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Akadémia megnyitója 
Tisztelt Honismereti Akadémia! Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Barátaim! 
Nagy tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat 

azon az összejövetelen, amelyen évről-évre a több-
százesztendős honismereti mozgalom huszadik század 
végi tagsága gyülekezett össze, hogy sorsdöntő 
mondanivalóiról tanácskozzék. Nehéz korban élünk, 
amikor is még kultúránk kettéhasadt evidenciái is fénytelen zsákutcába futnak bele 
hazánkban, ezért is van olyan látáshiámjos szürkeség kulturális életünk égboltja alatt. 

Az euróatlanti bejutások előtt nagyon sok tanácskozás rendeződik hazánkban, mi 
évről-évre csak egyet rendezünk honismereti akadémiánkon, ahol is nemzeti 
sorskérdéseinkről tanácskozunk. 

Kedves Hallgatóim! Ha valaki a piacosított kultúra időszakában és benne az alacsony 
kulturális horizont eszkalálódó állapotában azt kérdezné tőlem: mit kellene tennie 
nemzetünknek ellene, akkor mindenek előtt lezüllött erkölcsi és kulturális életünk 
fogyatékosságaira hívnám fel elsőrenden a figyelmet a bennünket fojtogató szubkultúra 
felszámolása érdekében és arra bíztatnám társadalmunkat, hogy a nemzet tudatának erősítése 
tekintetében színvonalasabb, etikusabb és szigorúbb iskoláztatási rendszerben minél több iskolát 
építsen rendszerváltásunkkal lépést tartva társadalmunk alagútjának a végén, az ezred-
fordulón, s csak utána nyúljon hozzá nagyobb műveltséggel és felkészültséggel súlyos 
gazdasági és társadalmi élete problémáinak a megoldásához: kenyere és létszáma növelésével és 
hajtsa végre Széchenyi István legnagyobb - eddig még végre nem hajtott programját: az 
ország népének a nemzet sorába való emelését. 

Most olvasok - ahogy idejöttem - egy életrajzi kronológiát - Lakatos István dr. tollából -
hazánk tisztatekintetű és „semper reformari" programjának „írói vállakozójáról": az európai 
nyelveken olvasó Németh Lászlóról, aki hatalmas memóriájával 3 hét alatt vágta be a 
német-magyar szótárt és Földessy Gyulának azt mondta 1927-ben: „Ha volna egy olyan 
magyar szerv, amely a magyar demokrácia s a népet nevelő irodalom szerve volna, nem lenne 
csak neki tollam és tüdőm. így azonban meg kell csinálni, ki kell verekedni!" Mindig dolgozott és 
alkotott: mindig újat gondolva és mondva, ma pedig csak az ismétlődő repetitiót szolgálva 
mondunk egymás szájából kivett igéket. 

Kedves Hallgatóim! Most tudtam meg magam is, hogy Németh László az 1932-1937 közötti 
Tanú-korszakában azért indította folyóirat vállalkozását, hogy a kor szorongó tájé-
kozatlanságában a nemzettudat honismereti tájékozódását segítse elő. Útját Győrbe irányozta, 
hogy a városban a honismeretnek is szellemi otthont teremtsen. Céljának támogatói közül 
többen voltak nagynevű írótársai, csupán egyetlen ember, a kor „alantasabb, kevesebb tudású 
tollforgatója berzenkedett ellene" (Bóka Lászlóról van szó!). Sajnálom, hogy mai honismereti 
mozgalmunk akadémiájának a tervezésekor megfeledkeztünk Németh László győri 
kapcsolatáról, amikor a Tanú is odafigyelt Győrre. Németh László Felsőgödről közölte Gulyás 
Pállal Debrecenbe, hogy január 14-én Győrbe utazik, ahol egy tudományos, honismereti 
társaságot akar összehozni a tanult emberek sorából, amely példája lehetne hasonló társaságok 
szervezésére, alkalmasak volnának az ország tájainak alapos feltérképezésére 64 évvel ezelőtt. 
Ezért készült az író a Győri Ifjúsági Egyesületbe, hogy ott A huszadik század vezér-
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jelenségeiről előadást tartson és azt Kecskeméten megismételhesse. Had említsem a program 
tervezői között: Szabó Dezsőt, Gulyás Pált és Fülep Lajost. Ekkor fogott a Debreceni Káté 
írásába, amelyet „igazi revíziónak" tartott. Ekkor készítette el híres körlevelét is, amely - a 
kisebbségi írók mellett - „a magyar vidék gócainak" a felkutatását tűzte célul maga elé, amikor 
„egymást figyelte a hazában a népi-magyar és az asszimiláns-európai tábor". Kozma Miklós, 
a Rádió elnöke a Rádió új műsorának a szerkesztésére kérte fel 1934-ben, az Ady Társaság 
pedig megválasztotta irodalmi tanácskozásán a hungarológiai szakosztály elnökének. 

A nemzet ifjú értelmiségéért dolgozó Németh Lászlót a magyar ifjúság mindig szerette, akár 
Szárszón, akár máshol hirdette számára a magyar műveltség és irodalom eszméit, de szerette 
- tanúsítom - a magyar értelmiség is, legalábbis annak nemzettudatos része. 

Ezért kellene kultúrát építeni: iskolákat az alagút végére! Annyit elpocsékoltunk már 
anyagi javakból törvénybeütköző szégyen-mulasztásokkal, hogy abból már országunk 
gazdasági és kulturális életének és súlyos válságainak a költségeit, társadalmunk 
holnapjának, a nemzet oxigénjének: az iskolának a nagy gondjait már rég meg lehetett volna 
oldanunk. „Kitépett gyökérzetű hazai iskoláinknak és nemzet-tudat hiányos oktatási 
rendszerünknek" (ezek Csoóri Sándor szavai) mielőbb a felszámolására kellene törekednie 
mozgalmunknak is, ahogy tette azt 5000 új iskola felépítésével a kiváló eszű, történész 
kultuszminiszter: Klebeisberg Kunó Trianon után - ugyancsak nagyon nehéz gazdasági 
körülmények között. Ám az is igaz, hogy nemzetünk szemét tágító iskolákat áldozatos és etikus 
magasságokban lélegző' szegénység körülményei között is lehet évszázadokra építeni! Ezért 
tudott „a legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter" olyan iskolákat alkotni, amelyekre a 
nemzet rá tudta építeni később az Alföld szőlő és gyümölcskultúráját! Az iskolaépítés mindig 
nemzetfenntartó tevékenység! Társadalmunkban nem harci kutyákat kell beprogramoznia 
társadalmunk extrém kutyabarátainak, hanem társadalmunkat és annak vezetőit kell 
nevelnünk iskoláinkban. Igaz az, hogy az állatoknak sem lehet mindig hinni, de a torzalkatú 
és szemléletű embereknek is aligha! 

De nem lehetne és nem szabadna a szomszédságban, Szlavóniában a balkáni háború idején 
elpusztult magyar iskolák felépítéséről sem megfeledkeznünk. Korógyot és Szentlászlót éppúgy 
elpusztították, mint Lidicét és Oradurt iskoláikkal együtt! Újból javasolni kellene médiáinknak, 
hogy a Szlavóniában elpusztított magyar községeknek, de a baranyai háromszögben is szinte 
a reformáció idejétől sikeresen működő és virágzó iskolákat segítsük újra felépíteni a 
gyalázatos balkáni háború után: a hazatérésre emlékezve egy-egy új iskolát felépítve az 
elpusztultak helyére. Ezt a javaslatot a mi Honismereti Szövetségünkön kívül a Magyarok 
Világszövetsége is támogathatná, amely a millecentenárium idején a Mítosz és történelem 
című sikeres háromlépcsős történelmi vetélkedőnket teljes szívvel támogatta a Kárpát-
medencében. 

Tisztelt Akadémia! Ezért is köszöntöm most nagy szeretettel a győri XXV. Honismereti 
Akadémiát, annak Ember és táj című nagymondandójú programját, amelyet jól megkomponált 
honismereti akadémiai programnak tartok, országosan jó nevű előadókkal. Köszöntöm a 
házigazdák megyei és megyeszékhelyi önkormányzatainak a vezetőit és népét, köszöntöm a 
hazai rendezőgárdát, az Akadémia tervezőit, és köszöntöm az Akadémia minden 
résztvevőjét, közöttük is az Akadémia országos és helyi szakembereit, s 5 külföldi és 31 hazai 
támogatóját. 

Az Akadémiát az Országos Honismereti Szövetség és a Győri Honismereti Egyesület 
nevében megnyitom és tartalmas és értékes munkát kívánok. 

Kanyar József 
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A Honismereti Szövetség 1996. június-
1997. június között végzett munkájáról 

Szövetségünk 1990. júniusi megalakulása óta, elnökségünk hetedik esztendeje végzi 
munkáját a 3 évenkénti választásoknak megfelelően változó összetételben. Tagságunk ez idő 
alatt mintegy 5000 főre emelkedett, anyagi helyzetünket a változó banki kamatok és a 
pályázatok útján elnyerhető támogatások határozzák meg. 

