
A NOTITIA HUNGÁRIÁÉ EMLÉKÉREM 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

A Honismereti Szövetség a történelmi Magyarország első honismereti 
összefoglalásának, Bél Mátyás pozsonyi evangélikus lelkész és polihisztor 
Notitia Hungáriáé Novae história geographica című műve utolsó kötete 
megjelenésének 250. évfordulóján, 1992-ben, Notitia Hungáriáé névvel emlék-
érmet alapít a honismereti munkában kiemelkedő teljesítményt nyúj tó szemé-
lyek és közösségek számára. Az emlékérmet Buza Barna szobrászművész 
készítette. A bronzból öntöt t szobor 95 mm átmérőjű, 6 mm vastagságú. Egyik 
oldalán Bél Mátyás arcmása látható, körirata: N O T I T I A H U N G Á R I Á É + 
B É L M Á T Y Á S 1684-1749. Másik oldalán a Duna , a Tisza, a Körösök, a 
Dráva és a Maros folyók láthatók stilizált vonalvezetéssel. Körirata: HONIS-
M E R E T I M U N K Á É R T . Középen az adományozás éve és az adományozot t 
neve olvasható. 

Az emlékérmet a Honismereti Szövetség, illetve a honismereti egyesületek 
tagja i kaphat ják a honismereti munkában elért k iemelkedő tel jesí tményü-
kért . 

Az emlékérem odaítéléséről a Honismereti Szövetség elnöksége dönt és 
évente 2 -3 emlékérem átadására kerül sor a szövetség küldöttgyűlésén, illetve 
a Honismeret i Akadémián . Az elnökség az emlékérem odaítélését írásban 
indokol ja , amit nyilvánosan fel kell olvasni és a Honismeret i Szövetség 
lap jában , a Honismeretben közzé kell tenni. Az írásbeli laudációk a Notitia 
Hungár iáé Emlékérem tulajdonosai c ímű kemény kötésű könyvbe beveze-
tésre kerülnek. A könyv őrzése a Honismeret i Szövetség mindenkori t i tkárá-
nak feladata. 

Budapes t , 1992. május 

Kanyar József B a r t h a É v a 
elnök titkár 

A Noti t ia Hungáriáé Emlékérmet első alkalommal, 1992. június 29-én a következő hat 
személy kapta meg. 

DR. K A N Y A R JÓZSEF 
1916-ban született a Somogy megyei Kaposújlakon. Fiatalon elkötelezte magát a honismereti 
mozgalommal, amikor 1943-ban részt vett Balatonszárszón a Soli Deo Gloria szervezte 
ifjúsági táborban. Ez az elkötelezettség vezette aztán a Nemzet i Parasztpárt soraiba, lett 
Németh László, Illyés Gyula munkatársa, s innen eredeztethető, hogy később, már 
levéltár-igazgatóként nemcsak szakterületének tekintette a történelmet, de a magyar nép 
sorskérdéseit is kutatta az elmúlt századokban. Tanulmányai, tanulmánykötetei elsősorban 
szűkebb szülőföldje, Somogy és a Dél-Dunántúl agrártörténetével és művelődéstörténetével 
foglalkoznak, különösen nagy figyelmet szentelt az iskolaügy hagyományainak. Tudomá-
nyos munkája mellett nagy súlyt helyezett a történelmi ismeretek közkinccsé tételére, 
elsősorban a diákokhoz való eljuttatását tartotta fontosnak. Talán ez a törekvés, a történelem 
minél többekbe való beoltásának vágya vitte őt a honismereti mozgalomba, annak is az élére. 
Az 1990-ben újjászerveződő Honismereti Szövetség elnökeként is fáradhatatlanul szolgálja 
Szárszó és a népi-nemzeti gondolat eszméjét. 



DR. M O R V A Y P É T E R 
1909-ben született az irodalmi és néprajzi hagyományokban egyaránt gazdag Szatmárban, a 
jelenleg Romániához tartozó Szatmárnémetiben. Teleki Pál, Györ f fy István közelében 
telítődött azzal a tudással és érzelemmel, amely egész életére meghatározta munkásságát. A 
Regös-cserkészet egyik megszervezőjeként ráirányította a nagy múltú ifjúsági szervezet 
figyelmét a népi kultúra értékeire és a nép sorsáért való felelősség jelentőségére. Szervező-
készségére jellemző, hogy még az orosz hadifogságban is irodalmi műsorokat , szavalóesteket 
rendezett, ezzel enyhítette a fogolytábor lélekölő hatását. Az 1950-es években a Néprajzi 
Múzeumban megszervezte az önkéntes néprajzi gyűjtők pályázati rendszerét, s tudományos 
ambícióit is feláldozva ennek a mozgalomnak lett szellemi motorja . Felkutatta és munkára 
serkentette azokat a néptanítókat, lelkészeket, kétkezi munkájuk után élő embereket, 
akikben élt a szülőföld népének szolgálata iránti vágy. Olyan mozgalmat hozot t létre, amely 
immár 40 esztendeje néprajzi és nyelvészeti dolgozatok tízezreivel gazdagította a tudományt 
s tette lehetővé a legnehezebb években is, hogy tagjai ne csak szóval, de cselekedettel is 
megvallhassák magyarságukat. Jórészt ebből a néprajzi gyűj tőmozgalomból terebélyesedett 
ki az 1960-as években a szervezett honismereti mozgalom. Az 1970-es évek elején Morvay 
Péter volt az első szerkesztője a Honismereti Híradónak, a XX. évfolyamában járó 
Honismeret elődjének, s azóta is lelkes támogatója minden, a hagyomány értékein alapuló és 
a magyarság ügyét szolgáló kezdeményezésnek. 

