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• Hosszú várakozás után, ez év januárjában a néprajz szakemberei és a népi műveltség 
iránt érdeklődők kézbe vehették az Akadémia Kiadónál megjelent Magyar Néprajzi Atlasz 
első három kötetét. Jelentős eseménye ez nemcsak a néprajztudománynak, de minden olyan 
embernek, aki azonosulni tud a magyar nép, elsősorban a parasztság által létrehozott 
hagyományos műveltség értékeivel. A Néprajzi Atlasz munkálatainak összefogója és 
irányítója kezdettől fogva dr. Barabás Jenő, az ELTE Néprajzi Tanszékének tanára. E sorok 
íróját is ö indította útjára az 1960-as évek derekán, hogy a legkeletibb magyar népcsoport 
körében kísérelje meg összegyűjteni a Néprajzi Atlasz kérdéseit. Tőle érdeklődöm most a 
Néprajzi Atlasz megszületésének körülményeiről, megjelenésének jelentőségéről. Legelőször 
is arról, hogy milyen szerepük van az atlaszoknak és általában a kartográfiai módszernek a 
néprajztudományban ? 

A néprajzi atlaszok olyan műfa j t képviselnek, amelyek a kultúrát a térbeli tagoltság, a 
differenciáltság figyelembevételével mutatják be. Tehát a kulturális rendszer térbeliségét 
ábrázolják ezek a térképek. 

• Mikor tűnt fel a néprajztudományban ez a földrajzi szemlélet? 
Tulajdonképpen nem földrajzi szemléletről kell beszélni, hanem térszemléletről, ezért 

nevezzük a módszert kartográfiainak. Ezek a térképek ugyanis a kul túrának elsősorban nem 
a tájhoz, hanem a néphez való kötődését mutatják. Először a nyelvtudományban alakult ki 
ez a módszer. A tájnyelvi atlaszok hatására Európa néhány országában már a két világháború 
közöt t megpróbálkoztak néprajzi atlasz készítésével, de az igazi fénykora az 1950-es 
években bontakozot t ki. Ekkor majdnem minden európai államban hozzáfogtak az atlasz 
tervezéséhez, valamennyire előre is haladtak benne, de a befejezésig nagyon kevés állam 
jutot t el. A svájciak befejezték, az övékét tartom a mai napig a legjobb atlasznak, az 
osztrákok is befejezettnek nyilvánították a magukét, bár én nem érzem egészen befejezett-
nek; az orosz történeti-néprajzi atlasz is készen van . . . de több nemigen. A lengyel atlaszból 
sok lap megjelent már, de még a felénél sem tartanak. 

• Ezek az országok mind többnemzetiségűek. Hogyan tükröződik ez az atlaszaikban ? 
Kétféle megoldás ismeretes. A z egyik országban gondolkodik, a másik népben, vagy 

nyelvterületben. A jugoszlávok, vagy a szlovákok például nyelvterületet vizsgálnak, a 
németek is. A svájciak az államhatárokhoz igazodnak, akárcsak a lengyelek. Mi természete-
sen nyelvterületben gondolkodunk, hiszen köz tudot t , hogy a magyarság egyharmada 
külföldön, főleg a szomszédos országokban él. 

• Mikor vetődött fel először a magyar néprajzi atlasz elkészítésének gondolata? 
A gondolatot először Gunda Béla vetette föl, még 1939-ben. Készített is egy tervet, de ez a 

háború miatt nem valósulhatott meg. Elkezdődtek ugyan a gyűjtések, de 1944-ben 
abbamaradt a munka. Ez az atlasz azonban nem az akkori kezdeményezés folytatása, hanem 
teljesen új alapokon épült föl, bár a tervezésben G u n d a professzor is részt vett. A hazai 
néprajzi atlasz munkálatai az 1950-es évek közepén öltöttek komolyabb formát, amikor 
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elkezdtük készíteni a kérdőíveket. Ez nagy viták közepette, igen nagy körültekintéssel 
történt, és végül is 1958-ban jelent meg a Magyar Néprajzi Atlasz Kérdőívének négy füzete. 

Minden atlasznak a kérdőív a kulcsa, hiszen amit nem kérdeztem meg, az nem lesz benne 
az atlaszban. Tehát ha jö a kérdőívem, akkor nagyon valószínű, hogy az atlasz is jó lesz, 
hacsak nem történik valami súlyos hiba a földolgozásnál. Ezért az atlasz kérdőívének 
összeállításában az egész szaktestület részt vett. A szerkesztőbizottság terjesztette a témát a 
kü lönböző néprajzi grémiumok elé és azt több lépcsőben megvitattak, hogy a kérdőív jól 
reprezentálja a magyar népi kultúrát. Természetesen csak azokat a kérdéseket volt érdemes 
vizsgálni, amiknek a térképezése valamilyen eredménnyel kecsegtet. A gyűjtögetést, vagy a 
halászatot nem vettük fel, mert például halászni nem lehet akárhol. Tehát csak a mindenütt 
megválaszolható kérdések kerültek a kérdőívbe, amely végül is kétszáz témakört tartalma-
zott. 

• Most, hogy már nagyjából kész az atlasz, hogy ítéled meg, helyesen választottátok ki a 
kétszáz témakört, mi az, amit ma már másként csinálnál? 

Erre azt tudom válaszolni, hogy igazán jó kérdőívet most tudnék összeállítani. Ez 
nyilvánvaló. Most, a térképek elkészülte után látszik, hogy mi az ami jó, mi az, aminek utána 
kellett volna menni, milyen témák maradtak ki. Ennek ellenére azt mondhatom, hogy az 
adott lehetőségeken belül a kérdőív nagyon jónak bizonyult. 

0 Az atlasz másik kulcskérdése nyilván a kutatópontok kiválasztása. Ez milyen módszer-
rel történt? 

Ez is nagy munkát jelentett. A kutatópontnak ugyanis reprezentálnia kell a környékét. 
Világos, hogy minden faluba nem mehetünk el, még egy t izedükbe sem egészen tudtunk 
elmenni. Fontos volt tehát a reprezentáció, hogy ha új telepítésű a vidék, akkor a kutatópont 
is új település legyen, ha pedig bolygatatlan középkori hál ózatú területről van szó, akkor a 
kutatóhely is olyan legyen. Ezért meglehetősen nehéz munka volt a kuta tópontok 
kiválasztása, sok mindennek utána kellett nézni. 

• A gyűjtés tehát az 1950-es évek végén kezdődött. Hogyan történt és mikorra fejeződött 
be? 