Szervezeti életünk folyamatossága, a tagszervezeteinkkel és társszerveinkkel való 
rendszeres kapcsolattartás érdekében elnökségünk négy alkalommal ülésezett (október 17., 
december 7., március 5., április 22.). Az üléseken áttekintettük országos és helyi szintű 
rendezvényeinket, megvitattuk feladatainkat. Szeptembertől folyamatosan szerveztük -
részben a helyszínen - a XXV. Országos Honismereti Akadémiát a „Szülőföldünk" 
Győr-Moson-Sopron megyei Honismereti Egyesülettel. Megvitattuk és módosításokkal 
elfogadtuk a Választási Szabályzatot, döntöttünk pályázatok kiírásában, pályadíjak, 
támogatások odaítélésében. 

Ezévtől az elnökségi üléseken egy-egy megyei egyesület vezetői tartanak beszámolót 
végzett munkájukról, eredményeikről, gondjaikról. Elsőként a Baranya Honismereti 
Egyesület mutatta be munkáját, visszatekintve a mozgalom előzményeire, a 60-as évekbeli 
kezdetekre, a '90 óta eltelt időszakra. 

A munkabizottságok sorában a tábori munkabizottság tagjai folyamatos munkát végeztek. 
Az 1996-ban szervezett és a Szövetség által támogatott táborok közül néhányat meglátogattak, 
áttekintették a beszámolókat, pénzügyi elszámolásokat. Márciusban kiírták az ezévi pályázati 
felhívást, majd májusban elbírálták a beérkezett 41 pályázatot, felosztották az Elnökség által 
megszavazott 500 000 Ft támogatást. 

Fabtilya Éva elnökké választásával megalakult az ifjúsági munkabizottság, amely első 
összejövetelén meghatározta a tennivalókat, a munkabizottság összetételét, a kialakítandó 
együttműködést. 

A határon túliak munkabizottságát - anyagi megfontolásból - nem hívtuk össze, hanem 
személyes kapcsolattartással egyeztették a tennivalókat. Az elnökség képviseletében 
néhányan részt vettek rendezvényeiken, többek között a CSEMADOK által szervezett 
történelem vetélkedő országos döntőjén hárman szerepeltünk a zsűriben Rév-Komáromban. 
Az első három csapatnak az Elnökség jutalmaként felajánlottuk a békéscsabai diákok 
honismereti konferenciáján való részvételét. 

Az 1996. évi küldöttgyűlés megszavazta a Cigány Hagyományokat Gyűjtő Egyesület 
csatlakozási kérelmét. Az együttműködés jegyében vettünk részt az ősszel szervezett 
konferenciájukon. 

Tagságunk szakmai segítésében, továbbképzésében elsődleges helyet foglaltak el az 
országos konferenciák, tanácskozások. 

• XXIV. alkalommal szerveztük meg az Országos Honismereti Akadémiát a Csongrád 
megyei Egyesülettel közösen Csongrádon, 180 résztvevővel. A programot A nemzet-
tudat 1100 esztendeje témakörben rendeztük, az előadások szerkesztett anyagát a Hon-
ismeret 1996/6-os számában adtuk közre. 

• A VII. Országos Kiadványszerkesztői Konferencia házigazdája a Tolna megyei 
Egyesület volt október 11-12-én, nagyszerű körülményeket és programot teremtve a 
résztvevőknek. Az 1994-1996 között megjelent periodikák, kiadványok elemzése 
mellett előadás hangzott el a NAT és a honismeret kapcsolatáról, az oktatást segítő 
helyismereti olvasókönyvekről, a határon túl megjelent periodikákról. 

• Havonta találkoztunk a Duna TV Kapcsok Baráti Kör tagjaival, közösen megnéztük a 
Kapcsok műsorának egy-egy filmjét, lehetőség szerint a bemutatott tájegység neves 
kutatójának előadását is meghallgatva (Timaffy László, Balassa Iván, Kóka Rozália, 
stb.). 
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• November 7-én a Honismeret folyóirat ünnepi szerkesztőbizottsági ülését tartottunk, 
amelyen részt vettek az elmúlt két és fél évtizede működő szerkesztőbizottsági tagok 
és rendszeresen publikáló szerzők is. Halász Péter szerkesztő többrétűén elemezte a 
lapot, elsősorban tartalmi szempontból, a különböző témakörök aránya stb. szerint. 

• 1997. március 20-án ünnepi sajtótájékoztatót tartottunk a Néprajzi Múzeumban abból 
az alkalomból, hogy a folyóirat XXV. évfolyamába lépett. Szerkesztője történeti áttekin-
tést adott a mozgalom több évtizedes múltjáról, a lap előzményeiről, az ún. „szürke 
füzetek"-ről, majd a Honismeret 25 évéről. 

• December 7-én ünnepélyes keretek között értékeltük az „Emese á lma" - Mítosz és 
történelem című vetélkedő három éves munkáját, megköszöntük a sokrétű szervező 
munkát a megyei egyesületek tagjainak. A részt vevő tanárokkal és diákokkal együtt 
meghallgattuk Petraskó Tamás vetítéssel egybekötött beszámolóját a millecentenárumi 
lovastúra több ezer kilométeres útjáról. 

• Az „Emese álma" vetélkedő országos döntőjén legeredményesebben szereplő csapatok 
honismereti táborokban vettek részt. A 24 általános iskolás csapat a Vésztő-Mágor-i 
táborban töltött három napot, melyet a vésztői Művelődési Ház szervezett „Sámán-
dobok szóljatok" címmel. Hét határon túli csapat Mesztegnyőn nemzetközi honis-
mereti tábor munkájában vehetett részt két héten át, ahol elnökségünk több tagja is 
közreműködött. 

• 1996 nyarán tagszervezeteink mintegy 80 tábort szerveztek. Javaslataik alapján 32 
tábor költségeihez adott támogatást elnökségünk 500 000 Ft összértékben. A táborok 
résztvevői elsősorban általános és középiskolás diákok voltak. Előbbiek táborai 
alapozó jellegűek voltak, a gyerekek megismerkedtek a gyűjtőmunka, a hagyo-
mányápolás alapismereteivel, természetvédő munkát végeztek. A középiskolások -
évközbeni munka alapján - már komoly gyűjtőmunkát végeztek, a gyűjtött anyagot 
feldolgozták, évközben sikeres pályázattá érlelték. Néhány táborban főiskolások, 
egyetemi hallgatók vettek részt, elsősorban régészeti munkában. Sok táborban határon 
túli diákokat is vendégül láttak, bevonva őket a tartalmi munkába. 

• Jelentős kezdeményezés volt a Békés Megyei Honismereti Egyesület által október 4-6. 
között Békéscsabán szervezett Országos Diák Honismereti Konferencia. A néhány 
megyéből megjelent 40 diák a három nap során előadásokat hallgatott meg, tudomán-
yos emlékülésen, és október 6-án Aradon koszorúzási ünnepségen vett részt. Elnök-
ségünk szeretné folytonossá tenni a diákok konferenciáját, ezért felkérte a Békés 
megyei Egyesületet a szervező munkára, a Szövetség támogatásával. 

A honismereti munkában fontos szerepe van a pályázatok kiírásának. 
• Az együttműködés keretében az Anyanyelvápolók Szövetségével közös pályázatot 

hirdettünk rokon értelmű szavak gyűjtésére megadott témakörökben. Másrészt közös 
kiadványhoz készítünk riportgyűjteményt arról, hogy neves hazai és határon túli 
személyiségek hogyan látják a magyar nyelv helyzetét a XXI. század küszöbén. 

• Pályadíjat ajánlott fel Elnökségünk az Országos néprajzi és nyelvjárásgyűjtő pályázat 
értékeléséhez, valamint a Cigány hagyományokat gyűjtő Egyesület néprajzi pá-
lyázatának díjazásához. 

Szövetségünk folyóiratát a Honismeret-et kéthavonta megjelentettük. Az Akadémián 
elhangzott előadások anyagát a 6-os számban közöltük. Az elmúlt évben valamennyi 
számban megemlékeztünk jeles évfordulókról - így a honfoglalás 1100. évfordulójáról, 
cikkeket közöltünk az ezer éves iskolatörténet témakörben. A lapot 1500 példányban 7 
nyomdai ív terjedelemben jelentettük meg. Az előfizetők száma 964. Számuk emelése 
érdekében szerkesztőségi-olvasó találkozókon vettünk részt Pakson, Székesfehérváron és 
tervezzük további találkozók szervezését. A szerkesztőbizottság kéthavonta ülésezett. 

Bartha Éva 

70 



A Számvizsgáló Bizottság jelentése 
1997. június 13-án megbízatásának megfelelően vizsgálta a Honismereti Szövetség 

pénzügyi, számviteli, bizonylati rendjét, fegyelmét. A vizsgált időszak: 1996. június 15-1997. 
június 12. 

1. A könyvvitel rendje: A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 1993. évi CVIII. 
törvénnyel módosított változata meghatározza az ügyvitel rendjét, a vezetőség, elnökség 
döntéseit. A számviteli előírás tartalmi követelményeinek megfelelően a könyvvezetés módja 
a megalakulástól az egyszeres könyvvitel (Számviteli Törvény 80. §.) naplófőkönyv. A 
naplófőkönyv az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat zárt, az elszámolások egyezőségét 
biztosító, az adóelszámolásokhoz szükséges, pénzforgalommal kapcsolatos adatokat is 
szolgáltató rendszerben mutatja ki. 

