
H o n i s m e r e t 
Április 
1. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Ba-

ranya Megyei Szervezete kezdeményezésére a 
magyarság sorskérdéseiről vitasorozatot tarta-
nak Pécsett. Az április 6-ai előadó, dr. Rajczi Pé-
ter nyugalmazott tanár (ÚDN). 800. évforduló-
jára készül Bakonysárkány. A jubileumi ünnep-
ségen helytörténeti kiállítás is nyílik Fehér atya, 
a falu plébánosa és a Fejér megyei püspöki le-
véltár közreműködésével (Ó). 

2. A Komárom-Esztergom megyei Kecskéd 
községben az önkormányzat egy épületet adott 
át, hogy abban tájházat rendezzenek be a helyi 
svábság múltjáról, kultúrájáról (MN). - A Törté-
nelmi Lovas Egyesület huszáregyenruhában is-
mét bejárta az 1849-es tavaszi hadjárat helyszí-
neit (PMH). - A Bagi Helytörténeti Baráti Társu-
lat kéri a községből elszármazottakat és a Bagi 
nevet viselőket, hogy segítsék a község fennál-
lásának 600 éves évfordulójára készülő emlék-
mű felállítását (ÚM). 

3. Az Europa Nostra-díjas Magyarpolány hazai 
és külhoni vendégek előtt feleleveníti a húsvéti 
passiójátékot - magyarországi barokk vigasságok 
keretében (Na). - Első ízben rendezik meg Jász-
berényben a város napját, amely 1849. április 3-ra 
nyúlik vissza. A történelmi emlékülésen Rakó Jó-
zsef, a Pro Pátria Szövetség elnöke a szabadság-
harc gyermekhőseiről emlékezett meg (ÚN). 

5. Március utolsó hétvégéjén 12. alkalommal 
rendezték meg az országos táncháztalálkozót a 
Budapest Sportcsarnokban (Ó). - Megnyílt 
Zsámbékon az országos honismereti szakkör-
vezető-képző tábor, mely ezúttal a húsvéti szü-
netben segíti az egyetemisták, főiskolások hon-
ismereti felkészítését (N). - Helytörténeti kiállí-
tást tekinthetnek meg az érdeklődők a délegy-
házi általános iskola egyik termében (PMH). 

6. A pécsi Széchenyi István Baráti Kör honisme-
reti szakkörének tagjai - a baranyai németség ha-
gyományait feldolgozó pályázataikkal - elsők let-
tek (ÚDN). - A Győrhöz közeli Kunszigeten ma 
is szakrális hagyományként őrzik a Krisztus-kere-
sést. Jáki Teodóz győri bencés tanár érdeme, hogy 
él még ez az ősrégi népszokás (SZF). 

7. A Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület közgyűlése az 1992. évi tevékenység-
ről tárgyalt (ÚDN). 

9. A városi polgári hagyományok megőrzésé-
ért és folytatásáért Lokálpatrióta Egyesületet 
alakítottak Egerben (ÚM). - Frantisek Miklosko 
országgyűlési képviselő, a szlovák parlament 
volt elnöke és Kálmán Attila, a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium államtitkára a szlová-
kiai Ipolyságon emléktáblát avattak Széchenyi 
István tiszteletére, aki 1830-ban Hont vármegye 
táblabírája volt (PH). - Kiskunhalas képviselő-
testülete létrehozta a Kiskunhalas Történeti Ku-
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tatási Alapítványt. A munkacsoportnak szep-
tember elejére egyhetes tábort szerveznek, 
ahová más városokból is hívnak szakembere-
ket, helytörténészeket (PN). 

13. Lármafa címmel székely népszokásokat, 
meséket, táncokat és dalokat mutattak be 
Okányban az itt vendégeskedő szárazajtai álta-
lános iskolás gyerekek (ÚM). - Idén is megtar-
tották Hántán húsvéthétfőn a tojásgurító ver-
senyt. A résztvevőket hántai gyűjtésű dalokkal 
köszöntötték a pávakör tagjai (Ó). 

14. Emléktáblát avattak Zsámbokon, amely 
arról tudósít, hogy az ország történetének első 
helyi népszavazására került itt sor 1986. szep-
tember 21-én (PMH). 

16. A település szülöttjének emlékére Gyu-
laffy-napokat rendeznek Gyulafirátóton. Az ál-
talános iskola felvette a vitéz nevét, helytörté-
neti kiállítás nyílt meg, történelmi játszóházat, 
vetélkedőt szerveztek (Na). 

17. Az 1848-49-es szabadságharc csatatereit, 
hagyományőrző színhelyeit keresték fel kerék-
páron a Pro Patria Szövetség tagjai (SH). - A ba-
lassagyarmati honismereti kör összejövetelén a 
Nógrád megyei boszorkányperekről tartanak 
előadást (NMH). 

20. Megalakult a Dombródi Honismereti Ala-
pítvány, a nagyközségből a fővárosba elszár-
mazott dr. Sipos József történész kezdeménye-
zésére (KM). 

21. Környezetvédelmi és helytörténeti napo-
kat rendeztek Pécelen a helyi szervezetek, így a 
Péceli Honismereti Kör is közreműködött a sok-
oldalú program megvalósításában (PMH). 