A munka dandárja lezajlott az 1960-as években, csak egészen kevés kiegészítenivaló 
maradt a hetvenes évek elejére. A célkitűzésünk az volt, hogy elsősorban a századforduló 
népi műveltségét mutassuk be, mert úgy gondoltuk, hogy ezt a kort az emlékezettel még el 
lenet érni. Sajnos néhány témával már így is elkéstünk. Például a népviselet témaköreiben 
sokkal eredményesebb lett volna a munkánk, ha a gyűjtés 20-30 esztendővel ezelőtt történik. 
A legtöbb esetben azonban nem voltak ilyen nehézségeink. 

A gyűjtésben lényegében szakemberek vettek részt. Nem m o n d o m , hogy mind okleveles 
néprajzosok, de nem is laikusok, mint néhány más országban, ami egy kicsit rá is nyomja a 
bélyegét az atlaszukra. Sajnos az anyaggyűjtés időszakában az önkéntes gyűj tők hálózata 
még nem épült ki olyan mértékben, ennek ellenére néhány „önkéntes"-nek tekinthető gyűjtő 
részt vett a munkában. 

A munkálatokat elvileg a szerkesztőbizottság irányította, de a szervezés zöme sajnos rám 
esett és az elég munkaigényes volt. A gyűjtésé is, a feldolgozásé is. Az atlasz munkálatai nem 
intézményhez kötődtek, össznéprajzi vállalkozásról van szó, amit az Akadémia I. osztálya 
f inanszírozott . 

A gyűjtés idehaza kezdődöt t , tehát itt próbál tuk ki a módszereinket. A határokon kívüli 
ku ta tópontokon folyó munka érdekében az Akadémia szerződést kötött a szomszédos 
országokkal, s ennek keretében, csere formájában tudtak a szakembereink dolgozni. Kivétel 
volt Ausztria, ahol mindössze 1 kuta tópontunk volt, és Románia, amivel nem sikerült 
megkötnünk a szerződést. Ez ugyan megnehezítette, de nem befolyásolta a munkát , mert a 
szükséges adatokat be tudtuk szerezni. 

• Végül is melyik országban hány helyen sikerült gyűjteni? 
Idehaza 253 kuta tóponton, Romániában 100 helyen, ebből 8 pont esett Moldvára, 

Szlovákiában 35 ponton, Jugoszláviában 22 településen, a Szovjetunióhoz tar tozó részen 6 
helyen, az ausztriai Burgenlandban pedig, mint említettem, 1 községben gyűj töt tünk. így a 
térképeken összesen 417 kutatópont található. Mikor azután átvizsgáltuk az összegyűlt 
anyagot, minden egyes füzetről hiányjegyzék készült, és ezek segítségével kiegészítő 
gyűjtéseket végeztünk. Az ilyen gyűjtéshez, különösen az elején, nem volt meg a kellő 
gyakorlat, úgynogy csaknem minden kutatópontra újból visszamentünk a kiegészítések 
elvégzésére. A külföldiekre kevésbé, mert ot t már hasznosítottuk a hazai tapasztalatokat. 
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• Befejeződött a gyűjtés, következhetett a feldolgozás! 
Amikor a gyűjtés még csak a felénél járt, már akkor kísérletezni kezdtünk a feldolgozással, 

mert ebben sem volt gyakorlatunk. Már 1967-ben kiadtunk — mutatványként — ilyen 
próbalapokat. De a komoly földolgozás valóban akkor kezdődött , mikor az anyag már 
teljesen együtt volt. Eredetileg úgy terveztük, hogy az öt szerkesztő végzi majd az egész 
feldolgozást: Gunda Béla, Morvay Judit , Diószegi Vilmos, Szolnoky Lajos és jómagam. De 
már a próbalapok elkészítése során kiderült, hogy ez olyan óriási munka, amit ez az öt, más 
ügyben is elfoglalt ember nem tud elvégezni. Ez ugyanis az atlaszkészítés harmadik 
csomópont ja : a tipizálás rendszerének megalkotása. Rengeteg munkát adott , hogy mit, hová 
sorolunk. Ezért a feldolgozó hálózatot kiszélesítettük, úgyhogy 14 ember dolgozott benne, 
akik mind egy-egy terület specialistái voltak. így javítottuk a feldolgozás színvonalát, és az 
egy főre jutó munka mennyiségét is csökkentettük. Ennek következtében a földolgozás 
rendkívül gyorsan megtörtént, mert ha ezt a 4—5 esztendőt nézem, akkor azt hiszem elég 
gyorsnak lehet tekinteni, hiszen az atlasz kézirata már 1973-ban készen volt. Hogy mégsem 
jelent meg mostanáig, azt ismét a tapasztalatlanság okozta , mégpedig a kiadó tapasztalatlan-
sága. A rajzolás rendkívül hosszadalmas munka, kü lönböző pénzügyi adminisztrációs 
kötöttségek is hátráltatták a munkát , illetve olyan dolgokat kellett elvégeznünk, amik kiadói 
feladatot jelentettek volna. Ez volt a késés egyik oka, a másik pedig a német szöveg fordítása 
során mutatkozó szervezésbeli ügyetlenségünk. Végül pedig, mikor már minden készen lett 
volna, annyira megdrágult minden, hogy a rendelkezésre álló pénz nem volt elegendő a 
kiadáshoz. 

Mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy ha körülnézünk Európában, egyetlen atlasz 
sem készült el gyorsabban. A lengyelek és a jugoszlávok előbb kezdték mint mi, és még 
messze vannak a megjelenéstől. Még a svédek is 30—40 év alatt lettek készen a magukéval. 
Pedig mint mondtam, nálunk nem volt intézményesítve az atlaszmunka, nem „függetlení-
tett" emberek dolgoztak vele, mint például az osztrákoknál, a lengyeleknél, vagy akár a 
németeknél. így aztán merem állítani, hogy a Magyar Néprajzi Atlasz Európa legolcsóbb 
néprajzi atlasza, olyan minimális pénz kellett hozzá. Most nem a kiadás költségéről beszélek, 
de a kézirat elkészültéig talán még százezer forint sem fogyott el. A gyűjtőknek csak az 
útiköltségüket f izettük, így az atlasz valóban „közadakozásból" született. 

• Mit tartalmaz a most megjelent három kötet f 
Ez az egész atlasz anyagának egyharmada, mintegy 220 térkép. H á r o m tasakban kapott 

elhelyezést és ez a három egység a termelő tevékenységet tartalmazza: földművelés, 
állattenyésztés, teherhordás, szállítás, közlekedés. De a többi térképnek is mintegy 90%-a 
meg van rajzolva. A tervek szerint a kiadó kétévenként jelenteti meg a többit , tehát 1989-ben 
jelenne meg a következő három kötet , nevezetesen az építkezés, a viselet és a táplálkozás; 
végül 1991-ben az utolsó három, benne a társadalom, a szokások és a hiedelmek. 