A Honismereti Szövetség Alapítványa az illetékes adóhatóság által hitelesített 
(19624930/1990. 06.20.) naplófőkönyvben, a Honismereti Szövetség (196244947/1990.06.20.) 
külön naplófőkönyvben vezeti pénzügyi forgalmáról az elszámolást, megegyezően az OTP 
Rt. Budapest V. kerületi fiókjánál vezetett ellátmány, illetve folyószámlákkal. 

Az Alapítvány és a Szövetség egyéb pénzeszközei célirányos felhasználásáról a Szövetség 
Alapszabálya értelmében a Kuratórium, illetve a Szövetség Elnöksége dönt - a Számvizsgáló 
Bizottság tiszte a számviteli rend, a bizonylati fegyelem, a könyvelés, a nyilvántartások 
szabályosságának, törvényszerűségének az ellenőrzése. 

2. A számviteli bizonylatok: A bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat tartalmazza a 
számviteli törvény 83. §-a. Ennek értelmében minden pénzmozgásról bizonylat készült. A 
gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli 
nyilvántartásokban (naplófőkönyv) rögzítették a könyvviteli zárlatot megelőzően. 

A bizonylatok alaki és tartalmi követelményei biztosítottak; az adott gazdasági műveletre 
vonatkozóan rögzített adatok a valóságnak megfelelőek; az alaki előírások szerint tar-
talmazzák: a bizonylatot kiállító gazdálkodó megjelölését; az utalványozó és a rendelkezés 
végrehajtását igazoló személy aláírását; a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő aláírását; a 
gazdasági művelet, a bizonylat kiállításának időpontját; a gazdasági művelet tartalmának 
leírását (záradékolás); értékbeni adatait. Továbbá a bizonylatok adatainak az összesítése estén 
az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint az időszak megjelölése. 
(Vetélkedők, táborok elszámolásai.) 

A bizonylatok tárolását, megőrzési rendszerét úgy valósították meg, hogy a könyvelési 
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshetők. A naplófőkönyv és a bizonylatok adatai 
között egyeztetés és ellenőrzés lehetősége logikailag zárt rendszerrel biztosított. 

A számviteli törvény értelmében a gazdasági évről beszámoló készítése kötelező, mely 
alapját jelenti az adóbevallásnak is. Ennek értelmében - az adózás rendjéről szóló 1990. évi 
XCI. törvénynek megfelelően - 1996 naptári év végén elkészült a zárómérleg és az 
adóbevallás. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt pénzgazdálkodási 
munkájuk során figyelembe vették.) 

A Honismereti Szövetség Alapítványa számlaegyenlege 4 413 917 Ft, ebből 1997. 04. 01-től 
12 hónapra lekötve 3 millió Ft. A Honismereti Szövetség 1996. 09. 11-től a 19624947-1-41 
sorszámmal hitelesített Naplófőkönyvben folytatta a könyvelést. A számla egyenlege az OTP 
23. kivonata szerint 704 810 Ft. Alszámlán, elkülönítve vezetik még az „Emese álma" 
történelmi vetélkedő költségelszámolását. Az alszámlát 1997. július 15-tel meg kell szüntetni. 
A bérjellegű kifizetésekhez (Honismeret szerzői díjak) - felhasználói szerződést rend-
szeresítettek, melyen szerepelnek „A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény", 
valamint a végrehajtására kiadott 1990/89. MT. rendelet 1997. január 1-től hatályos szövege 
szerinti adatok. 

A Honismereti Szövetség részére a Társadalombiztosítási Igazgatóságtól törzsszámot kell a 
törvény értelmében rendszeresíteni, melynek intézése folyamatban van. 
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A Honismereti Szövetség gazdasági ügyeit intéző Könczei Rozália a számviteli, az adózás, 
a társadalombiztosítás jogszabályaiban bekövetkezett változásokat figyelemmel kíséri és 
ennek megfelelően intézi az elszámolásokat, a könyvvezetést, a bizonylatolást. 

A szúrópróbaszerűen végzett vizsgálat tapasztalatait összegezve jelentjük, hogy a 
Honismereti Szövetség pénzeszközeinek kezelése szabályos, a bizonylati fegyelem megfelelő. 

A Honismereti Szövetség Számvizsgáló Bizottsága nevében: 
Hajdú Játiosné 

Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
Az Ellenőrző Bizottság figyelemmel kísérte a mozgalom életét. Megállapította, hogy a 

Honismereti Szövetség az elmúlt év során is az alapszabály szellemében működött. 
A Bizottság vizsgálta: 
- a Honismereti Szövetség Elnökségének munkáját, 
- az egyesületek helyzetét, 
- reprezentatív jelleggel öt megyében tájékozódott a szövetség és a megyei egyesületek 

munkájának megítéléséről, 
- áttekintette munkabizottságának tevékenységét. 
Tapasztalatok, javaslatok: 
1. Az Elnökség működését a megyék jónak tartják. Elismeréssel szóltak a vezetőkről. Őket 

készségesnek és segítőkésznek tartják. Többen megállapították, hogy a tisztségviselők minden 
erőfeszítése ellenére a honismereti mozgalom helyzete évről évre tovább romlik. A Szövetség 
válsága 2-3 éven belül elkerülhetetlenné válik. 

2. Ezért az Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy a megyékkel konzultálva megfelelő 
előkészítés után az Elnökség tűzze napirendre a Honismereti Szövetség anyagi helyzetének 
elemzését. A megváltozott hazai viszonyokat figyelembe véve alakítson ki a mozgalom 
jövőjére vonatkozó tervezetet. 

3. Kérjük az Elnökséget 
- vizsgálja meg a pénzügyi eszközök felhasználását és küszöbölje ki az aránytalanságokat, 
- szükségesnek tartjuk a megyei egyesületek fennmaradása érdekében anyagi támogatásuk 

emelését, szakmai irányításuk megújítását. 
, Továbbá javasoljuk, hogy hagyományunkhoz híven tervezzük az 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharc 150. évfordulójával és az államalapítás millenniumával kapcsolatos 
tennivalókat. 

4. A Munkabizottságok értékelése: 
Határon kívüliek Munkabizottsága: anyagi okok miatt nem ülésezett. Rendszeres a tagok 

közti együttműködés. Tapasztalataink szerint a határmenti megyék ez irányú munkája 
elismerésre méltó. A bizottság a Honismereti Akadémia idején ülésezni fog. 

Tábori Munkabizottság: alapos elemzést követően nagy gondossággal osztja fel az évről 
évre csökkenő keretet. Az idei 41 pályázatot 10-25 ezer Ft közötti összeggel támogatta. A 
jövőben is helyesnek tartjuk ezt a gyakorlatot, amikor az Elnökség egy-egy feladat 
megoldására „ad hoc" bizottságot hív életre. 

5. Kérjük a „Honismeret" folyóirat szerkesztőbizottságát, hogy kitűnő kolléganőnknek, 
Havasné Bede Piroskának sajnálatos halála miatt a szerkesztőbizottságban megüresedett 
helyét töltse ki. Továbbá kérjük a Közgyűlést, az Ellenőrző Bizottságba válasszon két új tagot. 

Az Ellenőrző Bizottság megköszöni tagságunknak, mozgalmi szervünknek az elmúlt egy 
évi áldozatkészségét és munkáját. 

Dr. Bolla Dezső, Karacs Zsigmond, Dr. Rémiás Tibor 
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A Notitia Hungáriáé Emlékérem 
díjazottjai 1997 

Dr. Juhász Antal a szegedi József Attila Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének vezetője, 
egyetemi tanár. 1935-ben Szegeden született. Általános iskoláit Sándorfalván és Szegeden, 
gimnáziumi tanulmányait a szegedi Radnóti Gimnáziumban végezte, majd a JATE 
magyar-történelem szakán folytatta. 

1957 augusztusától a szegedi Móra Ferenc Múzeumban néprajzi muzeológus. Múzeumi 
munkája során a Néprajzi Osztály vezetője, majd tudományos igazgatóhelyettes. 1991. július 
1-től, miután már hosszabb ideje meghívott előadó a JATE Néprajzi Tanszékén, a tanszék 
vezetőjének nevezték ki, docensi beosztásban. Kinevezése után indult meg a Néprajzi Tanszék 
fejlesztése, amely önálló szakká alakult. Egyetemi magántanári habilitációs vizsgáját 1995 
februárjában védte meg a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen Migráció és település a 
Duna-Tisza közén a X1X-XX. században című magyar nyelvű, és A kézművesség szerepe a falvak és 
a mezővárosok társadalmában című francia nyelvű előadásával. A József Áttila Tudomány-
egyetem Egyetemi Tanácsa 1995-ben egyetemi tanárrá nevezi ki. 

A honismereti mozgalom 1960-ban kezdődő kibontakozásától közreműködik a Csongrád 
megyei szakkörök szakmai irányításában, több éven át titkára, majd elnöke volt a Csongrád 
Megyei Honismereti Bizottságnak. 