PAP M I K L Ó S 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti munka egyik legtekintélyesebb kezdeménye-
zője és támogatója 1912-ben született. Általános iskolai tanárként, igazgatóként ismerte fel a 
helyi értékek számbavételének, feltárásának, védelmének és gyarapításának jelentőségét. 
Gyűj tőmunkája eredményeként jött létre a Tokaji Múzeum, amely a tokaj-hegyaljai 
szőlőművelés és borászat kiemelkedő értékű gyűjteménye. Alapító tagja a Tokaji Művészet-
barát Körnek, a Kazinczy Ferenc Társaságnak, hosszú éveken át tevékeny tagja a megyei 
honismereti munkabizottságnak. A tokaji című könyve összegezése annak a hatalmas 
ismeretanyagnak, amit a szőlő fajtáiról, műveléséről, az eszközökről, a bor kezeléséről és 
kereskedelméről a hazai és külfölai forrásokból gyűjtött egybe. Figyelme kiterjed a pincékre, 
a Hegyalja történetére, földrajzi neveire, irodalmi hagyományaira. Publikációk sorával járult 
hozzá Tokaj és a tokaji bor alaposabb megismeréséhez. Ennél is jelentősebb az a 
szervezőmunka, az az emberi hatás, amellyel a környezetét mozgósítani tudja. A Tokaji 
Múzeum nyugalmazott igazgatójaként nem vonult vissza a közélettől, ma is fáradhatatlanul 
munkálkodik múl tunk jobb megismertetése, jelenünk gyarapítása érdekében. 

DR. SZAMOSUTVÁRI S Á N D O R 
Ö r m é n y családok leszármazottja, olyan örményeké, akik annak idején jelentős összeggel 
támogatták a Magyar Tudományos Akadémia felállítását. Szamosujvári Sándor nem 
aranyakkal, hanem annál sokkal többel, ifjú emberekben kicsírázó, továbbélő munkával és 
lelkesedéssel támogatta, szolgálta a magyar szellemi életet. Az 1950-es évek közepén 
megszervezte Debrecenben az ország egyik első honismereti szakkörét, s 1957. oktÓDer 
23-án avatták első emléktáblájukat, amely Arany János és Petőfi Sándor debreceni 
színészkedésének állít emléket. Azóta sok-sok emléktábla hirdeti Debrecen utcáin és 
Hajdú-Bihar megye más településén is Szamosujvári Sándor és szakköre hagyományőrző 
tevékenységét. Honismereti , helytörténeti , szakkörvezetői tapasztalatait kötetben is össze-
foglalta, s e lmondhat juk róla, nogy tollal, szóval és cselekedettel egyaránt szolgálja a 
mozgalmat. Szakköréből, diákjaiból nemcsak történelemmel, néprajzzal foglalkozó szak-
emberek kerültek ki, de - s talán ez a fontosabb - ezerszámra lettek olyan mérnökök, 
orvosok, szakmunkások, vállalkozók, akik többet tudnak népükről és érzelmileg jobban 
kötődnek a hazájukhoz, mintha nem Szamosujvári tanár úr diákjai, szakkörének tagjai let-
tek volna. 

T Ö L T É S I IMRE 
1917-ben született Szatmárnémetiben, de 5 esztendős korában Budapestre, Angyalföldre 
került, s ott nevelkedett, bizonyítván ezzel, hogy a magyar népi kultúra elkötelezettjei nem 
csak faluról, vidékről érkezhetnek. A Nemzet i Parasztpárt keretei közöt t kezdte meg népe és 
nemzete szolgálatát, s ezekhez az eszmékhez való ragaszkodását mutatja, hogy azok közöt t 
volt, akik az 1956-os forradalom verőfényes napjaiban megpróbálták újjászervezni a 
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parasztpártot. Töltési Imre neve elválaszthatatlan a honismereti mozgalomtól. Hiszen egy 
mozgalom kibontakozásához három feltétel szükséges: a széles körű társadalmi igény, a 
befogadó intézmény, és az ügy szolgálatát vállaló személyiség. Ez a személyiség lett Töltési 
Imre, aki a Hazafias Népf ron t adta, hol szűkebb, hol pedig tágabb keretek közöt t , Erdei 
Ferenc, O r t u t a y Gyula, Pozsgay Imre munkatársaként, nagy munkabírással, ki tűnő 
diplomáciai érzékkel és a mozgalom munkásai iránti nagy-nagy szeretettel gondozta, 
segítette a honismereti mozgalom minden ágát, területét. De segíti és szolgálja a mozgalmat 
mind a mai napig is, hiszen aki elkötelezte magát a magyarság e nemes ügye mellett, az soha 
nem mehet nyugalomba. 