22. A Heves megyei Lőrincben a helyi önkor-
mányzat megvásárolta - egykor oly fontos sze-
repet játszó - Kékkő családházát, s tájházat ala-
kítanak belőle (R). 

23. Debrecen 300 éves jubileuma alkalmából 
kétnapos tudományos konferencia kezdődött 
várostörténeti témákról (HBN). - Mohács öt ál-
talános iskolájának 108 tanulója helytörténeti 
vetélkedőn vett részt (ÚDN). 

24. Szécsényben a lokálpatrióták alapítványt 
hoztak létre azzal a céllal, hogy elkészíthessék 
és felállítsák Szent István egész alakos bronz-
szobrát (NMH). - Fellegi Imre szakkörvezető hírül 
adja, hogy a bodajki helytörténeti szakkör húsz év 
után - anyagiak hiánya miatt - feloszlik (KÚ). 

26. Ismét város lett Polgár. Ez alkalomból 
hely- és várostörténeti kiállítást nyitottak, majd 
városavató ünnepséget rendeztek (MN). - Kő-
szegen több mint 250 éves szokás szerint 
György napján ismét berajzolták a város kör-
nyéki dűlők szőlőhajtásait a Szőlő Jövésnek 
Könyvébe (MH). 

27. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékparkban együttműködési megállapodást ír-



tak alá a történelmi egyházak képviselői és a 
Csongrád megyei közgyűlés vezetői, hogy a nem-
zeti emlékpark a honfoglalás 1100. évfordulójára 
országosan kiemelt emlékhely legyen (UM). - A 
Zsámbéki Főiskolai Füzetek sorozat 14. kiadvá-
nyaként megjelent a Honismereti olvasókönyv 
Kovács József László szerkesztésében (PMH). 

29. Városismereti versenyt rendeznek május-
ban Székesfehérvárott a barokk kori kultúrtör-
téneti emlékekről (FMH). 

Május 
3. A Honismereti Baráti Kör közreműködésé-

vel a csávolyi falumúzeumban megnyílt a falu 
múltját bemutató új helytörténeti kiállítás (PN). 

4. A Pécsi Értelmiségi Egyesület Hangdoku-
mentumok a magyar történelemből 1932-1962 
címmel négy és fél órás kazettasorozaton kora-
beli rádió- és híradófelvételekről megjelentet-
ték a három évtized történelmi eseményeit 
(PMH). - Bessenyei Antal festőművész és csa-
ládja Hévíz városának ajándékozta értékes és 
számos ritkaságot őrző helytörténeti, régészeti 
és családi magángyűjteményét (ÉM). 

6. Cegléden, a városalapítás ünnepén többek 
között díszpolgár lett Hídvégi Lajos, aki öt önál-
ló kötetet írt a város elfelejtett emlékhelyeiről 
(PMH). - A kiskunfélegyházi Közművelődési 
Egyesület és a város önkormányzata a város újra-
telepítésének 250. évfordulója alkalmából Félegy-
háza és népe címmel pályázatot hirdet történeti, 
néprajzi tárgyú tanulmányok megírására (PN). 

7. A budapesti Józsefvárosi Helytörténeti 
Csoport helytörténeti séta keretében a Bartók-
emlékházat tekinti meg (Mai N). 

8. Gizella-napokat tartottak Veszprémben. 
Fnnek keretében Lackovits Emőke néprajzku-
tatót Gizella-díjjal tüntették ki (Na). - Felújítják 
a vasvári Helytörténeti Múzeumot (VN). Buda-
pesten rendezik meg az Europa Nostra-találko-
zót a nemzetközi műemléki pályázat meghirde-
tésének 15. évfordulója alkalmából (SH). 

11. Ülést tartott a Csongrád Megyei Honisme-
reti Egyesület. Az összejövetelen szó esett arról, 
hogy a különböző alapítványok jóvoltából az 
elmúlt időszakban bővült a honismereti kiadvá-
nyok, városi és községi monográfiák száma (DV). 

12. Az idén Bükkszentkereszten rendezik 
meg a hagyományos országos szlovák néprajzi 
és honismereti tábort (PMH). - Szeptembertől 
Veszprémi Szemle címen folyóirat jelenik meg, 
amely helyet ad majd minden helytörténet iránt 
érdeklődő lokálpatrióta írásának (Na). 

13- A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban 
országos szakmai tanácsadás kezdődött a hely-
történeti könyvtárosok részére (Na). 

15. A májusfaállítás hagyományőrző szokás 
Boldog községben, ahol a fiúk mindig az „ép-
pen arra érdemes" lányok portája elé állítják fel 
a színes szalagokkal díszített kis fát (KII). - A 
kiskunfélegyházi Honismereti Klub szervezésé-

ben Kossuth-emlékek Csongrádon címmel Er-
délyi Péter előadást tartott a Kiskun Múzeum-
ban (PN). - Százéves a pápai Jókai Kör, jubile-
umi ünnepi ülésére zsúfolásig megtelt a szín-
házterem (KA). - A szendehelyi általános isko-
lában bemutatót tartottak a 240 éves község 
múltjának tárgyi emlékeiből. Kár, hogy csak 
egyetlen hétvégén volt látható (NMH). - A haj-
dú-bihari településmonográfiák kritikai elem-
zése címmel tudományos tanácskozást tartanak 
a Déri Múzeumban. A maga nemében egyedül-
álló konferenciát a megyei honismereti egyesü-
let kezdeményezte (HBN). 