1990-ben alapító tagja és elnöke a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek. Részt vett 
az 1970-től megjelenő Csongrád Megyei Honismereti Híradó szerkesztésében. Szervezője a 
megyei honismereti, néprajzi rendezvényeknek. Szakmai tanácsaival, előadásaival jelentős 
segítséget nyújt a szakköröknek, az önkéntes néprajzi, helytörténeti, honismereti gyűjtő- és 
feldolgozó munkát végzőknek. 1991 és 1993 között tagja volt a Honismereti Szövetség 
elnökségének. 

1996-ban egyik szervezője és rendezője volt a Csongrádon megrendezett Országos 
Honismereti Akadémiának. 

A Csongrád Megyei Népművészeti Egyesület megszervezésében tevékenyen vett részt, a 
megalakulás után az első ciklusban, három éven át, mint az egyesület elnöke irányította az 
alkotó népművészek társadalmi szervezetének munkáját. 

Juhász Antal sokrétű gyakorlati és elméleti néprajzi tevékenysége szorosan kötődik 
Csongrád megyéhez, Dél-Alföldhöz, a határon túli területeket is beleértve, amelynek 
köszönhető, hogy területünk néprajzi hagyományai, népművészeti alkotótevékenysége széles 
körben ismertté vált. 

Kaposvári Gyula 1996-ban töltötte be 80. életévét. Több mint ötven esztendőn át a 
honismereti mozgalom elkötelezett és lelkes szervezője, munkása volt. Györffy István, 
Cholnoky Jenő, Bartucz Lajos egyetemi előadásai nyomán fordult figyelme a népélet kutatása 
felé. A második világháború után nagy lendülettel látott a szolnoki múzeum intézménnyé 
szervezésének, gyűjteményei megalapozásának. Hosszú éveken keresztül egy személyben 
látott el szerteágazó múzeumi feladatköröket. Folyamatosan nagy gondot fordított a vidéken 
élő, helytörténeti, néprajzi kutatással foglalkozók támogatására. Számos tudományos igényű 
írás, tanulmány az általa elindított múzeumi kiadványok füzeteiben láthatott napvilágot. 
Évtizedeken át főszerkesztője volt a megyei TIT által alapított, s 1956-tól napjainkig 
folyamatosan megjelenő Jászkunság című folyóiratnak. 

Tudományos munkássága rendkívül sokrétű, különösen kiemelkedőek a szolnoki várral és 
a Szolnoki Művésztelep történetével kapcsolatos publikációi. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület alapító tagjaként 1990-ben kapta 
meg a Csete Balázs Emlékplakettet, Szolnok városa pedig Ezüst Pelikán Díjjal ismerte el 
érdemeit. 

Dr. Mészáros Sándor, (Temerin, 1929. VII. 7. - Újvidék, 1996. VIII. 17.) történész. 
Középiskolai és egyetemi tanulmányait Szabadkán és Újvidéken végezte, ahol 1963-ban 
szerzett diplomát a Bölcsészettudományi Kar történelem szakán. 1973-ban doktorált a 
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PriStinai Egyetemen A munkásmozgalom Bácskában 1890-1918 című dolgozatával. Dolgozott az 
Újvidéki Rádióban, a Vajdasági Levéltárban, majd 1974-tól nyugdíjba vonulásáig az Újvidéki 
Egyetem Történettudományi Intézetének munkatársa volt, és a Magyar Tanszék több 
nemzedéke nála hallgatta a magyar nemzeti történelem stúdiumát. 

Az 1990-es években bekapcsolódott az 1944-es magyarellenes atrocitások feltárására 
indított VMDK-s kezdeményezésekbe. A rágalmakkal, történelemhamisításokkal szemben a 
szerb és a magyar sajtóban publicisztikai eszközökkel is felvette a küzdelmet. Az újvidéki 
Bölcsésztudományi Kar Történeti Intézetében a Katonai közigazgatás Vajdaságban 
1944/45-ben című projektumon dolgozva levéltári kutatásai alapján kibővítette és 
árnyaltabbá tette az 1944/45-re vonatkozó addigi ismereteket. 

1981-ben Zsáki József díjjal tüntették ki. 
Nagy Károly 1929-ben született a Borsod megyei Bánhorváton, bányászcsalád gyer-

mekeként. Ifjúkori élményeit a putnoki polgári iskola, a sárospataki református tanítóképző, a 
bányaüzemben eltöltött munkás évek határozták meg, hisz itt ismerte meg a tanulás, a 
felfedezés örömét, az Újszászy Kálmán professzor által belé is palántált kutatói kedvet, a múlt 
feltárásának izgalmas szellemi erőfeszítését, s a valóban kemény fizikai munkát . 

Pedagógus lett, elhivatott tanító. Hamar felfigyeltek agilitására, képességeire; igazgató, 
népművelési felügyelő, járási osztályvezető, majd újra igazgató lett, s hagyta kéznyomát 
mindenütt , ahol dolgozott. Közben tanult, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán történelem-pedagógia szakos tanári diplomát szerzett. A pedagógia 
közelebb hozta számára a tanulót, az embert s megtanulta a velük való bánásmódot, a 
történelem pedig addigi lételemét erősítette: a múlt szakadatlan kutatását. 

Mert Nagy Károly számára a jelen csak úgy vált érthetővé, ha gyökereit a múltban kereste, 
s ezt a nyilvánvaló igazságot plántálta tanítványaiba, kutatótársaiba is. Épp ezért a pedagógiai 
tevékenység mellett évtizedeken át közéleti szerepet is vállalt. Tagja, majd vezetője lett az ózdi 
Lajos Árpád Honismereti Körnek, a Magyar Történelmi Társulat megyei csoportjának, 
1990-1996 között pedig, mint elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti 
Bizottságnak, annak ma is tiszteletbeli elnöke. 

Oroszlánrészt vállalat a Megyei Pedagógiai Gyűjtemény kialakításában, amely először 
akkori iskolájában az Ózd-Szentsimon Általános Iskolában, majd a Városi Múzeumban kapott 
helyet, ugyanúgy az Ózd és környéke régészetét, néprajzát, ipar- és településtörténetét 
bemutató, a Városi Múzeum anyagát megalapozó gyűjtemény is. 

Mindezek közepette kutatott, írt, alkotott. Könyvei közül - melyek száma tucatnyi - a 
Beszélnek a régi kövek Ózd környékén, a Régi históriák című kötetek ma is a honismereti órák 
fontos dokumentumai a környék iskoláiban, a Somsálybányáról, Szentsimonról, Farkas-
lyukról szóló helytörténeti munkái az ipar- és kultúrtörténet apró gyöngyszemei. A putnoki 
állatni polgári fiú- és leányiskola története 1916-1948. című könyvében régi iskolájának állít hiteles 
emléket, bizonyítva a polgári iskola szerepét, fontosságát a múlt iskolarendszerében. A dr. 
Almási Balogh Pál életútja 1794-1867. című munkája pedig azt bizonyítja, hogy Nagy Károly 
otthonosan mozog az életrajz-írói műfajban is. 

Rövidebb publikációinak száma jóval meghaladja a félszázat, tartalmának sokszínűsége 
nem csak a kutatót, hanem a minden közéleti esemény iránt érdeklődő, a barátai sikerén 
örülő, elvesztésükön kesergő, érzékeny embert is megjeleníti. 

Barátainak, ismerőseinek, tisztelőinek száma nagy, s munkásságának elismerésével nem 
fukarkodtak a hivatalos személyek sem. 1970-ben lett az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 
1985-től az Ortutay Gyula-, 1992-től a Kossuth Emlékérem, továbbá az Istvánffy Gyula díj és 
emlékplakett birtokosa. 1994-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése életművét Alkotói Díj-jal jutalmazta. 