• Készül-e valami szöveges kiegészítés a térképekhez ? 
Terveztünk az atlaszhoz egy kommentárrészt is, ez azonban csak filológiai kiegészítés 

lesz. Itt ugye egy-egy geometriai jelbe absztraháltunk különböző dolgokat. Ezeket néhol föl 
kell bontani, s ezeket tartalmazza majd a kommentár. De az tulajdonképpen csak jegyzet, 
mert szeretném hangsúlyozni, hogy az Atlasz forráskiadvány. Olyan , mint mondjuk a 
Zsigmond-kori oklevéltár. Nem akartunk egy hivatalosnak tekinthető álláspontot rögzíteni, 
mert ezt a térképet én így értelmezem, más pedig amúgy. Egyéb kutatások más és más 
megvilágításba helyezik a térségi összefüggéseket, így épül majd bele a magyar néprajzi 
kutatás egészébe. 

• Kérlek, nézzünk meg egy-két térképlapot, és mondd el, hogy így első látásra mit lehet 
leolvasni róla ? 

Itt van a 78-as számú térkép, ami a gabonatároló építményeket ábrázolja a XIX. század 
végén. A legfontosabb tároló berendezés a verem. Ho l vannak a vermek? Lényegében a 
Nagyalföld és a Kisalföld jellegzetes raktározási megoldásai ezek. A közhiedelemmel 
ellentétben ugyanis a vermekben évekig nagyon jól el lehet tartani a gabonát, ha jól ki van 
égetve és szakszerűen kezelik. Szóval a verem nálunk nagyon nagy múltú építmény és elég 
nagy területen megtalálható. Ezzel szemben a déli területeken ebben az időben a gabonatáro-
lás módja a szántalpas hombár. Ezek főleg Baranyában, Bácskában, néhol a Tisza mentén 
fordulnak elő, tehát déli kapcsolódása van. Ez szintén nagymúltú tárolási mód, s egy kicsit 
jelzi a gazdaság mobilitását is, mert ezt ténylegesen húzták is, meg vitték is, ha például a 
tűzvész megkövetelte. A föld feletti gabonás, amint ezt a kutatás föltárta, a XVIII . században 
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fölfutó gabonatermeléssel jött létre, és éppen a legjobb gabonatermő területeken található. 
Erdély önálló egység a gabonatárolás szempontjából , itt különálló gabonásépületek voltak a 
jellemzők. Van aztán egy Vas, Somogy és Zala megyét befogadó terület, ahol nem 
beszélhetünk önálló épületről, hanem vagy a padláson, vagy a Kamrában, zsákban, ha 
kevesebb volt, akkor pedig ládában tárolták a gabonát. Azért üres ezen a területen a térkép, 
mert itt nem voltak gabonatárolásra szolgáló önálló építmények. 

• Nézzünk egy másik lapot! 
A 45-ös térkép a gabonakeresztek kéverakási rendszerét mutatja. Ez több térkép 

összesítője és számos érdekessége van, ami mind tudományos jelentőségű, és több 
tudományágat érint. Itt igen határozott körzeteket lehet megkülönböztetni és fölvetődik a 
kérdés, hogy miként jöttek ezek létre? H a a régi adózási rendszerre gondolok, az egyházi 
tizedre, kilencedre, dézsmára, decimára, ugye azt a gabonából is beszedték. De hogy hogyan 
szedték be, azt persze nem tudjuk, mert a korabeli források nagyon szűkszavúak. 
Kézenfekvő azonban, hogy kévénként állapították meg a termést, és ehhez egy-egy 
keresztbe azonos számú kévét kellett rakni. Csakhogy a földesurak és az egyházigazgatási 
szervek az ország kü lönböző vidékein nem egyformán rendelkeztek. így talán a püspöksé-
gek, esperességek, uradalmi körzetek jelentkeznek ezen a térképen. Nem merem állítani, 
hogy így van, de érdemes volna megvizsgálni, mert ez az adórendszer sarkalatos kérdése. Ez 
a térkép egyik érdekessége. A másik, hogy van itt Somogy és Baranya határán egy folt , egy fél 
megyényi terület, ahol háromágú a kereszt, továbbá itt van a Székelyföldön több, és a 
Mezőségen egy pont, ahol viszont ötágú. A szakirodalom ilyesmiről nem is tudot t . A magyar 
kereszt ugye, a nevében is benne van, négyágú. De hogy ezt meg lehet három ágra is csinálni 
és meg is csinálták, ez annyira kiment a köztudatból, hogy csak most fedeztük föl. 
Elsősorban a terminológia alapján, mert gyanús volt, hogy miért nevezik itt a keresztet 
hetesnek? Megmagyarázhatatlan volt, s az a gondolat merült fel, hogy ez csak úgy lehetett 
hetes, ha a kereszt háromágú. Kétszer három az hat, s a tetejében a pap. Visszementünk 
ezekre a helyekre és az elméleti föltételezés igazolódott: vagy tíz kutatóponton emlékeztek a 
három ágba rakott „keresztre". Ugyanez a Székelyföldön ötágú formában jelenik meg. 

• A térképeken kirajzolódó területi differenciákat az etnikai és a földrajzi sajátosságokon 
kívül nyilvánvalóan az is okozza, hogy az időbeli változások térben nem azonos módon 
érvényesülnek. Miként tükröződik ez a térképlapokon? 

Ez egy nagy újításunk. Egyetlen más atlaszban sincs meg, hogy pontosan időhöz kötnék a 
jelenségeket, s néhány témánál akár négy, vagy még tÖDb időszeletet tudunk vizsgálni. 
Például az ugarforgó megszűnéseinek időszakait tekintve öt vagy hat időmetszetet is el 
tudunk különíteni. 

• Azért nagy dolog ez, hogy éppen most, amikor a hagyományos népi műveltség 
eltűnésének talán már a 24. óráján is tűi vagyunk, a Néprajzi Atlasz által nyújtott óriási 
anyag hosszú évekre, talán évtizedekre forrásul szolgálhat a népélet kutatóinak. 

Igen, annál is inkább, mert bizonyos témakörökben szinte teljességre törekedtünk, 
különösen a gabonatermelésben a vetéstől a nyomtatásig, a cséplésig. Az egyes változatok 
elterjedésterülete nagyjából eddig is ismert volt, de most már sokkal f inomabban kirajzoló-
dik. 

9 Az volna az igazi, ha már elkészülne a jugoszláv, a romániai, a csehszlovákiai néprajzi 
atlasz és ezeket össze lehetne vetni, hogy a külső, az interetnikus hatások is fölismerhetők 
legyenek. 