21. A rétsági városvédő egyesület tagjai a közel-
múltban elhatározták, hogy összeállítják a város 
eddigi történetét. Nemcsak Rétság, hanem Puszta-
szántó és Tolmács írásos emlékeit is gyűjtik 
(NMH). 

22. Komáromban, az Igmándi-várban bemu-
tatták a hajdani római település, Brigetio régé-
szeti emlékeit, amely európai viszonylatban is 
szinte páratlan gyűjtemény (SH). 

25. Immár ötödik alkalommal került megren-
dezésre Kárpátalján a magyar folklórfesztivál 
Beregszászon (PMH). - A szentendrei Szabad-
téri Néprajzi Múzeum, a győri Xantus János Mú-
zeum, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Múzeumok Igazgatósága tanácskozást tart a 
Népi építészet a Kisalföldön címmel (KA). 

26. A szanyi falunapon első alkalommal ren-
deztek vetélkedőt, melynek kérdései a helytör-
téneti és néprajzi kiállításhoz kapcsolódtak 
(KA). 

27. Népi építészet a Kisalföldön témakörben 
rendeznek tudományos konferenciát Győrben 
(VN). - A csornai Széchenyi István Általános Is-
kola a premontrei rendházban működő múze-
umban tartja vetélkedőjét, amelynek egyik fel-
adata a múzeum történeti, néprajzi állandó kiál-
lításának megtekintése, tárlatvezetése (KA). - A 
Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület és 
a helyi önkormányzat a város újratelepítésének 
250. évfordulója alkalmából Félegyháza és népe 
címmel pályázatot hirdetett történeti, néprajzi és 
földrajzi tárgyú tanulmányok megírására (PN). 

Derzsi Ottó 

A figyelt újságok: Dél-Magyarország (DM), 
Délvilág (DV), Észak-Magyarország (ÉM), Fejér 
Megyei Hírlap (FMH), Hajdú-Bihari Napló 
(HBN), Heves Megyei Hírlap (HMH), Heti Szó 
(HSz), Kalocsai Néplap (KN), Kelet-Magyaror-
szág (KM), Képes Újság (KÚ), Kisalföld (KA), 
Magyar I lírlap (MH), Magyar Nemzet (MN), Mai 
Nap (Mai N), Napló (Na), Népszabadság (N), 
Nógrád Megyei Hírlap (NMH), 24 Óra (Ó), Pest 
Megyei Hírlap (PMH), Pesti Hírlap (PH), Petőfi 
Népe (PN), Reform (R), Somogyi Hírlap (SM), 
Szabad Föld (SzF), Tolnai Népújság (TN), Új 
Dunántúli Napló (ÚDN), Új Magyarország 
(ÚM), Új Néplap (ÚN), Vas Népe (VN). 
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132 old. Györi-Nagy Sándor: Változathatás a Kárpát-
medencei kétnyelvű kisebbségek anyanyelv-dinami-
kájában; Lanstyák István: Töprengések a szlovákiai 
magyarok kétnyelvűségéről; Szabómihály Gizella: A 
szlovákiai regionális sajtó kétnyelvűsége; Németh Zol-
tán: Egy magyarországi szlovák és egy szlovákiai ma-
gyar közösség kétnyelvűsödésének sajátosságairól; 
Zsiták Mária: A magyarországi szlovákok nyelválla-
potáról és kétnyelvűségéről; Fazekas Sándorné: Ma-
gyarországi szlovák nemzetiségi tanítók kétnyelvűsé-
gének problémái; Kötyuk István: A kétnyelvűség és a 
kárpátaljai magyar köznyelv; Györké Magdolna: A 
kárpátaljai magyar szaknyelvek; Udvari István. A ma-
gyarsággal érintkező ruszin (kárpát-ukrán) csoportok 
nyelvi folyamatairól; Göncz Lajos: A vajdasági ma-
gyar-szerbhorvát kétnyelvűség pszichológiai kutatá-
sai; Bagi Ferenc: A magyar környezetnyelvkénti taní-
tása - mint a vajdasági magyarok kétnyelvűségének 
nyelvkömyezeti stabilizációs tényezője; Fehér Zoltán: 
Etnikai keveredés, kétnyelvűség, nyelvváltás; Czigler 
Franciska: Óvodás gyermekek német-magyar két-
nyelvűsége; Ehreth Imréné: Kétnyelvű óvoda Mecsek-
nádasdon; Sziebert Imréné: Óvodás gyennekek né-
met-magyar kétnyelvűsége Nagynyárádon. 

Kétnyelvűség a Kárpát-medencében n. Szerk.: Gyö-
ri-Nagy Sándor-Kelemen Janka, Bp., 1992. 141 old. 

