 esztendővel ezelőtti találkozóról nem maradt fönn olyan dokumentum, ami mutatná, hogy akkor 
hány híradót tartottunk számon. Ezt a hibát elkerülendő most készítettem egy listát azokról a honismereti 
híradó jellegű periodikákról, amelyeknek ezen áttekintés készítése során legalább egy száma a kezembe került. 
Ezek közül több már nem „él", vagy legalábbis régen nem került a szemünk elé és Dizonyára jó néhány olyan 
létezik az országban, ami itt nem szerepel, mert különböző okok miatt elkerülte a figyelmünket. A 
következőkben listaszerűen közöljük a címüket, a megjelenésük helyét és (ha a címből nem derül ki) a 
kiadójukat, egyrészt azért, hogy olvasóinkat tájékoztassuk, másrészt pedig azzal a kéréssel, hogy szerkesztősé-
günkkel közöljük az esetleges pótlásokat, kiigazításokat. 

1. Balassagyarmati H í r a d ó (Könyvtár), 2. Baranyai Művelődés (Pécs, Megyei Tanács), 3. Bács-Kiskun 
megyei Honismere t i Közlemények (Kecskemét, H N F és Könyvtár), 4. Corvin Hírnök (Bp. XVI. ker., Műv. 
Ház), 5. Csongrád megyei Honismere t i Hí radó (Szeged, H N F és Műv. Ház), 6. Debreceni Szemle (MSZMP 
Városi Bizottsága), 7. Dombóvá r i Kalendár ium (Városi Műv. Közp. és Könyvtár), 8. D o m b ó v á r i Krónika 
(Városi Műv. Közp. és Könyvtár), 9. D u n a k a n y a r (Bp., Dunavidéki Intéző Bizottság), 10. Fejér megyei 
Szemle (Székesfehérvár, Városi Tanács), 11. Folia Comloensis (Komló, Honismereti és Városszépítő 
Egyesület), 12. Földesi H í r a d ó (HNF) , 13. Fővárosi Helytör ténet i Füzetek (FMH), 14. Halasi Téka 
(Kiskunhalas, Városi Tanács), 15. Bp. II. ker. k iadványa (HNF), 16. Hely tör téne t i publikációk (Sátoraljaúj-
hely, Városi Tanács), 17. Hevesi Honismere t (Eger, H N F ) , 18. Honismere t i Dolgozatok (Győr , Műv. 
Közp.), 19. Honismeret i H a r s o n a (Szekszárd, Módszertani Központ), 20. Kisalföldi Ka lendár ium (Győr, 
H N F , Irodalmi Társaság), 21. K o m á r o m megyei Honismere t i Füzet (Tatabánya, H N F ) , 22. Körösmenti 
Honismere t i Közlemények (Békéscsaba, Műv. Közp.), 23. Ladányi H í radó (Püspökladány, Tanács), 24. 
Lakóhe lyünk : Ózd (Honismereti Kör), 25. Marcali Honismere t i H í radó (Tanács), 26. Marcali Helytör ténet i 
Füzetek (Tanács), 27. Mezócsáti Füzetek (Műv. Közp.), 28. Mezőkovácsházi Baráti K ö r (HNF) , 29. 
Mezőtúr i Helytör ténet i Füzetek (HNF) , 30. A mi fa lunk, Sály (Községi Tanács), 31. Mosonmagyaróvár i 
Hely tör téne t i Füzetek ( H N F , Múzeumbarátok Egyesülete), 32. Mozaikok Csongrád tör téne téből (Fővárosi 
Tanács), 33. Múzeumi Kur í r (Debrecen, Múzeumbaráti Kör), 34. Nógrád i Honismeret (Salgótarján, H N F és 
Műv. Közp.), 35. Ózdi Honismere t i Közlemények (Műv. Közp. Honismereti Kör), 36. Paksi mozaikok 
(HNF) , 37. Palotai Krónika (Csanádpalota, Műv. Ház . , Honismereti Kör), 38. Pest megyei Honismeret i 
Közlemények (Szentendre, Műv. Közp. és Könyvtár), 39. Somogyi Honismeret i H í r a d ó (Kaposvár, 
Könyvtár), 40. Szabolcs-Szatmár megyei Honismere t i Tájékozta tó (Nyíregyháza, Műv. Közp.) , 41. Szegedi 
Könyv tá r i Műhely (Könyvtár), 42. Szécsényi Honismere t i Hí radó ( H N F , Műv. Közp.), 43. Szülőföldünk 
BAZ megye (Miskolc, H N F , Műv. Közp.), 44. Szülőföldünk (Debrecen, HNF) , 45. Szülőföldünk 
(Debrecen, Honismereti Szakkör), 46. Szülőföldünk Hajdúszoboszló (HNF) , 47. Tata (és környéke) Baráti 
Körének Tájékoztatója (Baráti Kör), 48. Törökszentmiklósi Honismere t i Füzetek (Könyvtár), 49. Vasi 
Honismere t i Közlemények (Szombathely, Műv. Közp.) , 50. Veszprém megyei Honismeret i Tanulmányod 
( H N F , TIT, Városi Tanács), 51. Zalaegerszegi Honismereti Híradó (HNF) . 