Valamit még nem mondtam el. Amikor terveztük az atlaszunkat, nagyon gondosan 
megnéztük a jugoszláviai és a lengyel kérdőíveket, s ezekkel tematikusan is összehangoltuk a 
hazait: amit ők fölvettek, azt, hacsak lehetett, mi is fölvettük. Tehát a lengyel, a magyar és a 
jugoszláv jól összehangolt. Időközben a szlovákok is hozzáfogtak az atlaszkészítéshez és ők 
is messzemenően figyelembe vették a miénket . Úgyhogy lesz itt egy sáv Közép-Európa 
keleti felén, ami összefüggő képet ad. A románok is jelentettek meg ilyen atlaszszerű 
munkákat , de ők megyei atlaszokat csinálnak, ami pontosan az atlasz lényegét semmisíti 
meg, a kultúra nagy táji tagolódásában muta tkozó rendszer fölismerését teszi lehetetlenné. 
Mert annál jobb egy atlasz, minél nagyobb területet fog át. 

• Kellene tehát egy Európa Néprajzi Atlasz. 
Ami készülőben is van, de az együt tműködés igen nehéz, túl sok igényt kell összehangolni. 

Pedig valóban az lenne az igazi. De azért ezeket összerakva is sok minden kiderül. 
Mindenesetre ez egy ígéretes övezete Közép-Európának: lengyel-szlovák-magyar-délszláv. 
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• De visszatérve a mi helyzetünkre, mondhatjuk azt, hogy a XX. század második felében 
három nagy vállalkozása volt a magyar néprajztudománynak: a már befejezett Néprajzi 
Lexikon, a folyamatban lévő Néprajzi Bibliográfia, most pedig a Magyar Néprajzi Atlasz; sőt 
talán ide számíthatjuk negyedikként a készülő új Magyarság Néprajzát? Ezek azért komoly 
pillérek. 

Annyira komoly, hogy a második világháború utáni első nemzetközi néprajzi konferenci-
án, amit Belgiumban rendeztek és igen tekintélyes tudósok vettek rajta részt, három feladatot 
tűztek ki célul. Készítse el minden nép a nemzeti atlaszt, a bibliográfiát és a lexikont. És bár 
a bibliográfia még nem készült el teljesen, tulajdonképpen Magyarország az egyetlen ország, 
amelyik ezt a határozatot vagy ajánlást végrehajtotta, vagy legalábbis végrehajtja. Nincs még 
egy ország, amelyik ilyen jólállna a hármas program teljesítésében. 

• Köszönöm a beszélgetést és jó eredményeket kívánok az Atlasz hátralévő munkálatai-
hoz. 

A Szigetköz krónikása 
Dr. Timaffy Lászlóval beszélget Zika Klára 

„Az ember beleszületik egy tájba és egész életén át végigkíséri az élménye. így vagyok én 
a Szigetközzel" — olvashatjuk Timaffy László vallomását a Szigetközről írott Könyve 
előszavában. Sokan tanúsí that juk: nem is kell ahhoz tősgyökeres szigetközinek lenni, hogy 
rabul ejtsen e táj különleges látványa, hangulata. Magyarország egyedülálló vízivilága — 
különösen a régebbi időkben — talán zártsága miatt is, sajátos népi kul túrát , életmódot 
teremtett . Milyen jó, hogy mindig akadnak olyan emberek, akik ragaszkodásból, elkötele-
zettségből, mások számára is élménnyé teszik az általuk ismert gazdagságot. Timaffy László 
ilyen ember, a neve szinte egybeforrt a Szigetközével. 

• A családi hagyományokról faggatom . . . 
Nagyapám Erdélyből érkezett, a Szigetek első állami tanítója volt, édesapám már itt 

született. Én Mosonszentandráson születtem, hároméves koromban kerültem Mosonba. Az 
óvári piaristáknál érettségiztem, Budapesten jártam egyetemre, földrajz—történelem szakon 
végeztem. 

• Hogy került kapcsolatba a néprajzzal? 
Ebben meghatározó volt maga a táj, és édesanyám szép meséi. A vizek titkait egyetemista 

koromban kezdtem kutatni . De nemcsak a természetföldrajz érdekelt, hanem a tájban élő 
ember is, így a földrajzkutatások mellett néprajzossá is lettem. Az egyetemen hallgattam 
G y ö r f f y István és Kodály Zoltán előadásait. Közben elvégeztem a közgazdaságtudományi 
egyetem gazdaságföldrajz szakát is. 

• Tanárai közül ki volt hatással emberi fejlődésére ? 
Cholnoky Jenő, G y ö r f f y István és különösen Teleki Pál, aki nemcsak mint tudós, hanem 

mint ember is lenyűgöző egyéniség volt. Professzorként és politikusként egyaránt arra 
törekedett , hogy tanítványai figyelmét a tájkutatásra irányítsa. Teleki Pált a huszadik század 
Széchenyijének tartom, aki a maga korában a magyar nép dolgában ugyanolyan korszerű 
volt, mint Széchenyi a sajátjában. Teleki Pál nyomdokain akartam haladni. 

• Az egyetemi évek után merre vezetett az útja? 
Az óvári Mezőgazdasági Főiskolára, ahol 1943-tól a mezőgazdaság földrajzi tényezőit és 

agropedagógiát tanítottam. 1944 januárjában a főiskola keretein belül népfőiskolát szervez-
tem, hogy a tehetséges parasztfiatalok megismerkedhessenek a korszerű gazdálkodással. A 
Széchenyi Népfőiskolán a mezőgazdasági szakmák mellett volt népi irodalom, tájismeret, a 
parasztság története, de csináltunk mintaközséget, mintaszövetkezetet is. A földosztás után 
pedig téli tanfolyamokat szerveztünk az új gazdáknak. Látogatóink közül megemlítem 
Veres Pétert , Féja Gézát , Mécs Lászlót. 

• Szép kezdés egy lelkes fiatalember számára . . . 
Ezért jelentett törést az életemben, amikor 1949-ben megszüntették a főiskolát. Elmentem 

Cikola-szigetre, a fa lumba: kántor és favágó voltam, de így együtt tudtam élni az 
emberekkel. Ezalatt gyűj töt tem össze első könyvem, a Szigetközi Krónika anyagát. Van 
nekem egy néprajzos Keresztapám, Morvay Péter, aki a nehéz időkben erősített, biztatott a 
néprajzi kutatásra. 
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U Munkássága igazolja Morvay Pétert. De visszatérve, mi volt a következő állomáshely ? 
1951-ben megnősültem és Győrbe köl töztem, de csak segédmunkásként alkalmaztak. 