Andrásfalvy Bertalan: A másik anyanyelv; Pintér 
Jánosné: A nyelvoktatás tapasztalatai és lehetőségei a 
német nemzetiségi óvodában a tájnyelv jelentőségé-
nek tükrében; Bajnok István: A helytelen kétnyelvűsí-
tés a gyermekgyógyász szemével; Zsiták Mária: Iden-
titástudat - nyelvátörökítés; Lanstyák István: A ma-
gyar-szlovák kétnyelvűség kutatásának néhány mód-
szertani kérdéséről; Fazekas Sándorné: Mikor 

lesznek kétnyelvű szlovák nemzetiségi iskolák Ma-
gyarországon?; Necak Lük, Albina: A muravidéki két-
nyelvű iskolák tanulóinak kétnyelvű kommunikációs 
készségéről; Bence Lajos: Egy elmulasztott lehetőség 
margójára; V. Borbély Anna: A román kisebbségi 
nyelv iskoláskorúaknái; Drecher J. Attila: A német 
nyelvű IF.A-olvasásértési vizsgálatról; Papp György: A 
vajdasági magyar hivatalos és közéleti nyelvhasználat 
a nyelvtörvény után; Andric Edit: Hivatalos nyelv-
használat a két háború között és a mai Vajdaságban; 
Györi-Nagy Sándor: Kétnyelvű kiegyenlítődés a ma-
gyarban; Götz László. Az urali-finnugor nyelvek ro-
konságának areális nyelvkiegyenlítődési szemlélete; 
Sz. Dévai Judit: Töprengések a nemzettudatról. 

Király Béla: Deák Ferenc, Bp., Akad. Kiad.: 1993.193 
old. 

Koncsol László: Kacsa, Kacsa, boszorkány vagy! Ré-
gi csallóközi bűnügyek. Pozsony, 1992. 183 old. 

Kozma Ferenc: Keserves utak. Riportok a Magyaror-
szágról kitelepített németekről. Bp., 1991. 131 old. 

Kredics László-Solymosi László: A veszprémi püs-
pökség 1524. évi urbáriuma. (Új történelmi tár 4.) 
Akad. Kiad., 1993. 160 old. 

Magyar közmondások és közmondásszerű szó-
lások. Gyűjtötte és rendezte: Margalits Ede, Akad. Ki-
ad., 1993. 784 old. 

Magyar olvasáskultúra határon innen és túL Kö-
zép-Európa Int., 1993. 180 old. 

Molnár Imre: Hazahúzott a szülőföld. .. Visszaemlékezé-
sek és dokumentumok a szlovákiai magyarság Csehor-
szágba deportálásáról, 1945-1953. Piiski, 1993. 135 old. 

Múzeumi Kurír 64. szám. Debrecen, 1993. 86 old. 
Bényei Miklós: Reformkori törekvések a selmeci 

bányászati akadémia nemzeti jellegének biztosítására; 
Szathmáry IAszló: Az utolsó vándordrótos Debrecen-
ben; P. Szalay Emőke: Adalék a debreceni fazekascéh 
XIX. század eleji mesterségbeli színvonalához; Varga 
Gábor: Az ötéves tanítóképzés a debreceni Reformá-
tus Kollégiumban (1924-1944); Badi Lajos: Egy Hor-
tobágyra deportált dunántúli földműves emlékezése; 
Dankó Imre: Kirándulás Gömörbe (jelentés a hajdú-
nánási ev. ref. főgimnázium 1902. évi tanulmányi ki-
rándulásáról); Kotics József: Szántóföldi növényter-
mesztés két Ung-vidéki faluban; Lakner Lajos: A mű-
vészetfelfogások vizsgálatának lehetőségei az iroda-
lomban; Dankó Imre: A Hajdú-Bihar Megyei 
Honismereti Egyesület a XIX. Honismereti Akadémi-
án; Albert Gyöngyvér Mária: Ünnepi étrend Bcxloson; 
Farkas Pál: A sajómercsei Czimer-malom; L. Radácsi 
Judit: A vertyep; Balla Teréz: Társas népi gyermekjá-
tékok Nagypaládon; Keresztesné Várhelyi Ilona: Na-
dányi-kiállítás Berettyóújfaluban; Szamosújvári Sán-
dor: Nagykereki Bocskai-megemlékezés; Papp József: 
Gunda Béla 80 éves; Bödi Erzsébet: Ünnepi ülés Újvári 
Zoltán 60. születésnapján; Bartha Elek: 70 esztendős 
a Múzeumi Kurír alapítója. 

107 



Művelődés. Közművelődési folyóirat, 1993- február, 
Kolozsvár, 1993. 48 old. 

A tartalomból: Pomogáts Béla: Európai és magyar 
régiók; Benkő András: A kolozsvári iparosegylet dal-
köre; Pávai István: Kodály Zoltán és a magyar nép-
tánc; Kós Károly: Híres mezőségi vásárok. 

Nagy Csaba: A magyar emigránsirodalom lexikona, 
2. köt. H-M. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1992. 326 old. 

Nagy Gábor O.: Mi fán terem? Magyar szólásmondá-
sok eredete. Gondolat, 1993. 517 old. 

A nap s a hold keresése (Székely népmesék). Bözö-
di György gyűjtését sajtó alá rendezte B Nádor Orso-
lya, Akad. Kiad., 1993. 224 old. 

Néprajzi Értesítő, 1992. (A Néprajzi Múzeum Év-
könyve)Bp., 1992. 202 old. 