Az átnézett 51 honismereti periodika a kiadó intézmények szerint a következőképpen oszlik meg: H N F : 
27%, Műv. Közp.: 26%, Tanács: 17%, Könyvtár: 13%, Egyéb (baráti kör, MSZMP, TIT , városszépítő 
egyesület stb.): 17%. Ezek a százalékszámok természetesen csak tájékoztató jellegűek és a kiadók hozzávetőle-
ges megoszlását jelzik, hiszen vannak híradók, amiket hol ez, hol az az intézmény ad ki. 

A példányszám tekintetében igen nagy a szóródás a különböző kiadványok között . Általában azt 
mondhat juk, hogy a községi kiadásúak 200—300, a városiak 200-1600, a megyeiek pedig 400—1000 
példányban jelennek meg. Természetesen nem mindegy, hogy évente hányszor jelenik meg egy-egy 
honismereti híradó, s rendkívül érdekes lenne egyszer megbeszélni, hogy hol milyen módszerrel terjesztik 
ezeket a periodikákat, hiszen célratörő és hatékony terjesztés esetén sokkal több fontos helyre eljut a kisebb 
példányszámú is. 

4. Élvezetes dolog végignézni a honismereti híradók beköszöntőit, szerkesztői elképzeléseit, amelyekből 
többnyire a mozgalomnak elkötelezett szellemi tervek körvonalai bontakoznak ki. Ha összevetjük a szándékot 
a megvalósult tartalommal, megállapíthatjuk, hogy e kiadványok elsősorban a következő célkitűzéseket 
igyekeztek megvalósítani: a) módszertani útmutatás, eszmei irányítás; b) tájékoztatás a mozgalom eseményei-
ről; c) anyagközlés tanulmányok és adattárak formájában; d) napjaink eseményeinek krónikaszerű nyomon 
követése, a jelen rögzítése; e) a honismereti irodalom ismertetése; f) egyéb témák. 

Érdemes végigtekinteni, hogy az átnézett 51-féle periodika több mint kétezer cikke miként oszlik meg a 
különböző témakörök között . 

a) Elmélet és módszertan (3,8%). Az ilyen jellegű cikkek csekély száma mutatja, hogy a mozgalom egyik 
gyenge pontja az elméleti alapozás hiánya. És ez nemcsak a vidéki honismereti híradókra jellemző, hiszen 
Nóvák József halála és Töltési Imre nyugdíjba menetele óta az országos Honismeret folyóiratban is 
megfogyatkoztak a mozgalom elméleti kérdéseivel foglalkozó írások. A Pest megyei Honismereti Közlemé-
nyek 1981. évi számának kitűnő ajánló bibliográfiájában látom, hogy az 1960-as években és az 1970-es évek 
elején mennyi elméleti és módszertani cikk jelent meg a különböző honismereti híradókban. Igaz, hogy a 
mozgalom akkor bontakozott ki, talán nagyobb szüksége is volt az elméleti alapozásra, de ezeket ma sem 
nélkülözhetjük. És éppen a helyi híradókban volna helyük olyan szerzők tollából, akik a mozgalom fő 
sodrában dolgozva közvetlen irányítói, művelői a honismereti feladatoknak, akiket nem fenyeget az a veszély, 
hogy elméleti számvetéseik során elszakadnak a való élet gyakorlatától. 
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Ugyancsak nagy szükség volna a konkrét gyűjtőmunkához szükséges módszertani útmutatókra, kérdő-
ívekre — és nemcsak a néprajzi gyűjtések megkönnyítésére —, hiszen ezt az elsősorban önkéntes 
munkatársakra alapozó mozgalmat leginkább úgy lehet irányítani, ha ilyen útmutatók segítségével orientáljuk 
az érdeklődést. E téren a legtöbbet a Hevesi Honismeret vállalt magára számtalan gyűjtési útmutató 
közzétételével. 