DR. V A R G H A K Á R O L Y 
Ennek a megyének a szülötte, a baranyai Szentlászló községben ringott a bölcsője. 
Tanszékvezető főiskolai tanárként nemcsak a hazai német nemzetiség történelmének és 
műveltségének lett országos hírű és rangú szakembere, de azzal is szolgálta hivatását, hogy 
diákok ezreit, talán tízezreit töltötte föl tudással, elkötelezettséggel. 1960-ban egyik fő 
szervezője volt a megyében a kibontakozó honismereti munkának, s mint a Baranya 
Honismereti Egyesület tiszteletbeli örökös elnöke betegágyából is segíti a mozgalmat. A 
baranyai élénk nonismereti élet az ő vezetői képességének, tanító, szervező- és irányító-
munkájának köszönhető. 

Honismereti Emléklap 
A Honismereti Szövetség elnöksége emléklapok átnyújtásával ismerte el elsősorban azok 

munkáját , akik eredményesen tevéKenykedteK a honismereti mozgalom újjászervezése 
során. Az emlélapokat dr. Kanyar József elnök a következő személyeknek adta át. 
Antal Gyiiláné dr. (Baranya m.), Barsi Ernő dr. (Győr-Sopron m.), Bartba Éva (Bp.), 
Bársony István dr. (Hajdú-Bihar m.), Bereczki Ibolya T. Í jász-Nagykun-Szolnok m.), Bolla 
Dezső dr. (Bp.), Bóta Piroska (Bp.), Csiffáry Gergely dr. (Heves m.), Derzsi Ottó (Bp.), 
Dukrét Géza (Nagyvárad), Fabulya Lászlóné (Békés m.), Gábor Imréné (Baranya m.), 
Gyimesi Endre (Zala m.), Gyuszi László (Esztergom-Komárom m.), Hadnagy László 
(Veszprém m.), Hajdú Jánosné dr. (Heves m.), Havas Gáborné dr. (Bp.), Jároli József dr. 
(Békés m.), Jászberényi Ferencné dr. (Győr-Sopron m.), Kaczián János (Tolna m.), Kocsis 
Márta (Veszprém m.), Koltai László (Tolna), Kovács József László dr. (Pest m.), Kovácsné 
Paulovics Teréz (Pest m.), Kováts Dániel dr. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Kövesdi Tiborné 
(Somogy m.), Lackovits Emőke dr. (Veszprém m.), Lábadt Károly (Horváto.) , Lukács László 
dr. (Fejér m.), Mándli Gyula (Pest m.), Mina László (Brassó), Misóczky Lajos dr. (Heves m.), 
Nagy Éva (Fejér m.), Nagy Károly dr. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Oroszlánné Mészáros 
Ágnes (Nógrád m.), Perics Péter (Baranya m.), Rémiás Tibor (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 
Sarai László (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Sáray Szabó Éva dr. (Esztergom-Komárom m.), 
Szabó László (Vas m.), Szegedi Jánosné (Esztergom-Komárom m.), Székely András Berta-
lan dr. (Bp.), Timaffy László dr. (Győr-Sopron m.), Timár Irma (Baranya m.), Tövissi Jó-
zsef dr. (Kolozsvár), Turóczi Istvánné (Jász-Nagykun-Szolnok m.), Vecsernyés János 
(Csongrád m.). 

A honismereti fotópályázat eredményhirdetése 

A Honismeret szerkesztőbizottsága 1992. elején fotópályázatot hirdetett a honismereti 
mozgalom amatőr fényképészei számára a szülőföld tárgyi és szellemi értékeinek doku-
mentálására, a folyóirat képanyagának gazdagítása, változatosabbá tétele érdekében. A 
felhívásra 18 pályázó küldött anyagot, amit a Honismereti Szövetség elnökségi tagjaiból és 
fotóművészekből álló zsűri bírált el. A bizottság egy első, két második és három harmadik 
díjat adott ki. 

Első díjat (5000 Ft) nyert Szarnák Mihály (Somorja), második díjat (4000 Ft) kapott 
Barabás László (Marosvásárhely) és Horváth József (Kolozsvár), harmadik díjban (3000 Ft) 
részesült Jankus Gyula (Kéménd), Pósfai Krisztina (Buzsák). 

A fotópályázatra érkezett alkotásokból a Honismeretben válogatásokat fogunk közölni, 
melyekért a szokásos tiszteletdíjat fizetjük. 

(Szerk). 
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