U. Kerékgyártó Adrienne: A csíkiak Negyedfélme-
gye Havasáról. Adatok egy székely birtokközösség 
történetéhez; Molnár István: A csomakőrösi szőrszita; 
Selmeczi Kovács Attila: Az olajütés. A nyersanyag és a 
technológia kapcsolata; Kocsis Aranka: Kodály Zol-
tán zoboraljai textilgyűjteménye a Néprajzi Múzeum-
ban; Balogh Jánosné Horváth Terézia: A hímes népi 
szőttesek elemzésének egyik módja. Békéscsabai la-
kástextíliák példáján; Fejér Gábor: Kormeghatározó 
feltárás menyasszonyi ládán; Gyarmati János: Mezo-
amerikai és perui régészeti leletek a Néprajzi Múzeumban. 

Ostorosi Népdalok. Szerk.: Bimbó Zoltán, Ostoros, 
1993. 60 old. 

Otthon a hazában! (A Baróti Szabó Dávid Középis-
kola Évkönyve) Szerk.: Nagy Sándorné, Csíkszereda, 
1992. 

A pápai Jókai Kör emlékkönyve 1893-1993 
(Tanulmánygyűjtemény) Szerk.: Huszár János, Pápa, 
1993. 203 old. 

Huszár János-Németh Éva: A Jókai Kör első fél év-
százada; H. Szabó Lajos: Jókai Mór Pápa díszpolgára; 
Dr. Pongrácz József: Jókai és Pápa; Dr. Tóth Gábor 
Sándor: A. Tóth Sándor festőművész, bábművész, ta-
nár és cserkészparancsnok élete, munkássága és bib-
liográfiája; Nádasdy Lajos: A Jókai Kör a város kultu-
rális életében: Kövy Zsolt: A Pápai Jókai Kör 1893-
1933 közötti évkönyveiben megjelent értekezések, el-
beszélések, versek bibliográfiája; A pápai Jókai Kör 
tagja 1893-94-ben; Huszár János: A megújult Jókai 
Kör története; Jókay Lajos. Jókai-utódok a világban; 
Dr. Alexay Zoltán: A Szigetköz világa; Erdő Imréné: 
Önképzőkörünk rövid krónikája; H. Szabó Lajos: Em-
lékérmek Jókai Mórról. 

Pest megye régészeti topográfiája, a szobi és a vá-
ci járás (xiII./2 kötet) Szerk.: Torma István, Akad. 
Kiad., 1993. 672 old. 

Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék 
(Fényképgyűjtemény) Bp., Zrínyi, 1992. 175 old. 

Prágai Tükör 1993/2 (Kulturális és közéleti lap) 
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, 132 old. 

A tartalomból: Milan Znoj: A cseh ártatlanság ideo-
lógiája; Kemény István: A vándorhoz ragadt föld és a 
földhözragadt vándor; Kukorelly Endre: A szabadság-
nak teste van és lelke is. 

A romániai magyar főiskolai oktatás (Múlt - Jelen 
-Jövő) Kolozsvár, 1991. 40 old. 

Schlett István: Kisebbségnézőben. Beszélgetések és 
dokumentumok. Bp., Kossuth, 1993. 269 old. 

Siófok (Várostörténeti tanulmányok). Szerk.: Kanyar 
József, Siófok, 1989. 985 old. 

Somogyi Múzeumok Füzetei, 19. Kaposvár, 
1992. 79 old. Szapu Magda: A Somogy Megyei Múze-
um; Költő László. Régészet a Somogy megyei múze-
umban; Gáli Éva: A néprajzi kutatások Somogyban; 
Horváth János: Beszámoló a művészettörténeti osz-
tály kutatásairól; Takács Éva: A történeti muzeológia 
és a történeti kutatás nézőpontjai; Ábrahám Levente: 
A természettudományi muzeológia eredményei és fel-
adatai Somogyban; Gát József: Helytörténetírás és 
helytörténeti múzeum Marcaliban; Matyikó Sebestény 
József: Múzeumügy Siófokon. 

Szabó László: Néprajzi tanulmányok, Szolnok, 1989. 
301 old. 

Szalonnafa (Varsányi cigány népmesék). Gyűjtötte: 
Görög Veronika, Akad. Kiad., 256 old. 

Szeged története 3/1, 3/2 kötet. Szerk.: Papp Gyu-
la-Kristó Gyula, Szeged, Somogyi Kvt. 1991.1214 old. 

A szellemi szülőföld. (A Csíkszeredai Baróti Szabó 
Dávid Középiskola kiadványa). Szerk.: Nagy Sándor-
né, Csíkszereda, 1993. 61 old. 

Szigethy Lehel: Donon innen - Donon túl.C. .ahogy 
50 évvel ezelőtt történt), Lakitelek, 1992. 168 old. 

Szilágyi Miklós: Népi kultúra Magyarországon a 18. 
században. (Népikultúra- népi társadalom 17. kötet) 
Akad. Kiad., 216 old. 

Szita László: Somogy megyei nemzetiségek telepü-
léstörténete a XVIII-XIX. században. (Somogyi Alma-
nach, 52. szám) Kaposvár, 1993. 142 old. 

Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és a magyar világ. Akad. 
Kiad., 1993. 341 old. 