Nagy Károly ma 68 éves, munkakedve, céltudatossága azonban töretlen, fáradhatatlanul 
kutat, ír, publikál. Olyan generáció tagja és képviselője, aki életét egy nagy közös gondolat 
kifejezésére és megvalósítására tette fel. Arra, hogy az ember csak úgy lehet igazán otthon 
szülőföldjén és szűkebb pátriájában, ha nem csak jelenében él, hanem ismeri a múltnak mához 
vezető útját, annak göröngyös kátyúit és macskaköveit éppúgy, mint simaságát, s messze 
nyúló íveit. 
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Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva könyvtáros, 1938-ban született Tiszavárkonyban. 
Középiskolái elvégzése után felvételt nyert az ELTE magyar-könyvtár szakára, 1961-ben 
szerzett okleveles könyvtáros és magyar tanári diplomát. 1962-től a Komárom megyei József 
Attila Megyei Könyvtár munkatársa, a helyismereti gyűjtemény létrehozója. Munkája 
nyomán gazdag anyag gyűlt össze, amely a szakmában országosan ismertté vált. 
Irányításával jöttek létre a megye városi könyvtáraiban a helyismereti részlegek. Igen 
sokoldalú tájékoztató és publikációs tevékenységet folytat. A helytörténeti kutatókat, illetve a 
honismereti mozgalmat egyfelől mint tudós kutató, másfelől mint szervező segítette. Több, 
mint két évtizedig volt tagja, majd 1975-től elnökhelyettese a HNF megyei honismereti 
bizottságának, öt esztendeig tagja a Honismereti Szövetség elnökségének, a Honismeret 
szerkesztőbizottságának, elnöke a megyei honismereti egyesületnek. A megyei földrajzi 
helynévgyűjtő mozgalom tevékeny résztvevőjeként a Magyar Tudományos Akadémia 
szerkesztő bizottsága tagjai sorába választotta. Felelős szerkesztője a Komárom megyei 
Honismereti Füzeteknek. Tíz esztendeig szerkesztője volt az Új Forrás folyóiratnak, amely 
számos helytörténésznek nyújtott és nyújt publikációs lehetőséget. 1982-ben Szabó Ervin 
emlékérmet kapott. Legfontosabb, nyomtatásban megjelent munkái: Komáromi Tudós Társaság 
és Mindenes Gyűjtemény, 1785-1792., Pálóczy Horváth Ádám (Kömlőd, 1760.) életpályája, 
Komárom megye a sajtóban (válogatott cikkbibliográfia négy kötet, 1945-1975.), A Csépy 
Pállfy-könyvtár története, a Tatabányai Kislexikon szerkesztője, a Komárom-Esztergom megyei 
településtörténeti kalauz, bibliográfusa, az Új Forrás repertóriuma 1969-1990 szerzője. A 
Tatabányai Levéltári Füzetek sorozat (1995., 1996.) egyik szerzője és szerkesztője. 

Szakmai tanácsaival, szervező munkájával, mint a megyei Honismereti Egyesület elnök-
ségének tagja, ma is tevőleges szerepet vállal a honismereti mozgalomban. 

Veszprémi György már az előidőkben bekapcsolódott a honismereti mozgalomba. 
Gépésztechnikusként dolgozott aktív életében a győri Kisalföldi Gépgyárban, s üzemtörténeti 
munkákkal jelentkezett. Létrehozta a gyárban az üzemtörténeti szakkört, amelynek sikeres 
működését leginkább az bizonyítja, hogy lehetőséget kapott a gyárban egy állandó kiállítás 
rendezésére. Ez a kiállítás kiállta a változó gyártulajdonosok próbáját, így 1977-től mind a mai 
napig működik, s gyarapodik az eltelt évek anyagával. Jellemző munkájának értékére, hogy 
amikor gyárának anyaüzeme, az Egyesült Izzó, az amerikai GE kezébe került, őt megtartották 
nyugdíjas üzemtörténészként. így ma is gondozza a Tungsram RT győri gyárának kiállítását, 
s állandó rovatot kapott mind az RT Tungsram című, mind pedig a győri gyár Visszhang című 
lapjában az üzemtörténet és helytörténet számára. 

A kiállításon és az üzemtörténeti-honismereti szakkörön kívül, évtizedes kutatómunkája 
eredményeként megírta és az üzem, valamint Győr városa ki is adta Agyőri Kisalföldi Gépgyár, 
Győr első gyárának történetét. Gyártörténeti tanulmányának színvonalát mutatja, hogy az 
Akadémia Történelmi Szakosztálya beválasztotta az üzemtörténeti szekcióba. 

Feldolgozta a Győri Gyufagyár, az első Rába-vashíd építéstörténetét, Baross Gábor és Győr 
kapcsolatát, az 1956-os forradalom győri eseményeit, a város patinás kerületeinek, mint 
Újváros és Sziget történetét. 

Üzemtörténészi munkája mellett tagja a város Baross-emlékbizottságának, képviseli 
egyesületünket az 1956-os bizottságban, titkára a Győr-Szigetiek Baráti Körének, a győri 
Erdélyi Kör vezetőségi tagja, a Pro Urbe Egyesület választmányának vezetője. Ma már 
nemcsak Győrött, de országosan is elismert Erdély-történeti gyűjteményét már a megye 
számos helyén bemutatták. A Győr-Szigetiek Baráti Körének titkáraként Győrsziget község 
Győrhöz csatolásának 90. évfordulójára rendezett nagyszabású kiállítás „melléktermékeként" 
már megjelenés alatt áll a Győr-Sziget története című tanulmánykötet. 

Minden eddig felsoroltak közül a „legdíjazandóbbnak" azt a kerületekben végzett 
munkáját tartjuk, amelyet Győr-Szigetben és Győr-Újvárosban végez. Ez a lakóterületi 
tevékenység közelebb hozza az iskolákat, a nyugdíjasokat, az egész lakosságot a hon-
ismerethez. Egy-egy rendezvényük valóságos eseményszámba megy, s ilyenkor nemcsak 
taglétszámuk nő, hanem sokasodik a kerülettörténeti anyag is. 
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Honismereti Emlékéremmel kitüntetettek, 1997. 
Baranya megye: Békés Lajos, Cserfay Sándor, Gábori Imréné, Ravasz János, Tímár Irma. 

Bács-Kiskun megye: Dr. Fazekas István, Dr. Fehér Zoltán, Fekete János. Békés megye: Fabulya 
Lászlóné, Pleskonics András. Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Dr. Demjén István, Répászki 
Zoltán, Sáray László. Csongrád megye: Vecsernyés János. Fejér megye: Dr. Lukács László, Nagy 
Éva. Győr-Moson-Sopron megye: Horváth Gyó'ző, Jászberényi Ferencné, Payer Imre. Heves 
megye: Dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit, Hajdú Jánosné. Jász-Nagykun-Szolnok megye: Fodor 
István, Dr. Ruzsvay Lajos. Nógrád megye: Balassagyarmati Honismereti Kör. Pest megye: Mándli 
Gyula. Somogy megye: Gálné Jáger Márta, Károlyi Irma, Dr. Király Lajos, Kövesdi Tiborné. 
Tolna megye: Simon Károly, Dr. Szilágyi Mihály. Vas megye: Dr. Kiss Mária, Dr. Naszádos István. 
Veszprém megye: S. dr. Laczkovits Émőke. A határon túlra: Lábadi Károly (Horvátország), 
Varga Sándor (Szlovénia). 

Honismereti Emléklappal kitüntetettek, 1997. 
Baranya megye: Berze Nagy János Gyermekszakkör (Pécs). Bács-Kiskun megye: Iván László, 

Dr. Karsai Ferenc, dr. Nagy Béla, Réthey Prikkel Miklós. Békés megye: Hetényi György, Réthy 
Zsigmond. Csongrád megye: Dr. Bárkányi Ildikó, Hodák Györgyné, Nagy Vera. Fejér megye: 
Hudoba Ilona, Rikli Zsuzsanna, Üvegesné dr. Hornyák Mária. Győr-Moson-Sopron megye: 
Balogh Mihály, Dr. Dékány Sándorné, Halászi Általános Iskola Hagyományőrző Szakköre, Dr. 
Karácsony István, Orbánné dr. Horváth Márta, Pannonhalmi Általános Iskola Honismereti 
Szakköre, Petőfalviné Erdélyi Katalin, Rábapatonai Általános Iskola Honismereti Szakköre. 
]ász-Nagykun-Szolnok megye: Faragó Jánosné, Gulyás Katalin, Szolnoki Napsugár Gyer-
mekház. Pest megye: Dr. Egei Tibor, Erősvári Pál, Juhász Sándorné, Kenyéri Kornélia, Szakáll 
Lászlóné, Terbe Józsefné. Somogy megye: Csepinszky Mária, Szőke József, Tóth Tibor. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Dr. László Géza, Lucza János, a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár Helyismereti Csoportja. Tolna megye: Fábián Mártonná, Hegedűs Ferenc, 
Hoffmaister Lajos, Szekszárdi Várostörténeti Klub, Wichmann Henrik. Veszprém megye: Fejes 
Sándor, Mészáros Gyula, Ury János. 

A szekcióvezetők beszámolói 
A néprajzi szekció munkájáról 

Ötvennégyen voltunk a néprajzi szekcióban, munkánkat egy bevezető-előadással kezdtük: 
A „táj és az ember" kapcsolata néprajzi szemmel. Ennek bizonyítására kisalföldi példákat 
idéztünk, vetítettem a televízió „Örökségünk" sorozatából a szigetközi aranyászást és a 
szigetközi híres pásztorkodást, amihez hasonlót eddig még nem találtak a néprajzkutatók. Ez 
mindjárt megalapozta a hangulatot és megmagyarázta, hogy a táj és az ember élete szorosan 
összefonódik egymással. 

A témához kötődő hozzászólásokból öröm volt látni, milyen szépen serdül a honismeret 
vezetése. Győr-Moson-Sopron megye jó tanulságokat nyújt ehhez bizonyítva, hogy az élet a 
természet adottságaihoz igazodik, és az élő néphagyomány kincsei tájanként variálódnak. 