b) A mozgalom eseményeiről szóló beszámolók, hírek (15,7%). E téren igen nagy eltérés van a különböző 
periodikák között és viszonylag kevés híradónak sikerült megtalálnia a helyes arányt. Úgy is, hogy mi az amiről 
— az „átfutási" idő figyelembevételével — érdemes hírt adni, és mi az amiről nem; és úgy is, hogy a „világ" 
tájékoztatása a mozgalom helyi eseményeiről, és a szűkebb közösség tájékoztatása a „világ" — vagyis a 
honismereti mozgalom világának — eseményeiről, egyensúlyban legyen. Ebben a témakömen lehet sort 
keríteni egy-egy megye vagy település neves honismereti személyiségeinek bemutatására. 

c) Anyagközlés (47,5%). Rendkívül változatos műfajú és tartalmú írások tartoznak ide: kisebb-nagyobb 
tanulmányok, lejegyzések, adattárak. Hozzávetőlegesen az ide számítható írások kétötöde adatközlés, 
kétötöde feldolgozás, egyötöde pedig egyéb műfaj, főként visszaemlékezés. Tematikailag: 40 százalékuk 
történelem (helytörténet, intézménytörténet stb.), 30 százalék néprajz és nyelvészet, és 30 százalékuk más-
egyéb. Ez a témakör nemcsak arányaiban foglalja el a honismereti híradók terjedelmének legnagyobb hányadát, 
de egyszersmind a közölt anyagok legmaradandóbb részét is ezek az írások jelentik. Ha 30 vagy 50 esztendő 
múlva könyvtárainkban keresi majd valaki a honismereti híradókat, érzésem szerint elsősorban ezekért az 
anyagközló, -feldolgozó cikkekért fogják őket előhozatni a raktárok polcairól. E téren a legnagyobb tehát a 
szerkesztő felelőssége is, itt van a legnagyobb szükség a célszerű szelekcióra, a szakmai lektorálásra, az esetleges 
átdolgozásra, egyszóval a szerkesztők és a szerzők hatékony együttműködésére. 

d) A jelenkorral foglalkozó írások (15,4%). Talán a legvegyesebb színvonalú cikkek ezek között találhatók. 
De műfajilag is sokfélék: egy-egy intézmény alapos bemutatásától a pársoros híradásig mindenféle megtalálha-
tó, csak éppen az olyanok hiányoznak, amik egy-egy fontos társadalmi jelenség helyi megnyilvánulását 
elemeznék megfelelő felkészültséggel. Sajnos, ezek a napjainkkal foglalkozó cikkek a legfelszínesebbek, 
túlnyomó részük — tisztelet a néhány kivételnek — alig haladja meg egy-egy bővebb lére eresztett hirdetés 
színvonalát. 

e) A honismereti irodalom ismertetése (6,4%). Ez az arány egy kissé kevésnek tűnik, nagyobb baj azonban, 
hogy az átnézett periodikáknak csak a kisebbik részében, szám szerint huszonegyben fordult elő egyáltalán 
ismertetés. Pedig a helyi honismereti híradók egyik fontos feladata lenne a megyével vagy a településsel 
foglalkozó írások rendszeres bemutatása, s a figyelem fölhívása a mozgalom általános, elméleti kérdéseivel 
foglalkozó irodalomra. Sok híradó példás szakszerűséggel és — legalább ilyen fontos — rendszerességgel, 
többnyire annotálva közli a területére vonatkozó irodalom listáját. 

f) Szépirodalom (4,2%). Kevés kiadványban szerepel, színvonaluk általában nem vetekszik a néprajzi vagy a 
'örténelmi tanulmányokéval. Szerencsések azok az összeállítások, mint például a Mosonmagyaróvári Helytör-
éneti Füzetek V. száma, amikor témájukkal az adott helyhez kötődő szépirodalmi művek teszik ki, vagy 

színesítik a kötet anyagát. 
g) Értéktelen, üres szóbeszéd (1%). Ilyen kategóriát is be kellett állítanom, mert egy-egy írásnál esetenként 

azt sem tudtam eldönteni, hogy valóban miről is szól, a frázisok nemcsak a mondanivalót helyettesíthették, de 
a témát is elfedték. A mozgalom becsületére legyen mondva, hogy az átnézett híradók átlagában 1 százalék alatt 
volt az ilyen írások aránya. 