Teleki Pál és kora: A Teleki Pál-emlékév előadásai. 
(Az 1991. április 4-i emlékülés és az 1992. január 9-i 
vitaülés előadásai.) Bp., 1992. 222 old. 

Tarics Péter: Kisebbségi vallomástöredékek. Össze-
gyűjtött írások és előadások. Bp., Püski, 1992. 196 old. 

Torma István: Pest megye régészeti topográfiája. A 
szobi és a váci járás. (Magyarország régészeti topográ-
fiája, 9.) Akad. Kiad. 672 old. 

Új Magyar Tájszótár, in. kötet. K-M Akad Kiad., 
1993. 1341 old. 
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Veszprém megyei honismereti tanulmányok 
XV., Veszprém, 1993. 171 old. 

S. lzickovits Emőke: Szentcsaládjárás Raposkán; M. 
Kazár Mária: Arany Miatyánk; P. Madar Ilona: Ada-
tok a Szlavóniában élő magyar reformátusok templo-
mi szokásaihoz, különös tekintettel az ülésrendre; Do-
minkovits Péter. Tanúvallomások egy mindszentpusz-
tai szerelmi varázslásról; Perger Gyula. „Cifra Glória"; 
Dominkovits Péter: Egy számadóvizsgáló per tanulsá-
gai; Wöller István: Vízimalmok a Csopaki-séden; Ács 
Anna: A nemesvámosi közök; Somfainé Pados Má-
ria: Kékfestők Pápán; Rainer Pál: Mit tudunk a kö-
zépkori Szentkirályszabadjáról?; HudiJózsef: Szentki-

rályszabadja nemesi társadalma a XVIII-XIX. század-
ban; S. Lackovits Emőke: Református egyházi rendtar-
tások és vallásos hagyományok Szentkirályszabadján; 
Öcsödy Gyula: Az ember és a ló kapcsolata. A Széche-
nyi-emlékülés megnyitója; Gáncs Lajos. Adatok a 100 
éve létesített veszprémi ménállomás történetéhez; Pa-
pócsi László: A bábolnai lótenyésztés Veszprém me-
gyei kapcsolatai; Nagybákay Péter. A ló a magyar he-
raldikában; Veress D. Csaba: A ló a hadviselésben; 
Hadnagy László. A paraszti-népi lótartás; Tóth Dezső: 
Bibliográfia a kéziratos honismereti helytörténeti mű-
vekről, XIII. 

Összeállította: Bartók Györgyi 

HÍREK 

Népi 
fajátszótér 
Detken... 

A detki önkormányzat fel-
kérésére székely fafaragó 
mesterek fajátszóteret készí-
tettek a helyi apróságoknak a 
„Hugyosvölgyben" 

Szabó Sándor felvételei 

Helytörténeti 
kiállítás 

Szurdokpüspökiben, az 
egykori Szent István iskola 
tornatermében helytörténeti 
kiállítást rendeztek be. Falu-
diné Molnár Gabriella irányí-
tásával a helyi hagyományőr-
ző asszonyok összegyűjtöt-
ték a még fellelhető tárgya-
kat, eszközöket. 
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Vasúttörténeti kiállítás Hatvanban... 

A hatvani MÁV-csomópont könyvtárában vasúttörténeti kiállítás nyílt. Mezei Mátyás állo-
másfőnök és munkatársai gyűjtőmunkája nyomán megismerkedhet a látogató a gazdaságilag 
fontos vasúti csomópont életével, 1865-től napjainkig. (Szabó Sándorfelvételei) 

Nemzetközi népzenei tábor a Bükkben 
Síkfőkúton rendezték meg a pásztorhangszeresek nemzetközi népzenei táborát. A Kárpát-

medence különböző vidékeinek zene- és dallamvilágával ismerkedhetett meg a mintegy fél-
száz hazai és határon túli résztvevő, ismert népzenészek közreműködésével. 



Szülőföldünk 

Honismereti periodikánk 20. számát veheti kézbe a Borsod-Abaúj-Zemplén megye honismereti esemé-
nyeit, rendezvényeit követni szándékozó, és az északkeleti régió településeinek múltjával, népének életé-
vel, mindennapjaival, emlékhelyeivel kapcsolatos közleményeket szomjúhozó olvasó. 

1981-től jelenik meg - szinte töretlenül - évente két alkalommal a megyei honismereti mozgalom tájé-
koztatója (10 éven át), majd közleményei (az utóbbi 3 évben). A megjelentetés körüli megtorpanás (átszer-
vezési és anyagi bizonytalanság miatt) 1984—1985-ben évenként csak egy szám jött ki a nyomdából, majd 
1989-1990-ben a tervezett négy szám helyett évente csak egy-egy látott napvilágot. A teljes igazsághoz 
hozzátartozik, hogy az 1990 novemberétől új szerkesztőbizottsággal felálló lap a következő évben csak 
egy összevont, dupla szám kiadásával tudott jelentkezni. Azóta félévenként meg tudjuk jelentetni. 