Színes, élményszerű volt a győrsági iskolában vendégeskedő 45 fős székely gyermekcsapat 
látogatása a szekcióban. Mindnyájunknak felejthetetlen élmény marad ezeknek a gyere-
keknek a lelkesedése. Ki kell emelni a határainkon túli honismereti kutatók, szakkörvezetők, 
pedagógusok magyarságot őrző, éltető szerepét. Nehéz szívvel hallgattuk nehézségeiket, 
küzdelmüket a megmaradásukért. Megható volt Kollenák Ibolya Szenttamás szerbiai község 
pedagógusának felszólalása, nagyszerű, magyarságot mentő munkájukról. Kérése - amit 
most tolmácsolok az Akadémia résztvevőihez - , segítsük őket könyvekkel, folyóiratokkal, jó 
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tanácsokkal. Idehaza is vannak nehézségek, panaszok is elhangzottak a szekcióban. 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a néprajzi szekció munkája eredményes volt, és sok 
érdekes tanulsággal szolgált mindannyiunk számára. 

Tiinnjfy László 

A környezetvédelmi szekció munkájáról 
A szekció résztvevői nagyon fontosnak és szükségesnek tartották, hogy ez a téma is 

szerepelt a szekciók között, és az volt az általános vélemény, hogy nagyon fontos lenne ezt a 
témakört más Honismereti Akadémiákon is a napirendre tűzni, hiszen a hon ismerete a táj és 
az élővilág ismerete nélkül nem teljes. 

A szekcióülés bevezető előadásában arról beszéltem, hogy miért szükséges a természet-
védelem, hogyan kerül egyre inkább az érdeklődés előterébe. Sajnos a környezetrombolás és 
természetrombolás tette ezt a kérdést rendkívül időszerűvé. A továbbiakban a természet 
rendjébe való beavatkozás negatív példájaként a Szigetközről esett szó, hiszen közismert 
mindnyájunk előtt, hogy az erőszakos Duna-elterelés rendkívül komoly problémákat okozott, 
természetvédelmi és gazdasági téren egyaránt. 

A hozzászólások során általános vélemény volt, hogy a természet- és környezetvédelem 
szempontjából meghatározó a tudatformálás. A hozzászóló kollegák hangsúlyozták, hogy ezt 
a tudatformálást már az óvodáskorban el kell kezdeni, majd folytatni kell az általános, illetve 
középiskolás korú gyermekek körében is. Ez lehet a biztosítéka annak, hogy a természet- és 
környezetvédelemről nem csak beszélünk, hanem történik is valami. Hiszen törvényeink 
vannak, de a törvény csak papíron lévő holt betű, élővé a gyakorlat teszi. És a gyakorlat csak 
úgy képzelhető el, ha a gondolkodásban, a régi beidegződésekben következik be változás. A 
szekció résztvevői nagyon fontosnak tartják a szülőföldhöz való kötődés szempontjából, hogy 
mindenki ismerje szűkebb pátriájának értékeit. Ebben az értékben nem csak az anyagi és a 
szellemi kultúra, hanem a természeti értékek is benne foglaltatnak, a kötődés így sokszínűbb, 
sokrétűbb lesz. Véleményünk szerint amit nem ismerek, azt nem szerethetem, nem óvhatom, 
nem védhetem. Tehát a honismerethez a szűkebb pátria természeti értékeinek megismerésére 
éppen úgy szükség van, mint az ember által teremtett értékek ismeretére, védelmére. 

A hozzászólások során felmerült az az igény is, hogy a természetvédelmi, környezet-
védelmi gondok megoldásához nagyon sok segítséget jelentene, ha a szakemberek hozzá-
férhető közelségben lennének, hiszen a természetvédelem szervezete meglehetősen nagy 
régiókat fog át. Nem mindenkinek van módja és lehetősége arra, hogy egy-egy hatósági 
beavatkozást igénylő kérdésben egy másik megyébe utazzon az illetékes természetvédelmi 
hatósághoz. Az új Környezet- és Természetvédelmi Törvény ebben a kérdésben segítséget fog 
adni, hiszen előírja, hogy az önkormányzatoknak környezet-, illetve természetvédelmi 
szakembereket kell alkalmazniuk. A szekcióülésen megbeszéltük, hogy egy védetté 
nyilvánítási javaslat, vagy bármilyen környezetvédelmi probléma felmerülése esetén hogyan 
és kihez lehet fordulni. Nagyon fontos a hivatalos út megismerése, hogy aki nem szakember 
és nem tájékozott ezekben a kérdésekben, ha tenni akar valamit, tudja, hogy milyen eljárás 
során lehetséges valamire jutni. 

A hozzászólások során az is kiderült, hogy az egyéni és csoportos érdekek sokszor 
ütköznek a természetvédelem érdekeivel. Arra a megállapításra jutott a szekció, hogy a 
konfrontáció helyett a párbeszéd és a közös megegyezésre törekvés lehet az eredményes, 
hiszen természet- és környezetvédelmet csinálni az adott régióban lakó emberek akarata 
ellenére ugyan lehet, de nem érdemes, mert csak az ott élő emberek együttműködése vezethet 
eredményre. Ezzel összefüggésben a hozzászólók fontosnak tartották a térségi összefogást. 

Egy kedves jászsági kolleganő ismertetésében elhangzott, hogy ők Jászkiséren a falu 
szépítése céljából különböző növényeket telepítettek, parkosítottak; de olyan növényeket 
hoztak, amelyek aztán kipusztultak, mert nem oda valók. Az volt a véleményünk, hogy ha 
ilyen szándékok vannak, odavaló növényeket kellene telepíteni. Egy kicsit ez is honismeret, 
mert ami oda való, az díszlik és jól érzi magát. 
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Megköszönöm a szekcióülés résztvevőinek az aktivitását, hiszen majdnem délig tartott a 
megbeszélésünk és úgy érzem, hogy néhány figyelemre méltó gondolat felmerült itt. Jó 
néhány ötletet adtak a hozzászólók és szeretném, ha ez a rövid beszámoló tanulságos lenne 
ilyen szempontból is. 

Alexay Zoltán 

A helytörténet-művelődéstörténet szekció munkájáról 
Szekciónkon mintegy 80-90 személy vett részt. Két előadást hallgattunk meg. Bana József a 

Lakatos-cigánykaraván győri letelepedéséről tartott rendkívül tanulságos beszámolót, 
Csiffáry Gergely pedig a középkori magyar üvegiparban jelentkező hulladék kör-
nyezetvédelmi vonatkozását taglalta sok új ismeretet nyújtó beszámolójában. Az előadásokat 
11 hozzászólás követte, témájuk igen szerteágazó volt: a tanyasi iskolák helytörténeti és 
oktatástörténeti jelentősége, migrációs megfigyelések a családtörténeti kutatásokban, határon 
túli magyar helytörténeti feltárások, a táj és a környezet tükröződése a helynevekben, a kistáji 
monográfiák jelentősége, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc közelgő évfordulójának 
fontossága - vagyis a szekció címadó témakörének szinte minden területe szóbakerült. 

A szekció munkájának legfőbb tanulságát abban lehetne összefoglalni, fontos, hogy a 
helytörténeti kutatásokban és az annak nyomán készülő helytörténeti munkákban a 
természet, az élővilág és a táj is helyet kapjon. Ne csak kötelességszerűen szerepeljen egy-egy 
település vagy tájegység monográfiájában a természeti környezet, hanem úgy, hogy a 
helytörténet és a művelődéstörténet szálaival szorosan kapcsolódjon hozzá. De nemcsak az 
írott lapokon, hanem a mindennapi életben, házaink, középületeink - vagyis épített 
környezetünk - alakításában, településeink arculatának formálásában is szerves egységet 
kellene teremtenünk a táj és a történelem között. Ahogy Ausztriában érezhettük - pedig az 
általunk bejárt vidék csak 77 esztendeje tartozik oda - , hogy ott az embereknek lehet valami 
fogalmuk arról, milyennek kell lennie egy osztrák, vagy mondjuk burgenlandi háznak, 
udvarnak, utcának, vagy akár hegyoldalnak. És mindenki arra törekszik, hogy olyat, vagy 
legalábbis ahhoz hasonlót hozzon létre. Mint ahogy a magyar Alföldön, a Balaton-felvidéken, 
vagy Székelyföldön is tudja mindenki, hogy milyen környezetet teremtsen a maga számára -
akkor mikor a természet és a kultúra kapcsolatát bölcsen szabályozó hagyomány paradicsomi 
világában éltünk. Ez az, amit újra kellene tanulnunk, amit át kellene mentenünk az évezred 
végére s annál is tovább. 

Mert nagyon hiányzik a bennünk és a körülöttünk lévő világ harmóniája, az, hogy legyen 
elképzelésünk, a hagyományaink értékeire épülő elképzelésünk nemzeti sajátosságaink 
kézzelfogható és megjelenítő formáiról, s merjük is vállalni ezeket a sajátosságokat. Erre igen 
nagy szükség volna az oly sokat emlegetett identitás, azonosságtudat formálása és erősítése 
szempontjából. Nekünk, a honismereti mozgalomban tevékenykedőknek, sok feladatunk van 
ebben a munkában, hiszen többségünk érzi ennek a jelentőségét és kollektíven jórészt 
birtokában is vagyunk annak a tudásnak, ami a táji-történeti sajátosság tudatának kidol-
gozásához, formálásához, rögzítéséhez szükséges. 