Barsi Ernő segített be a M Ü D O S Z zeneiskolába óraadó tanárnak. A kuta tómunkámat 
folyamatosan végeztem, minden évben részt vettem az önkéntes néprajzi gyűjtők pályázata-
in. Elsők közöt t kaptam meg a Sebestyén Gyula Emlékérmet. 1963-ban végre megfelelő 
állást is kaptam: akkor alakult meg Győrben a Mezőgazdasági Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola. A tanári munkám mellett szerveztem kulturális csoportot, szakkört , 
irodalmi színpadot — országos versenyeket is nyertünk. Innen mentem nyugdíjba. 

• Hála Istennek nem nyugalomba, hiszen változatlanul szervezi a honismereti diáktábo-
rokat és előadásainak se szeri, se száma. 

Azóta a gyakorlatban élem a honismeretet. Rengeteg helyre hívnak előadást tartani s ezt 
olyan fontos missziónak tar tom, hogy a legkisebb Faluba is elmegyek. A tudományos 
kuta tómunkám alapja továbbra is a Szigetköz, de kiterjesztettem a Kisalföld egész területére. 
A tájban dolgozó néprajzosnak nagyon sokoldalúnak kell lennie, mert az egész életet 
vizsgálja: a népi gazdálkodástól a népszokásokig, népköltészetig, mindenhez ke l legy kicsit 
értenie, hogy kerek képet tudjon rajzolni. Ez a sokszínű munka tett engem a honismereti 
mozgalom lelkes tagjává. Meggyőződésem szerint ennek a mozgalomnak a szabadság és a 
sokszínűség az éltető eleme — mindenki azzal foglalkozhat, amihez kedve van és lehetősége. 
Ezt valósítom meg a Petőfi Sándor Művelődési Központban vezetett honismereti szakkö-
römben. G y ő r és a megye érdeklődő diákjait megtanítom a tudományos adat- és anyaggyűj-
tés, a -feldolgozás módszerére és évről évre minden diák készíthet az őt érdeklődő 
témakörből pályázatokat. Tanítványaim nemcsak országos díjakat nyernek, hanem jó 
előképzést kapnak az egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikhoz is. 

• Népszerűsítő könyveit nagyon szeretik az olvasók. Kaphatnánk egy kis leltárt? 
Tanulmányaim jelentek meg az Ethnográfiában, múzeumi értesítőkben, sőt Párizsban, 

Berlinben és Prágában is. Nyolc önálló könyvem van, ezek közül a Krónika és a Szigetköz 
könyvem a legsikeresebb. Most jelent meg a Móra Kiadó Hetedhét Magyarország sorozatá-
ban a Tiindértó Titka című gyűjtésem a Kisalföld meséivel, mondáival. Nagyon értékes 
prózai, népköltészeti emléket sikerült más gyűjtőkkel együtt összeszedni a Kisalföld 
területén — beleértve a határainkon kívüli kisalföldi tájak (Burgenland, Csallóköz, Mátyus-
föld) meséit, mondáit is, amit most megfelelő gondozással az ifjúság kezébe adhat tunk. 

• Úgy tudom, rendszeres, élő kapcsolata van ezekkel a területekkel. 
Meghívnak előadást tartani Burgenlandba és a Csallóközbe is, amit azért tartok fontosnak, 

mert az ott élő magyarok közöt t nagy lelkesedést és hagyományőrző igényt tapasztalok. A 
Győr-Sopron megyei H N F Bizottság szervezésében minden évben Sopronba hívjuk össze a 
határainkon kívül, a megyével szomszédos vidékeken élő magyar diákokat és az itthoni 
diákokkal való kapcsolatteremtési lehetőségeken kívül igyekszünk őket a honismeretben 
megerősíteni. 

• Amióta a Bős-Nagymarosi építkezés köztudott lett, az ország közvéleménye fokozott 
érdeklődéssel fordult a Szigetköz felé. Mint a táj jó ismerője, Ön is aggodalommal néz a jövő 
eléi 

Ehhez a csodálatos vízi birodalomhoz hasonló nincs még egy Európában. A Móra Kiadó 
gondozásában jelenik meg Alexay Zoltán gyönyörű fotóival az Ezer sziget országa című 
könyvünk, s ha majd ezt valaki végiglapozza, nem vádol elfogultsággal. A tudomány 
szempontjából pedig azért érdekes, mert nagyszerűen lehet tanulmányozni a víz és az ember 
egymásba fonódó életét. Évszázadokig élt ez a nép a vizek közöt t , harcolt vele, de élt is 
belőle. Ennek az életnek a hagyományait írtam meg a könyveimben. A szabályozással 
megváltozott a Szigetköz régi élete, az ott élők tudása, munkája kulturált tájat varázsolt a 
természetes táj helyébe. A Szigetközben az országosnál kiemelkedőbb eredményeket érnek 
el a szövetkezetekben és a náztáji gazdaságokban. A felszabadulás 25. évfordulójára 
meghirdetett téesz-történeti pályázatra a Lipóti Petőfi Téesz történetét írtam meg, amivel 
első díjat nyertem, s a téesz kiadásában meg is jelent. Talán ez a néhány dolog is elég ahhoz, 
hogy lássunk valamit az értékekből. Nem lenne szabad kockáztatni! 

• Az emberek többsége a legkisebb kudarctól is elveszíti a kedvét, a hitét és ha meg is volt 
a jó szándék, az elhatározás, egy kis akadály elég ahhoz, hogy föladja a szép célokat. 

A nehéz időkben én is sokszor éreztem úgy, hogy traktorral szántok kis kertet. Fájó 
érzéssel gondolok arra, milyen hasznos lett volna a magyarság számára, ha pl. a népfőiskolá-
mat harminc évig csinálhatom. A társadalomban megvan az érdeklődés, csak hát . . . 
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Az élet buktatóin keresztül a legnagyobb segítségem a feleségem volt és a gyerekeim, 
unokáim szeretete. A feleségem a kutatómunkában is segítőtársam, a népművészet gyűjtője, 
aktív művelője. H í m z ő és szövő tanfolyamokat vezet a megyében. Ö t évig csináltuk a 
hédervári Pávakört, ahol az éneklés mellett a feleségem kézimunkázni tanított. Minden 
évben szervezünk a megyében honismereti tábort a közép- és főiskolásoknak, egyetemisták-
nak. Akiket egyszer megfer tőztünk a szülőföld, a haza iránti érdeklődéssel, azoK megértik: 
minél szélesebb körben Kell a magyarság szellemi értékeit terjeszteni. Jó érzéssel gondolok 
arra: ha egyszer kiesik a zászló a kezünkből , tanítványaink tovább viszik. 