h) A maradék 6% az egyéb, amik főként műfajilag nem sorolhatók sehová. 
Az 51 honismereti híradó írásainak tematikus megoszlása tehát összességében nem mondható rossznak, még 

ha tudjuk is, hogy ezek az arányszámok jelentősen torzítanak, hiszen a kisebb és a nagyobb cikkek azonos 
súllyal szerepelnek benne. Azután sok cikk ide is meg oda is tartozna, csak a rend kedvéért soroltam őket 
egy-egy témakörbe. Mégsem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy megnézzem, melyek azok a híradók, 
amelyek a leginkább megközelítik ezt az „ideálisnak" is tekinthető összképet. A négy fő feladatra koncentrálva 
— névsorban — a következőket említhetjük. 

A Bács-Kiskun megyei Honismereti Közlemények, ahol ugyan az átlagost jóval meghaladó mértékben 
foglalkoznak a mozgalom híreivel, de ez nem megy a többi feladatok rovására, mert nincs, vagy csak elvétve 
akad „töltelék". 

A Csongrád megyei Honismereti Híradó talán a legjobban közelíti meg az átlagos képet, csak a jelen 
kérdéseivelfoglalkozó cikkek számában marad el valamelyest. 

A Komárom megyei Honismereti Füzetekrö\ lényegében ugyanezt mondhatjuk, különösen erős a mozgalom 
eseményeiről szóló híradás terén. Ide sorolhatjuk még 

a Somogy megyei Honismereti Híradót, valamint 
a Vasi Honismereti Közleményeket is. 
Természetesen ez korántsem jelent értékrendet, hiszen egyrészt a cikkek száma alapján történő számbavétel 

az eltérő terjedelem miatt erősen torzít, másrészt pedig nem baj az, ha egyik-másik híradó sajátosan szakosodik 
valamilyen műfajra, műfajokra vagy témákra. Mégis, ha előtérbe helyezzük azt az igényt, hogy a mozgalom 
helyi periodikái lehetőleg tükrözzék a mozgalom sokrétűségét és igyekezzenek bemutatni a megyében vagy a 
településen folyó honismereti munka teljes keresztmetszetét, akkor az erre irányuló törekvést mindenképpen 
el kell ismernünk. 

5. Akármennyire is különböznek egymástól ezek a honismereti híradók, valójában szinte mindegyikből 
lehet valamit tanulni, mindegyik szolgál valamilyen tanulsággal. A következőkben ezeket igyekszem számba 
venni mindnyájunk okulására. 
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A módszertan jelentőségéről és hiányáról már volt szó, de ide tartozik a módszertani bibliográfiák közlése is. 
A Pest megyei Honismereti Közlemények például igen alapos irodalomjegyzéket közöl az 1981-es számban, 
ezt — kissé megszűrve és felújítva — talán más honismereti periodikák is átvehetnék úgy, hogy az általános 
módszertani eligazításon túl, helyet kaphatna a szűkebb táj is. Innen pedig már csak egy lépés a konkrét 
településre, vidékre, körzetre vagy megyére vonatkozó honismereti olvasókönyv. Ez akár egy rovata, akár egy 
száma lehet a híradónak, s elsősorban az iskolai oktatás segítésére, kiegészítésére készül, mint a Mozaikok 
Csongrád város történetéből c. kiadvány 1982. évi száma, vagy az Ózdi Honismereti Közlemények 1984. évi 4. 
kötete, amely a városról és a környékbeli településekről közöl értékes dokumentumgyűjteményt. De itt kell 
szólnom a Somogy megyei Honismereti Híradó követésre méltó vállalkozásáról: 1984-től folyamatosan közli 
a megyei könyvtárban, pártarchívumban, múzeumban található honismereti jellegű kéziratok listáját. 