A Szülőföldünk, Borsod-Abaúj-Zemplén leegyszerűsödése Szülőföldünkre, és a címlapon megjelenő öt 
történeti vármegye címere jelzi a lap tartalmi és területi befogadásának kiszélesedését. Itt elsősorban a mai 
szlovákiai területekről érkező írások gyakoriságára kívánunk utalni. A lap névfelvételének előzménye a 
Bodgál Ferenc által 1970-ben kiadott Szülőföldünk, Borsod című sokszorosított füzethez nyúlik vissza, de 
honismereti periodikánk szülőatyjának mégis a lapot 10 éven át elsősorban szerkesztőként és gyakori 
szerzőként is életben tartó Kováts Dánielt tekintjük. 

A honismeret elkötelezettjeinek, szerelmeseinek publikációs lehetőségét megálmodó, megvalósítását 
kezdeményező szervezete, a Hazafias Népfront újjáalakított megyei honismereti bizottsága volt. A kiadás-
ban együttműködött a Rónai Sándor Megyei Művelődési Központtal (1-7. sz.), valamint a Megyei Közmű-
velődési és Módszertani Központtal (8-15. sz.). Az utóbbi 3 évben pedig - a nyomdatechnikai kivitelezés-
ben, küllemében fokozatosan javuló, szépülő periodikánk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti 
Bizottság kiadásában (a 16-17. dupla sz.-tól) a Megyei Közgyűlés Mecénás Alapjának támogatásával jut el 
előfizetőinkhez (csaknem 300 fő) és alkalmi olvasóinkhoz. 

A régebbi számok iránt felmerült érdeklődés kielégítése érdekében az 1-7. sz. - két kötetbe gyűjtve - új 
kiadásban is hozzáférhető. 10 év alatt csaknem másfél ezer oldalon 168 szerző sok-sok írása jelenhetett 
meg e lapokon, aminek áttekinthetősége egy mutató összeállításának igényét vetette föl. A 3 évvel ezelőtti 
szerkesztőváltáskor (szerkesztőbizottság és főszerkesztő felállításakor) Kováts Dániel - a lap addigi szer-
kesztője - az 1-16. sz.-hoz téma-, szerző- és helymutatót készített (lásd a 16-17. és a 18. sz.-ban). Mindez 
óriási könnyebbséget ad a kutatók vagy a lappal most ismerkedni kívánók tájékozódásához. Az előbbi 
számvetésen túl, az elmúlt 3 év alatt 571 oldalon majdnem 200 szerző tanulmányai, közleményei, recenziói, 
kisebb-nagyobb írásai jelenhettek meg honismereti periodikánk hasábjain. 

A Szülőföldünk rovatrendje a megyében folyó honismereti munka területei alapján formálódott ki, s 
tükrözi szerzőink sokszínű érdeklődését. Ok javarészt „amatőr", szorgos honismereti gyűjtők, akiknek 
publikációs lehetőségei korlátozottak, de a levéltárak mélyéről felkutatott vagy terepmunkával összegyűj-
tött adataik közlésre érdemesek. Mindez, persze, nem zárja ki a szakmabeliek, a „profi" kutatók írásainak, 
olykor terjedelmesebb tanulmányainak közzétételét sem. Ennek alapján több rovatindítási kísérlet (Né-
pünk nyelve, A helynevek világából, 40 év, 140 éve, Természeti értékeink, Műhely, Ifjúság és honismeret, 
Emlékhelyek) mellett az elmúlt 13 év során befutó írások az alábbi rovatok létét érlelték meg, tették mara-
dandóvá, melyekkel tradicionálisan máig is jelentkezünk a Szülőföldünk oldalain: HISTÓRIA, NÉPHA-
GYOMÁNY, IRODAIMI ÖRÖKSÉGÜNK, FÓRUM, KRÓNIKA. Újabban külön rovatot indítottunk TALLÓZÓ 
címmel, ahol az eltelt egy-egy fél év alatt megjelent honismereti könyvek és cikkek bibliográfiája és néhány 
kiemelt, jelentősebb munka recenziója kap helyet. Külön rovattá nőtt fel honismereti mozgalmunk eseménye-
iről, híreiről tájékoztató rendszeres összeállításunk is HÍREK címmel. Az utóbbi 2 évben tematikus blokkok 
kialakítására is vállalkoztunk: MEGYEBELIEK HADIFOGOLYTÁBOROKBAN (18. sz.), 1956 MEGYÉNKBEN 
(a 19- sz. teljes egészében), MEGYEBELIEK A DONNÁL (20. sz.). A közeljövőben egy I. világháborús és egy 
irodalmi csokorral kívánunk kedveskedni a liennünket szívesen és érdeklődéssel olvasóknak. 

Aki a fentiek alapján kedvet kapott volna félévente megjelenő honismereti lapunk olvasásához, előfize-
téséhez vagy néhány szám megvásárlásához, annak a következőket ajánljuk szíves figyelmébe. 

Az 1-15. sz. megvásárlása esetén keresse meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közmű-
velődési Intézet Könyvtárát, az eddigi terjesztőt (3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.; postacím-. 3534 Miskolc, 
Andrássy u. 96.). 

A Szülőföldünk című megyei honismereti közlemény a 16-17. (dupla) sz.-tól kezdve megvásárolható és 
a továbbiakban előfizethető a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Bizottság titkárságán: Herman 
Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.; postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 4.; Telefon: (46) 361-411, 361-
125; Fax: (46) 367-975). 