Ne csak szeresd, tudd is, 
miért szereted szülőföldedet! 
Kecskés László helytörténeti kutatóval 
beszélget dr. Túri Róbert 

Kecskés László, vagy ahogy sokan szólítják: Laci bácsi, Komárom megye egyik legjelesebb 
helytörténésze, néprajzi kutatója, múzeumszervezője, szakkörvezetője, helytörténeti isme-
retterjesztője, több jeles könyv, s jó néhány cikk szerzője, Komárom városának köztisztelet-
nek örvendő édes fia, aki nem mindig számított édes gyermeknek, otthonában fogadta a jelen 
sorok íróját. Az otthon Komárom egyik csendes utcájában, gondozott kertben ad menedéket, 
s jelent az ihlet perceiben meghitt műhelyt az immár tizenöt éve nyugdíjas kutatónak. Ezek 
az évek azonban nem a pihenés évei voltak. Felelős főkönyvelői munkájától elbúcsúzva 
élhetett csak annak, ami élete nagy részében érdekelte: szülővárosa történeti és néprajzi 
kutatásának. 

• Elsőként életedről, pályádról kérdezlek. Hogyan indult a honismereti munkád, volt-e 
ebben családi indíttatásod? 

Feltétlenül beszélnem kell az indulásomról, mert az a város és az a réteg, amelyben 
születtem meghatározó tényezője volt az életemnek. Komárom rendkívül nagy múlttal 
rendelkező város, lelke van. És én ennek a városnak az őslakosságából származom. Azt 
tar t juk, hogy mi a honfoglalás óta itt élünk. Ez a tudat benne van minden régi komáromi 
család gyermekében, így bennem is. Érezzük a város lelkét. Sajnos, ezt a várost a történelmi 
események erősen feldúlták, ősi társadalmának nagy részét szétszórták a világ minden 
részébe. Ez méginkább erősíti bennünk — még élőkben — azt a tudatot , hogy amit lehet, 
amit még tudunK a városról, azt átmentsük az utókor számára. 

• Mi adott indítékot újabb és újabb témák feldolgozására? 
A város történetének ez a szeretete, az örökül hagyás szándéka ösztönzöt t a kutatásra, s a 

publikálásra is. Cél volt a menthetők mentése. A leletmentő érzést, szándékot csak fokozta 
bennem a kisebbségi élet, amibe fiatalon, hatéves koromban akaratunk ellenére beszorultam. 
Komárom ősi városrésze Csehszlovákiához került. Elszakadt az anyaországtól, és nekünk a 
hazát ezután nem az az ország jelentette, amelyben éltünk, hanem a magyarság összessége és 
közössége. Ez a kisebbségi érzés tömörítet t bennünket már fiatal korunkban, s szinte 
kényszerített arra, hogy foglalkozzunk a magyarság sorskérdéseivel. N e m voltunk tudósok, 
nem voltunk képzettek ezen a területen, de amit lehetett, igyekeztünk csinálni. 

Fiatal koromban nem is gondoltam arra, hogy valamikor valamit írásba foglalok. Más 
területen indultam. Egész véletlenül jöttem rá, hogy némi készségem van a szobrászathoz, és 
vad vehemenciával vetettem bele magam. Nagyon biztattak, nagyon jó kritikákat kaptam 
mindjárt az első munkáimra. A második szobrom már kiállításon szerepelt, a harmadik 
szobrom később a Fővárosi Képtárban előkelő környezetben került közönség elé. De hát 
erről le kellett mondanom, mert olyan idők következtek . . . Hét évet voltam katona. Két 
hadseregben, a csehszlovák és a magyar hadseregben. Utána — a háború után — jött a 
kitelepítés, amit megelőzött t izenhárom havi csehszlovák börtönidő. Ezután minden 
energiámat igénybe vette a család fenntartása, az új egzisztencia megteremtése. Itt teljesen 
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újból kellett indulnunk. Hozzá já ru l t még, hogy körülbelül húsz éven át persona non grata 
voltam. 

A művészi pályáról tehát le kellett mondanom. Ági lányom azonban Munkácsy-díjas 
iparművész, két lánya a képzőművészeti gimnázium tanulója, a másik lányom nagylánya 
már iparművészeti főiskolás. Ezeknek jobban örülök , mint amennyire a saját művészetem-
nek örültem volna. 

9 Hogyan kezdtél hozzá a kutatáshoz ? Mi volt az első téma, amit feldolgoztál? 
A csaladban ennek is van előzménye. Kállay Ö d ö n nevű nagybátyám egész életét szőnyi 

jegyzőként élte le. A Szőnyben akkor még bőven előkerülő régészeti anyagnak az 
összegyűjtésén, tudományos feldolgozásán fáradozot t . Literátus ember volt, nagy és értékes 
könyvtárral, gazdag római kori gyűjteménnyel dicsekedhetett. Gyűj teményét és könyvtárát 
a Magyar Nemzet i Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia vette meg. Római korról 
szóló, Magyarországon megjelent mű nincs nevének említése nélkül. Ö d ö n bácsit én 
gyakran megkerestem, s rettenetesen vonzott mindaz, amit ő csinált. Sokat beszélgettünk, és 
ez nagy hatással volt rám. 

Az írást nem magamtól kezdtem. Valahogy mintha egy láthatatlan kéz beleavatkozott 
volna az életembe, mindig fü lön fogott és odatette elém, hogy ezt meg kell csinálni. Az első 
vállalkozás az volt, amikor 1957-ben Komáromban kiadtak egy brosúrát , hogy 1945 óta mi 
történt ebben a városban. Ehhez a történeti visszatekintést én készítettem el felkérésre, 
mondván, hogy én foglalkozom a város történetével, s tudok is arról valamit. 

Ezután Ö d ö n nagybátyám példájára a városban szanaszét heverő római kövek összegyűj-
tését javasoltam. Akadt is egy pár olyan érdeklődő ember, aki hasonszőrű volt, akik 
bekapcsolódtak ebbe a mozgalomba. A tanácselnöknek is tetszett a gondolat. De nem volt 
hely! Egyszer rájött valaki, nogy az Igmándi erődben az árok külső falában van egy hosszú 
kazamata, ez nagyon jó lenne erre a célra. Megmutatták, tetszett, rendbe raktuk, majd a 
megyei múzeum segítségével, a tanács támogatásával idehelyeztük a kallódó kőemlékeket, s 
egy nagyon szép kőtárat alakítottunk ki. Ez volt 1965-ben. 