Itt említem meg a tematikus, illetve a különszámok kérdését. Tudom, hogy egy évente egyszer-kétszer, de 
akár négyszer megjelenő kiadvány esetében — amikor éppen a mozgalom sokszínűségét kellene érzékeltetni — 
nehéz, vagy éppen lehetetlen tematikus számokat készíteni, de megoldást jelenthet az „enyhén" tematikus 
számok összeállítása, amikor bizonyos témák nem eluralkodnak, hanem nagyobb súlyt kapnak egy-egy 
számban. A legjobb megoldás természetesen — ha van rá lehetőség — a különszám. Ebben elsősorban a 
Balassagyarmati Honismereti Híradó szerkesztői jeleskednek, amikor szép és értékes különszámokat 
jelentetnek meg a város egy-egy iskolája, vagy más intézménye évfordulója alkalmából. 

A téma kezelésénél maradva, fontos a megfelelő és célszerű rovatok alkalmazása, hogy valami rend legyen a 
közölt írások között. Ezt az elvet a híradók túlnyomó többsége követi, bár találni olyat is, amikor a helyi 
vágóhíd története és a népballadák elemzése ömlesztve, nemcsak parttalanul, de rovattalanul is szerepel. 

Nagyon jó ötlet a Komárom megyei Honismereti Füzetek szerkesztőitől, hogy az 1985-ös számban közlik a 
megyei honismereti kiadványok listáját, ugyanott sort kerítenek a megyei honismereti gyűjtők címjegyzékének 
közzétételére is. Még nagyobb szabású e tekintetben a Vasi Honismereti Közlemények vállalkozása, ók az 
1985-ös számban Honismereti Kislexikon cím alatt bemutatják a megyei honismereti mozgalom szinte 
valamennyi személyiségét fényképpel, rövid életrajzzal, publikált munkáik jegyzékével. Még különnyomatot 
is készítettek belőle. Nem kell külön magyaráznom, hogy a viszonylag kevés hivatalos elismeréssel járó 
honismereti munka művelőinek milyen lelki feltöltődést jelent egy ilyen seregszemle. 

Megszívlelendő a Mozaikok Csongrád város történetéből és a Tata Barátai Körének tájékoztatója című 
kiadványok kezdemény zése, amelynek során bemutatják az egykori helyi egyesületek történetét. Demokratizá-
lódásra vágyakozó korunkban számos tanulsággal szolgálhatnak ezek a hajdan oly fontos társadalmi 
feladatokat betöltő öntevékeny csoportok. És itt nívóm fel a figyelmet a szerkesztői koncepció jelentőségére, 
amikor a szerkesztő nemcsak a hozott anyagot közli, hanem különböző szempontok alapján írat is. 
Nyilvánvaló, hogy e két megyében nem hevertek készen az egyesülettörténeti munkák, ezeket meg kellett 
íratni. 

Követésre ajánlhatom a debreceni II. Rákóczi Ferenc Honismereti szakkör kiadásában megjelenő Szülőföl-
dünk című lap és a Zalaegerszegi Honismereti Híradó egy-egy ötletét. Az előbbi Debrecen város emléktábláit, 
az utóbbi pedig a megye első világháborús emlékműveit veszi sorra: fénykép segítségével bemutatja és 
ismerteti. Kitűnő feladat lehet ez egy-egy középiskolás, vagy akár általános iskolás szakkör számára. 

Több kiadvány állandó rovatává vált már (a Komárom, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Vas megyei honismereti 
híradókról van szó) a megyei honismereti arcképcsarnok, ahol a szűkebb pátria honismereti szempontból 
kiemelkedő, egykori kiválóságait mutatják be sorozatszerűen. Milyen jól tudja ezeket egy-egy rátermett 
pedagógus hasznosítani a történelem, különösen a művelődéstörténet helyhez kötött tanítása során. 

A Szegedi Könyvtári Műhely ötletét is érdemes fontolóra venni. Egyik számukat — a város valamelyik 
évfordulója alkalmával — azoknak a válaszoknak közlésére szentelték, amiket körkérdés segítségével 
gyűjtöttek a város mintegy száz, elszármazott nevezetességétől elsősorban arra vonatkozóan, hogy mit 
jelentett számukra — életükben és munkájukban — a város. Ha nem is föltétlenül külön számban, de egy-egy 
alkalommal máshol is érdemes lenne megvalósítani. Hiszen a homismereti mozgalomnak és a híradóknak olyan 
szerepe is van, hogy kapcsolatot tartson egy-egy megye, város vagy község elszármazottaival. 