Rémiás Tibor 

Az 1993/4. számban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: DARVAS JÓZSEF - NÉMETH LÁSZLÓ 
- KÁLVIN TÉR NYOLC - BOGNÁR ISTVÁN - HATSZÁZ - PÜSKI SÁNDOR - KOVÁCS IMRE - TÖLTÉSI 
IMRE. A helyes megfejtők közül jutalmat nyertek: Gál Nóra (Eger), Görög László (Hajdúdorog), Halmi 
Mónika (Érd), Kiss Gabriella (Bp.), Márkus Jánosné (Bp.), Mátrai Béla (Pécs), Mészáros Gábor (Bp.), Mol-
nár Mihály (Bánréve), Nagy Gergely (Bp.), Tapolcai Eszter (Tatabánya). A jutalomkönyveket postán kapják 
meg a Lakitelek Alapítványtól. 
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A meghatározásokat nem választottuk külön, 
hanem a számozás sorrendjében folyamatosan 
adjuk. Ha egy számtól mindkét irányba indul ki a 
megfejtés, akkor előbb a vízszintes, majd egy gon-
dolatjellel elválasztva a függőleges meghatározás 
szerepel. 

MEGHATÁROZÁSOK: 
1. Kemeneshát központja. - Ő alapította Po-

zsonyban az első egyetemet. 2. Kettős betű. 3-
Ebben a helységben található a Vak Bottyán Múze-
um is. 4. Cipészszerszám. 5 .14. század közepétől 
ez is létezik. 6. Itt született 1750-ben Péczely Jó-
zsef költő és műfordító. 7. Ilyen adó is létezik. 8. 
Csecsemőital. 9. Nátrium vegyjele. 10.13. századi 
krónikás volt. 11. Csúk. 12. Ilyen tábla is készül. 
-Cukorkafajta. 13. Belső szervet. 14. Ötórai ital. 
15. Állóvíz. 16. Spulnis. 17. Egy betű hiányával fő-
városunk egyik kerülete. - Üres rúd. 18. Luxem-
burgi és togói gépkocsik jelzései. 19. Azonos a 2. 
függőlegessel. - Súrol. 20. Ilyen bányászat is léte-
zik. 21. Kínos zsargon nyelven. 22. A 11. század 
végén a tudományokat így hívták. 23. Zsargon 
ital - Le-le esik. 24. Kenőanyag. 25.1971. szeptem-
ber 1. óta független emirátus az Arab (Perzsa Kiböl-
ben (fordítva). 26. Van ilyen váltás a honvédségnél. 
27. Orvos becézve. - Férfinév. 28. Magyar író volt. 
29. Három magánhangzó az ábécéből. 30. Hónap-
név-rövidítés. 31. Ebben az udvarban virágzott 
a latin nyelvű humanizmus. - Vissza: lószer-
szám. 32. Egy cselekvés. 33- Messzi. 34.1-tlen folyó. 

35. Lakoma. - Azonos a vízszintessel. 36. Idegen 
vörös. 37. Leveses. 38. ... a csodák csodája (film). 
39. Női név. 40. Pest megyei helység. - Tisztít. 41. 
Legelő. 42. Igavonó állat. - Gépkocsitípus. 43. 
Vaspálya. 44. Neon vegyjele. 45. Levéltartó. 46. 
Hím. - Kicsinyítőképző. 47. Azonos a 14. vízszin-
tessel. 48. Névelős szerszám. 49. Sereg. - ...izmus, 
létezik ilyen vallás is. 50. Névelők. - 1200 körüli 
tudományokat így hívták 51. Fordított kötőszó. 
52. Létezik. 53- Madár. - Nép. 54. Tejtermék. 55. 
Sportszer. - Azonos a vízszintessel. 56. Asztácium 
vegyjele. 57. Uralkodói ülőhely. 58. Teniszpálya 
alapja. - Idegen férfinév. 59. Függőleges 46. fordí-
tottja. 60. „A" szeszes ital. 61. Gallium vegyjele. 62. 
Bír. 63. Állati szállás. 64. Kettős betű. 65. Lándzsa-
szerű szúrófegyver, a XVIII. századig használták. 
66. Görög betű. 67. Harcoló. 68. Vissza: hamis. 69. 
Cinke angolul. 70. Hazánkban itt épült az első 
csillagvizsgáló. 

- Beküldendő sorok: Vízszintes 22., 31., 70., 
függőleges 1., 5., 10., 50., - Beküldési határidő: 
1993. október 31. 

A helyes megfejtők között a Lakitelek Alapítvány 
ajándékaként tíz értékes könyvet sorsolunk ki. 

Mokos István 

112 



Iparos-, paraszt-családiházból tájház Lőrinciben 
A XIII. .századból valók azok az írásos emlékek, melyek Lőrincit mint települé; 

először megemlítik. Az elmúlt évszázadokra, a múltra és a jelenkorra emlékezik az 
tájház, melyet nemrég adtak át, Silka Róbert nyugdíjas pedagógus gyűjtő- és összef( 
gó munkájának eredménye az. egykori iparos-, paraszt-családiliázban kialakított töh 
száz darabból álló gyűjtemény „tető alá hozása ", melyet a helyi önkormányzat a 1: 
kosság adományaiból alapított. 

Szabó Sándc 
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