Halász Péter 

A táj és építészet szekció munkájáról 
Csekély létszámban vettünk részt ezen a szekción, a napi aktualitásokkal kevésbé, inkább 

építészettörténettel foglalkoztunk. Filep Antal tanár úr a bevezető előadásában a földrajzi 
környezet népi építkezést meghatározó szerepéről beszélt, a különféle építészeti anyag-
lelőhelyeknek az ország más-más vidékére jellemző feltételei a népi építkezésre gyakorolt 
hatásáról. Szó esett az emberek tájalakító szerepéről, Északnyugat-Dunántúl népi építke-
zéséről, a XIX-XX. század építészeti divatjairól. Az illusztrációk és a példák zöme kisalföldi, és 
ezen belül is fertővidéki volt. Ezen kívül a képzett „céhes" mesterek, illetve a „céhen kívüli", 
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de a mesterséghez kapcsolódó kontárok népi építészetben betöltött szerepéről, az építészeti 
divatok közvetítéséről, a fejlettebb építési technika és technológia elterjesztéséről esett szó. 
Beszéltünk a lakáskultúra XIX-XX. század első felében bekövetkezett változásáról, a gazdál-
kodás XIX-XX. századvégi átalakulásáról és ennek a népi építészetre gyakorolt hatásáról. 

Hozzászólások hangzottak el a lakáskultúra változása ürügyén a népi kultúra divatjáról, az 
egész Európát behálózó mesterlegény-vándorlásnak a hatásáról, a bútordivatok hazánkba 
való közvetítéséről. Szó esett a fellendülő ipar tájátalakító szerepéről, amely a Dunántúl 
középső részét érintette és rövid három évtized alatt a Bakony valamikor híres bükkös erdőit 
szinte teljesen elpusztította. A települések jogállásának, a domborzati viszonyok kihasz-
nálásának a településeket formáló hatásáról hoztunk fel néhány példát, és cseréltünk eszmét. 

És mint az szokás, a szekció munkája nem fejeződött be akkor, amikor a termet elhagytuk, 
mert azt követően, az elmúlt napokban, baráti társaságban is több mindenről esett szó. Ezek 
közül azt emelném ki, hogy a falu építkezése és elmúlt 30-35 évben rendkívül megváltozott. 
Valamennyien tapasztaljuk, hogy az első építészeti hullám, ami a teljesen tájidegen sátortetős 
kockaházakat hozta a magyar faluképbe, kezd eltűnni. Ezeket a sátortetős házakat különféle 
átépítésekkel, esetenként bontásokkal átalakítják. Nem mondom, hogy jobb, hanem nagyobb 
házakká alakulnak. Fontos lenne, hogy az építészmérnök-képzésben a klasszikus építő 
kultúrák, építési divatok, áramlatok és korszakokon kívül nagyobb szerepet kapjon a magyar, 
a Kárpát-medencei kistáji építkezés, a népi építészeti gyakorlat megismertetése, a célszerűség 
előtérbe állítása. 

Kücsán József 

A XXV. Honismereti Akadémia zárszava 
Tisztelt Akadémia! A honismereti mozgalomban nagyon nagy jelentősége van a képzésnek 

és a továbbképzésnek, hiszen mozgalmunk elsősorban olyan embereket tömörít, akiknek 
túlnyomó része nem főiskolán szerzett tudásával, hanem elsősorban lelkesedésével és 
autodidakta módón, öntevékenyen végzi a hon megismerésével kapcsolatos tevékenységét, a 
gyűjtő-, kutató- és feldolgozó munkát . Nagyon fontos tehát, hogy a mozgalom munkásai 
elkerüljék a dilettantizmus veszélyét, állandó képzéssel, önképzéssel pallérozzák magukat , 
hogy ezt az önként vállalt, szívvel-lélekkel végzett munkát minél színvonalasabban tudják 
végez. 

Korábban, amíg a Hazafias Népfront keretében, viszonylag biztos intézményi háttérrel 
működött a mozgalom, és a Népművelési Intézet is sokat vállalt a honismereti munka 
szakmai színvonalának növeléséért, a honismereti szakkörök vezetői, különböző szak-
területek művelői, gyűjtői, feldolgozói könnyebben megszerezhették azt a szellemi muníciót, 
ami elengedhetetlen tudománysegítő munkájukhoz. Amióta azonban a honismereti 
mozgalom társadalmiasult, a magunk lábára álltunk, kevesebb háttérrel, hátterekkel 
rendelkezünk, a rendszeres képzés a háttérbe szorult. Emiatt megnőtt a Honismereti 
Akadémia jelentősége, hiszen mozgalmunknak ez most nemcsak a legfontosabb, de 
többé-kevésbé az egyetlen képzési, továbbképzési alkalma. 

Elsősorban e tekintetben kell értékelnünk a XXV. Honismereti Akadémia jelentőségét. 
Remélem egyetértenek velem abban, hogy az elhangzott előadások, korreferátumok, 
hozzászólások igen színvonalasak voltak, s a jól szervezett kiránduláson is rengeteget 
tanulhattunk. Megállapíthatjuk, hogy ez a Honismereti Akadémia hallatlanul sok új 
információt adott mindnyájunk számára. Azért is, mert témánk „A táj és az ember kapcsolata" 
kilépett a hagyományos, klasszikus értelemben vett honismereti témák köréből, amely 
elsősorban a történelmet, a művelődéstörténetet, a néprajzot, az intézménytörténetet, tehát 
főként a humán területeket részesítette előnyben. Most kitágult és kibővült a látóhatárunk. 
Jelentős lépés volt, hogy olyan kérdéskört tettünk meg Akadémiánk fő témájává, ami újabb 
területre irányította a figyelmünket. 
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A táj, a környezet, az élővilág, és annak védelme benne volt ez addig is a gondol-
kodásmódunkban, szerettük ezt mi eddig is. De ezekben az összefüggésekben, ahogy itt 
természeti és épített környezetünkről, a környezetvédelem jelentőségéről, a táj és az ember 
kapcsolatának szinte filozofikus magasságokba emelkedett összefüggéseivel megismer-
kedhettünk, nagy szüksége volt a mozgalomnak. Biztos vagyok benne, hogy akik az 
előadásokat végighallgatták ismeretekben gyarapodva, gondolatokban gazdagodva és 
különböző szándékokban megerősödve hagyják el Akadémiánk színhelyét, Győr szépséges 
városát, hogy azután tovább fejlesszék, tovább gondolják, megvalósítsák a hallottakat. 

Elhangzott többször is az Akadémián, hogy a honismereti szakkörök, a honismereti 
közösségek kapcsolódjanak be jobban a különböző környezetvédelmi munkákba. Ahogyan jó 
kapcsolataink vannak a különböző múzeumokkal, levéltárakkal, más közgyűjteményekkel, 
ugyanolyan kapcsolatokat kellene kialakítani a környezetvédelem intézményeivel és 
társadalmi szervezeteivel ami egymásrautaltságunkat fölismerve jobb, hatékonyabb munkát 
eredményezhetne. 

Akadémiánkon sokszor elhangzott a térségi összefogások, a horizontális kapcsolódások 
jelentősége. A különböző megyei egyesületek egy-egy jelentős cél elérése érdekében fogjanak 
össze, működjenek együtt a különböző térségekben. Erre kitűnő lehetőség és szükség is lesz 
az elkövetkező esztendőben, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnep-
lésében fogjuk megvalósítani azt, amit ebből a honismereti mozgalom felvállalhat. 
Forráshiányos esztendőinkben nagyon fontos, hogy a megyei egyesületek közös térségi 
programokat dolgozzanak ki. 

Azt gondolom, igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a természet-, környezet-
védelmet, a táj és az ember kapcsolatát máskor is napirendre kellene tűzni a Honismereti 
Akadémián. Előbb-utóbb bizonyára ismét sor fog erre kerülni, de azt hiszem, addig is arra 
kellene törekednünk, hogy minden munkánkban, legyen az helytörténet, vagy a honismeret 
más vonatkozása, kapjon helyet ez a téma. Hiszen szinte nincs a honismereti munkának, 
szakkörök tevékenységének, vetélkedők szervezésének olyan területe, amit ne gazdagítana és 
gazdagíthatna a természet és a környezet megismerése. 

Mindnyájunk nevében megköszönöm a szervezőknek és segítőiknek, hogy megvalósították 
találkozónk zökkenőmentes lebonyolítását. A XXV. Honismereti Akadémiát bezárom. 
Találkozunk egy év múlva, Szolnok megyében. 

Halász Péter 

A Baranya Honismereti Egyesület 
munkájáról 

Az aprófalvas Baranyában mindig élt a hagyományőrzés. A jó „mesterek", a néptanítók 
gazdag népdal-, népmese-, népszokás gyűjtése és a História Domusokban is rögzített 
helytörténet addig nem merült a feledés homályába, amíg érintetlen közösség volt egy-egy 
település lakossága, legfeljebb néhány értelmiséggé vált tanult ember hagyta el szülőföldjét 
vagy cserélődött ki más tájakról jött jegyzővel, tanítóval, pappal. 