Végére hagytam a jelennel foglalkozó témákat, mivel ezekkel állunk a legrosszabbul. Kétségtelenül fontos a 
helyi intézmények bemutatása, de kevés koncepciót találunk bennük és nem föltétlenül előnyös, amikor maga 
az igazgató, vagy az üzemi párttitkár dicséri agyba-főbe saját vállalatát. írjon ezekről az üzemekről néhány 
azonos szempont alapján egy-egy tanár, vagy egy szakköri közösség, de lehetőleg ne az üzemi vezetők. 
Nagyon jó ötletnek tartom a Szécsényi Híradó gyakorlatát, amikor sorra veszi a város üzemeit és szinte azonos 
szempontok, főként pedig mutatók alapján ismerteti őket. Megszívlelendő a püspökladányi Híradó példája is, 
ahol egyik-másik üzem ismertetését úgy oldották meg, hogy pársoros tájékoztató után a vállalat vagy a tsz 
néhány dolgozója beszél interjúszerűen az üzeméről. 

A ládányi — sajnos csipkerózsika-álmát alvó — Híradónál maradva jó példát kapunk arról, hogy egy ilyen 
honismereti periodika is segítheti a helyi demokrácia kibontakozását. Ez a híradó — amit a tanácselnök 
szerkesztett — rendszeresen közölte a fontosabb tanácsi határozatokat, a lakosság érdeklődésére számot tartó 
főbb jogszabályokat, utcanévadásról vagy -változtatásról közölt javaslatokat és hozzászólásokat. Vagy ott van 
a csanádpalotai krónika, amelyik egyik legszívósabb híradónk: 2-3 havonta jelenik meg 20—22 oldalon, 
kezdetleges kivitelben, de az értékes történeti anyag közlésén kívül olyasmisre is vállalkozik, hogy számról 
számra beszámol a falu egy-egy komolyabb beruházásának helyzetéről. Most éppen a csanádpalotai tájház 
létesítését kíséri figyelemmel. 

6. Ezután rátérek arra, amit valamennyi, vagy szinte minden honismereti híradóban hiányoltam, vagy 
legalábbis nagyon keveselltem, tehát azokra a témákra, amiket — véleményem szerint — erősíteni kellene. 
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Bizonyára nem véletlen, hogy az itt fölsorolt területek legtöbbje az országos Honismeretben sem kap súlyának 
megfelelő teret. 

Kevés a régészet! Persze nem a száraz, elvont — és jórészt érthetetlen — szakcikkeket hiányolom, hanem 
amik arról szólnának, hogy egyik-másik régészeti feltárásnak milyen konkrét helytörténeti tanulságai vannak. 
Biztos vagyok benne, hogy egy-egy településen vagy annak közelében ásató régész szívesen ad választ az 
illetékes híradó munkatársának arra, hogy az ott előkerült leletek alapján mennyivel tudunk többet a település 
vagy az ott élő nép múltjáról. Az iskolai oktatás szempontjából is fontos ez, másként tanulja az a gyermek a 
honfoglalást vagy a középkort, de még a régebbi korokat is, ha valamilyen helyi vonatkozáshoz, a közelben 
lezajlott eseményhez köthetjük, ha tudja, hogy ott helyben hogyan éltek, építkeztek, vagy éppen temetkeztek 
a korai időkben. 

Itt említem meg, hogy az átnézett több mint kétezer cikk közül egyetlen egy foglalkozott az embertannal. A 
Bács-Kiskun megyei Honismereti Közleményeké az érdem. Én aztán tudom, hogy nem könnyű áttörni az 
antropológia iránt bizonyos szinteken még mindig élő gyanakvást, de az a véleményem, hogy minden tájegység 
megérdemelné, hogy embertani képe közkinccsé váljék. 

Nagyon kevés a híradókban a természet és a táj. Szinte kirívó a Komárom megyei Honismereti Füzetek szép 
és részletes tanulmánya a megye barlangjairól. Pedig a természeti táj bemutatása, megismertetése szerves része 
a honismeretnek, óvása pedig mozgalmi feladat is. Szinte nem is találtam cikket a természet- és a 
környezetvédelemről. De súlyához és jelentőségéhez mérten ritka a műemlékvédelemről szóló írás is, bár 
esetenként a balassagyarmati, a komáromi vagy a szécsényi híradó is bemutat egy-egy műemléket. 