Ekkor a városban már tudtak rólam, s amikor megjelent egy — a kihalt mesterségek 
anyagának összegyűjtését célul kitűző — pályázat, egy tanárnő elhozta hozzám: „Nézze , 
Laci bácsi, itt van egy pályázat, ez pont magának való volna!" Előzőleg ugyanis meséltem 
neki a szekeresgazdakról, ezért mondta: „Laci bácsi, ezt meg kellene pályázni!" Gondo lkod-
tam. Valóban, na az öregek kihalnak, nem fog a szekeresgazdákról senki semmit sem tudni. 
Én még sokat tudok, de amit én nem tudok, azt tudja Pati Nagy Laci bácsi, meg a Komáromi 
bácsi. Megírtam, s megnyertem az első díjat. Ez örömteljes esemény volt a számomra. A 
pályázat eredményének híre ment . Egyszercsak megjelent nálam egy komáromi szlovák 
újságíró, aki nem is tudott magyarul. Élkérte a szekeresgazdákról szóló összeállításomat, 
amit neki az édesanyja — aki magyar — lefordított . Két hét múlva felkeresett, s közölte, ha 
hozzájárulok, a pozsonyi Irodalmi Szemle közölni fogja az anyagot. Rendben van, 
mondtam, hozzák le. 1969-ben ez meg is történt. Ennek következményeként 1971-ben az Ú j 
Forrásban is megjelent a szöveg. Az Irodalmi Szemle több cikket is kért tőlem. így írtam meg 
a vízimolnárok, a halászok mesterségének a történetét, majd a komáromi földrengésekről 
szóló munkámat . 

Az Irodalmi Szemlétől a Madách Kiadó szerkesztőségébe került szerkesztőnek az, aki az 
eddigi anyagaimat kérte. Úgy gondolta, ha még néhány mesterséget az eddigiekhez 
hozzácsatolunk, csinálhatnánk belőle egy könyvet . Tetszett a javaslat, így született meg a 
Komáromi mesterségek című könyv 1978-ban, csehszlovák—magyar közös kiadásban, 
mindössze 3700 példányban, ezért hetek alatt elfogyott . 

Ezt megelőzően — s erről még nem szóltam — 1979-ben a városi tanács kiadta Komárom 
története címmel egy kis munkámat , amiben megpróbáltam elfogadható történeti képet adni 
a városról. 

A komáromi mesterségek anyagát valóban az utolsó pillanatban gyűjtöttem össze. Amit 
leírtam, hiteles, hisz sikerült a szakmák még élő utolsó képviselőit megszólaltatni. A tőlük 
kapott ismereteket kibővítettem azzal, amit egy-egy szakmával kapcsolatban a szakiroda-
lomból össze tudtam szedni. A gyűjtésben a legtöbb problémát az jelentette, hogy a 
csehszlovákiai múzeumokban és levéltárakban rej tőző anyagokhoz korábban szinte egyálta-
lán, s napjainkban is csak nehezen lehet hozzáférni . 

1979-ben Hegedűs Béla, a városi könyvtár igazgatója egy évkönyv kiadását tervezte. Ebbe 
Komárom irodalmi életéről írtam volna megszabott terjedelemben. Az évkönyv anyagi 
nehézségek miatt nem jelent meg, de a közben már meginduló Komárom Megyei 
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Kiskönyvtár című sorozat egyik tagjaként Komárom irodalmi élete címmel megjelent önálló 
munkaként ez a kis füzetecske. 

A következő munkám előtörténete is érdekes. A Komárom, az erődök városa című könyv 
megírásához sem fogtam volna hozzá, ha a sors nem penderít oda ez elé a feladat elé is. A 
komáromi erődök műemlékké nyilvánítása miatt többször jártam az Országos Műemlékvé-
delmi Felügyelőségen. Egy alkalommal odajött hozzám — amint később megtudtam — a 
Műemlékvédelem főszerkesztője, Gerő László, s megkérdezte, van-e valamilyen publikáció 
az erődökről, mert nagyon nehéz kiigazodni köz tük . Mondtam, hogy nincs, de nekem van 
róluk egy kis dolgozatom. „Tessék beküldeni — mondta —, s amennyiben megfelel a 
követelményeknek, én lehozom." Megütötte a mértéket, megjelent a cikk. Ez további 
kutatásra ösztönzöt t . Mint katona, több erődben is katonáskodtam, volt, amelyikben 
gyerekként játszottam, s olyan is, amely internálásom színhelye volt. A kutatás folyamán 
óriási kásahegyen kellett átrágnom magam. Rengeteg jegyzetet készítettem. Ez az egyetlen 
munkám, aminek a kiadását én kezdeményeztem. A Zrínyi Kiadónál ekkor indult meg a 
Magyarországi várak című sorozat . Az eddig megjelent könyveimet vittem el ajánlólevél-
ként, majd kétéves szerződést kö tö t tünk a kiadóval a könyv elkészítésére. Pontos határidőre 
leadtam a kéziratot, s a munka 1984-ben meg is jelent. Ez a kiadás is csehszlovák—magyar 
közös vállalkozás volt, szinte napok alatt elfogyott. 

1985-ben a Komárom Megyei Idegenforgalmi Hivatal kérésére készítettem el a Panoráma 
sorodat egyik tagjaként a Komáromot ismertető könyvemet. A már korábban is említett 
Hegedűs Bélával Közösen állítottuk össze a Komárom műemlékei, emlékművei és utcanevei 
című füzetet. Nagyjából ezek a könyvek jelentik az én munkásságomat. 

9 Ezeken kívül még több cikk is fémjelzi munkásságodat, s részt vettél a megye földrajzi 
neveinek összegyűjtésében is. 

Igen, több helyen jelentek meg cikkeim. Részt vettem Komárom földrajzi neveinek az 
összegyűjtésében, s ez a gyűjtés került bele a Komárom megye földrajzi nevei című megyei 
kiadványba. Ehhez fel tudtam használni korábbi munkáimból például a halásztanyák 
névanyagát. Ezeket Herman O t t ó felsorolta, de lokalizálni már nekem kellett. Szerencsére 
Czilling András, az utolsó halászmester még él, s ő, valamint id. T u r ó Antal bácsi szinte 
valamennyi halásztanyát meg tudták mutatni. 

• Elsősorban mi ösztönözte bonismereti munkádat, s a könyveken és a cikkeken kívül még 
mi jellemzi ilyen irányú tevékenységedet? 

A kutatásra engem személyesen az inspirált, hogy rendkívül kemény rétegből származom. 
Nincs olyan ősöm sem anyai, sem apai ágon — ameddig vissza tudok nézni —, hogy életében 
legalább egyszer tönkre ne ment volna. Minden generációnak kijutott a magáé. Nek em is. Az 
ember nem keseredik el, kezdi elölről. Apám is így csinálta, mindkét nagyapám is. 

Honismereti tevékenységem része az 1965-ben megnyitott múzeum szervezése is. A 
Klapka Györgyről elnevezett múzeum az Igmándi erődben van. Brigetio római kori 
köveiből igen gazdag kőtárat nyi tot tuk meg. T ö b b kiállítást is szerveztünk már itt. Volt 
római, néprajzi és várostörténeti kiállításunk. Most ősszel nyi tot tunk meg múzeumunk 
harmadik részét a volt tüdőgondozó helyiségeiben. Itt pillanatnyilag Balló Eae képmásolat-
gyűjteményét és a Bécsben élő dr. Juba Ferenc magyar Kereskedelmi tengerészeti gyűj temé-
nyét láthatja a közönség. 