Kevés olyan cikkel találkoztam, ami a hazai nemzetiségekkel foglalkozna. Á Balassagyarmati Híradóban 
szerepelt 1986-ban két írás a szlovák irodalomról és a szlovák nemzettudat kialakulásáról, a Veszprém megyei 
Honismereti Tanulmányok 1984. évi száma teljes egészében nemzetiségi témának szentelt, valamint a Baranyai 
Művelődés szánta egy számát a cigánykérdésnek. Ezeken kívül csak a miskolci Szülőföldünkben és a 
Bács-Kiskun megyei Honismereti Közleményekben találtunk nemzetiségekkel foglalkozó cikkeket, pedig — 
talán az egy Szolnokot kivéve — valamennyi megyénkben élnek nemzetiségek. 

Am, ha a hazai nemzetiségekről keveset írnak a honismereti híradók, a határon kívüli magyar nemzetiségek-
ről gyakorlatilag semmit. Pedig — mint azt Pozsgay Imre Sárospatakon megállapította — hazánk megyéi közül 
17 határos valamelyik szomszédos országgal, és — mint tudjuk — határaink túlsó oldalán úgyszólván 
mindenütt élnek magyarok. Ügy gondolom, hogy egy-egy könyvismertetés, egy-egy határokon átnyúló 
néprajzi, művelődéstörténeti téma bemutatása, netán a szomszédos megyében megjelenő cikk átvétele szép 
gesztus volna és jól igazodna a tényleges helyzethez, miszerint a magyar művelődés és a magyar történelem 
határai nem igazodnak a politikaiakhoz. Követendő példát mutat e téren a Vasi Honismereti Közlemények, 
amely rendszeresen beszámol a Burgenlandban és a Szlovéniában élő magyarok kulturális és honismereti 
életéről, valamint a debreceni Múzeumi Kurír, amelyik egyik számában a szlovákiai Ung-vidék néprajzáról 
közölt több cikket. 

Rendkívül kevés szó esik — nemhogy alapos tanulmányok foglalkoznának vele — a jelen fontos társadalmi 
kérdéseiről. Pedig itt aztán lenne lehetősége a honismereti mozgalomnak, hogy olyan égető kérdésekben, 
amikkel országos szinten nem, vagy nem elég eredményesen foglalkoznak, egy-egy helyi gyűjtő, kutató sok 
fontos tényanyagot és összefüggést föltárhatna. Népesedési helyzetünk, a történelmi tudat, az öregek helyzete, 
a tanyakérdés, az aprófalvak sorsa, a cigánykérdés, a társadalmi értékrend alakulása stb. — mind olyan témák, 
amik ha elkötelezett és elmélyült helyi kutató nyúl hozzájuk — Ujszászy Kálmán szavaival szólva — 
tudományos problémából sorskérdéssé válhatnak. A honismereti híradók ösztönözhetnék az ilyen jellegű 
honismereti munkát, s ezáltal hozzájárulhatnának a helyi önkormányzat kiszélesítésének alapozásához is. 

7. Meggyőződésem, hogy az ismertetett periodikák a honismereti mozgalom szerves részei, valóságos 
véredényei, amikben az éltető nedvek keringhetnek. Hiszen senki sem szeret az íróasztalfióknak dolgozni, a 
megjelenés karnyújtásnyira érzett lehetősége fokozott erőfeszítésre, a hatékony szerkesztői tevékenység pedig 
színvonalas munkára serkent. 

Kicsi a híradók publicitása, keveset tudunk róluk. Azt sem tudom, hogy egy-egy megye vagy település 
közvéleményében mennyire vannak jelen, milyen mértékben jutnak el a helyi iskolákba, intézményekbe, 
mennyiben segítik a felelős vezetők munkáját? Ézeket a kérdéseket talán majd a legközelebbi összejövetelün-
kön kellene megbeszélnünk. 

A vidéki híradók megismertetését igyekszik szolgálni a Honismeretben megjelenő Bibliográfia, ezért kérem, 
hogy amelyik periodikát eddig nem küldték elég rendszeresen a szerkesztőségünknek, azokat ezután 
megkaphassuk. Jó lenne, ha a honismereti híradók szorosabb kapcsolatot tartanának egymással, s ezáltal 
növekedne a honismereti mozgalom színvonala, fokozódna tudománysegító szerepe, erősödne az egysége — 
végső soron: nagyobb részt vállalhatna az ország társadalmi és politikai megújulásából. 
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