Az eddig e lmondot takon kívül a városi könyvtárban helytörténeti tanácsadóként heten-
ként egyszer állok azoknak a rendelkezésére, akik kutatásaikhoz segítséget kérnek. Gyere-
kek, főiskolások és különféle szakterületen dolgozók keresnek fel. Még Kanadából is jött 
érdeklődő, akinek valamelyik őse Komárom várának egyik parancsnoka volt. Vagy egy 
prágai régésznő, aki az itteni kőtár anyagát használta fel római kori disszertációjának 
elkészítéséhez. Egy házaspár is járt itt. mert elhatározták, hogy végigjárják azokat a helyeket, 
amerre Marcus Aurelius császár járt. O k Svájcból érkeztek. Sok érdekes emberrel találkozom 
itt. Egy kitelepített felvidéki család tanítóképzős lánya családjának kitelepítését írja meg, s 
ehhez kért segítséget. Egy korábbi, gimnazista korában írt munkáját egészíti ki most ú jabb 
szempontok szerint. Nagyon örül tem neki, mikor meghallottam, hisz magam is kitelepített 
vagyok. Most már jó lenne tárgyilagosan megírni a X X . századnak ezt a szégyenét, mert erről 
nálunk Magyarországon nem sok szó esett, vagy ha igen, „lakosságcserét" emlegettek, noha 
Magyarországról a szlovákok önként mentek Csehszlovákiába. 

Vezetek egy havonta összeülő múzeumbará tkör t is. Előadókat hívunk. Magam is szoktam 
előadásokat tartani itthon is, a környező falvakban is. De Kisbéren, Tatán, Tatabányán, 
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Pápán is jártam már, s meghívtak többször a csehszlovákiai Komáromba és Érsekújvárba is. 
Egy alkalommal brünni magyar főiskolások kerestek meg, akik zsebpénzüket adták össze, 
hogy magyar előadót hívhassanak meg, s takarítottak a terembérlet fejében. Megható volt 
ragaszkodásuk a magyar kultúrához. 

Társadalmi elfoglaltságaim is vannak. Vezetőségi tagja vagyok a megyei helytörténeti 
körnek, a komáromi Városszépítő Bizottságnak. Ez utóbbiban elhatároztuk, hogy a 
szabadságharc 140. évfordulójára a herkályi temető ulánus emlékműveit behozzuk, s az 
Igmándi erődben, rendezett körülmények között állítjuk fel. Ehhez megkaptuk az osztrák 
nagykövetség hozzájárulását, s szeretnénk őket az ünnepségre is meghívni. Ugyancsak az 
évfordulón avatjuk fel a 48-as emlékparkban Görgey Artúr kopjafáját, mint tizedik kopjafát. 
Az országos ünnepség részeként szeretnénk ezt az avatást megrendezni. 

• Milyennek látoaa honismereti mozgalom jövőjét? 
Csak azt tudom mondani , mindig voltak megszállott emberek, akik anyagi ellenszolgálta-

tás nélkül is, belső kényszerből gyűj tenek, kutatnak, s ha tudnak, publikálnak. Mindig 
lesznek olyan emberek, akik a szülőföld iránti szeretetből ápolják a hagyományokat , s 
továbbviszik azt. Ezt én, de azt hiszem a hozzám hasonló munkát végzők is, valóban a 
szülőföld iránti szeretetből teszem, tesszük. Ha a könyveimért kapok is némi pénzt, 
gyümölcsszedéssel vagy éjjeli őrséggel többet kereshetnék. Várható a helytörténeti munka 
további erősödése is, hisz hosszú ideig nagyon elhanyagolt területe volt ez a történetírásnak. 
Igaz, hivatalosan elismert tény, hogy a történetírás sem állt hivatása magaslatán. 

• Néhány könyvvel és egy könnyűnek egyáltalán nem nevezhető élettel a hátad mögött 
mit üzennél azoknak a fiatotoknak, akik most kezdik a honismereti munkát? 

Azoknak a fiataloknak, akik most kezdik a helytörténeti munkát , azt üzenem, ne hagyják 
abba, mert igen sok örömben lesz részük a munka során. Nagy belső ö r ö m ö t jelent, nogy 
valamit megmentettem szülőföldem értékeiből, s tovább is tudtam adni. A kutatás maga 
semmivel sem pótolható szellemi izgalommal jár, olyannal, amit a kívülálló nem tud soha 
sem megérteni. 

• Köszönöm a beszélgetést. 

A Honismereti Bizottság kibővített ülést tartott március 25-én. Ezen elfogad-
ták a július 4—9-én, Tatán sorra kerülő XVI. Honismereti Akadémia programját, 
és szervezeti kérdésekben döntöttek. Az Akadémia első napján Pozsgay Imre, a 
H N F főtitkára tart előadást Nemzeti emlékhelyek és nemzettudat címmel, a 
következő napon pedig Benda Kálmán, a Ráday Gyűjtemény vezetője beszél az 
egyházak és a honismereti mozgalom kapcsolatáról. A harmadik napon négy 
szekcióban folyik majd a téma: A nemzeti emlékhelyek és a honismereti 
mozgalom (dr. Szikossy Ferenc), A nemzetiségek és a honismereti mozgalom (dr. 
Für Lajos), Az egyházak szerepe a honismereti mozgalomban (S. dr. Lackovits 
Emőke), A honismereti mozgalom társadalmi és intézményi kapcsolatai (Tóth 
János). Ezenkívül még számos előadás, korreferátum hangzik el, tartalmas 
honismereti kirándulásokra kerül majd sor. 

A Honismereti Bizottság a jelenlegi munkacsoportok működésének összefogá-
sára hat albizottságot hozott létre, amely egy-egy alelnök vezetésével az O H B 
ülései közöt t operatív feladatokat lát el: irányítja a mozgalmat, tervezeteket 
és ajánlásokat készít a soron következő bizottsági ülésre, s ezáltal fenntart ja 
a munka folyamatosságát és fokozza a bizottság tevékenységének hatékony-
ságát. A hat albizottság a következő: néprajzi, anyanyelvi és irodalmi 
albizottság (dr. Morvay Péter), történeti albizottság (dr. Szikossy Ferenc), 
helytörténeti gyűjtemények albizottsága (dr. Gerelyes Ede), évfordulós és 
szervezési albizottság (Töltési Imre), műemléki, táj- és természetvédelmi, 
országjáró albizottság (dr. Román András), módszertani, képzési és tovább-
képzési albizottság (ar. Tóth János). 
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