Igazán az első és második világháború bontotta meg a megye nyugalmát és a háborúk után 
ki- és betelepültek sokasága változtatta meg az évszázadok során kialakult kulturális 
arculatot. A kulturális örökség megőrzésére a nagy számban betelepültek „meggyökerez-
tetésére" tudatosan kellett összefogni. 

1960-tól Baranyában is a Megyei Honismereti Bizottság irányította, segítette a honismereti 
munkát, az indulásnál a Megyei Népművelési Intézet dolgozói - áldott emlékű dr. Varga 
Károly és Lemle Géza - , és a máig is velünk működő Timár Irma bábáskodtak. Sok 
tanfolyamot vezettek a szakkörvezetők képzésén. Kirándulásokat szerveztek megyénk 
megismerésére, lelkesítve a honismereti munkát vállalókat. Ekkor indult el a falukrónika írás, 
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ma a Levéltár gondozza. Az abban az időszakban szakköröket szervezők közül néhány 
harmincöt év után is vezeti honismereti szakkörét. 

1990. szeptember 16-án Dobszán - egy apró baranyai faluban - alakult meg a BARANYA 
HONISMERETI EGYESÜLET, melynek tagjai lettek a megyében működő szakkörök és egyéni 
kutatók, a Szigetvári- és Siklósi Várbaráti Kör, valamint a Szederkényi Honismereti Kör, 
melyben hazai és kitelepült németek együttesen ünneplik meg a jelentős évfordulókat, 
gyarapítják a közösen létrehozott Szederkényi Múzeum helytörténeti és néprajzi anyagát. 
Tájmúzeum a Megyei Múzeumigazgatóság szakmai támogatásával harminc községben és 
valamennyi városban működik. Nincs Baranyának olyan iskolája, ahol helytörténeti, néprajzi 
kiállítással nem találkoznánk. Fenntartásukat, fejlesztésüket a honismeretben dolgozók 
feladatuknak tekintik. 

A Megyei Egyesület működő tagságának létszáma: 1467 fő, tevékenysége sokirányú. A 
fejlődés akkor lendült be igazán, amikor az egyesület megtisztelő feladatként megkapta a XX. 
Honismereti Akadémia megrendezésének lehetőségét. A rendezés és vendégfogadás az egész 
megyét megmozgatta. Az ünnepi napok elmúlásával a honismereti tevékenység folytatódott. 
A mellékelt táblázat áttekintést nyújt a megye öt évet átívelő honismereti eseményeiről. 

Évek 1992 1993 1994 1995 1996 1992-1996 
Események, tanácskozások, táborok 23 35 30 35 38 161 
Jubileumok ünneplése 14 38 16 16 20 104 
Emlékművek, emléktáblák állítása 11 7 10 22 8 58 
I. és II. világháborús emlékművek állítása 25 20 6 - 2 53 
Helytörténeti gyűjtemények kialakítása 3 3 4 2 6 18 
Kiállítások szervezése 11 8 8 11 16 54 
Kiadványok megjelentetése 7 8 12 3 4 34 
Lapszerkesztés és -indítás 3 9 3 - - 15 
Honismereti névadások 2 3 - - - 5 
Hagyományőrző rendezvények 2 3 3 19 36 63 
Összes honismereti esemény 101 134 92 108 130 565 

(Forrás: Új Dunántúli Napló, Meghívók, Diskurzus) (Gyűjtötte: Tímár Irma, Gábori Imréné) 

Az 1995-1996. év a millecentenáriumi ünneplés jegyében telt el. A táborok központi témája 
is ez volt Szentlászlón, Nagytótfalun, Pécsszabolcson, Egyházaskozáron, Lánycsókon, Or fűn 
1995 és 1996 nyarán. 

Pécsszabolcson 1995. október 8-án a falu búcsúnapján mutatták be a vallásos nép több száz 
éve megőrzött emlékeit: két-háromszáz éves könyveket, liturgikus tárgyakat, népi 
szőtteseseket, kézimunkákat. Az emlékeket - mint korábban is - a gyermekszakkör tagjai 
gyűjtötték. Ezzel megindult megyeszerte az ünneplések sora. 

Az önkormányzatok és megyei közgyűlés támogatta a rendezvényeket. 
Jeles esemény volt Sellyén a találkozó Pápa város képviselőivel. Az ünnepre az adott alapot, 

hogy a honismereti kutatás Sellyén találta meg Pápa város nemzetőrségének a II. zászlóaljnak 
a teljes névsorát, ők védték 1848 július és augusztus havában a Dráva vonalát a Jellasics hadai 
ellen. A nemzetőrség parancsnoka Siittő Ignác, Pápa város kapitánya volt. Ő és kilenc társa 
Sellyén halt meg. Pápay Jenő a terület képviselője megtalálta a hősi halált halt Süttő kapitány 
eléggé megrongált sírját. Pápán mindmáig fenntartott nemzetőrség huszárszakasza őrmes-
terének korabeli öltözékében jelent meg az ünnepségen. 

Sokszínű volt Siklós együttünneplése. Dr. Simor Ferenc alpolgármester úgy érezte, a 
nemzeti identitástudatot kell ébren tartani ebben a „végvidéki városban". A honfoglalási 
emlékúnnepségre 230 szereplő készült fel. Tíz alkalommal vetítéssel egybekötött történelmi 
előadáson vettek részt. Létszámuk 620 helybeli érdeklődővel egészült ki. A határőr fiatalok is 
itt készültek fel az országos millecentenáriumi vetélkedőre, ahol első helyezést értek el. 
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Hegedűs Éva felvétele 

Érdekes esemény volt a pécsszabolcsi Árpád-kori keresztelőkút megtalálása - ez a korabeli 
román stílusú Szt. Mihály templomából való és ünnepélyes keretek között került a jelenlegi 
nyolcvanöt éves neoromán stílusú templomba. 

A kiragadott események sorában helyet kaptak az ünnepi találkozások is. Az 
elszármazottak jöttek haza ünnepelni Szebény, Szederkény, Szentlőrinc, Mohács, Sellye, 
Szentlászló, Pogány községekbe. Pécsszabolcsra a naptári Szabolcs névnapon a Szabolcs vezér 
nevét viselő települések polgármesterei, helytörténészei jöttek találkozóra, beszélgetésre, 
ünneplésre. Ide voltak hivatalosak azok a helybeliek, akik család-, vagy keresztnevükben 
hordták a Szabolcs nevet. Kis embléma kitűzésével szíves kínálással és kedves szavakkal 
köszöntötték őket a honismereti gyermekszakkör tagjai. 

A lelkekben munkálkodó jeles események gazdag sorát lehetne még folytatni, de meg kell 
emlékeznünk a hét honfoglaló vezér tiszteletére ültetett hét tölgyfáról, mely szépen faragott 
kopjafát ölel körül Sellyén. Zöldell az emlékliget a lánycsóki képviselő: Schwarczkopf 
Ádámné és szakkörösei tervező gondolata, és kivitelező szorgos kezei nyomán. Faültetés volt 
Siklóson és emléktáblák, emlékkövek, kopjafák tartják ébren a helytörténeti figyelmet: 
Beremenden, Drávaszabolcson, Sásdon, Szárászon, Pécsszabolcson, Szentlászlón, Sziget-
váron, Komlón, Szentlőrincen, Piispökbogádon, Szalántán, Hosszúhetényben, Mecsek-
nádasdon, Püspökszentlászlón, - csak azokat a helységeket sorolva, amelyek komoly 
sajtóvisszhangot kaptak. 

Millennium tiszteletére szervezett kiállítások felsorolása nagy terjedelmet jelentene. Új 
hagyomány van alakulóban: „Lóháton, gyalog Szabolcs nyomában." Új a Tenkestúra 
tájékozódó terepverseny. 

Felújították néhány faluban a gyöngyösbokrétát, és a központi szervezésű mohácsi 
busójáráson kívül láttunk „téltemető" népijátékokat is. 

Kiállításokon és munkaközben találkoztunk „tojáshímző" szakkörösökkel, akiket népi 
iparművészek türelmesen tanítgattak. Örültünk ptinkösdölésen, elfogadtuk a lakodalmasok 

A Baranya Honismereti Egyesület 1997. szeptember 6-án Nagytótfalun tartotta tisztújító 
közgyűlését. Meghallgatták Gábori Imréné elnök beszámolóját, a Számvizsgáló és az 
Ellenőrző Bizottság jelentését, majd kiegészítések hangzottak el a beszámolóhoz és 
áttekintették a feladatokat. Az újonnan megválasztott vezetőség: Gábori Imréné (elnök), dr. 
Antal Gyuláné (titkár), Békés Lajos, Cserfay Sándor, Mesterné Hegedűs Éva, Simor Ferenc, Tímár 
Irma. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Budai Györgyné, Görbe Istvánné, Pető Sándor. Az Ifjúsági 
Csoport vezetője: Budai Kinga. A közgyűlés résztvevői megismerkedtek a nagytótfalusi 
falumúzeummal és Siklós nevezetességeivel. 
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jó szívvel nyújtott kalácsát, borát. Zarándokoltunk búcsúsokkal, feljegyezve az egyházi népi 
énekeket. Koszorúztunk március 15-én, Szent István napján, október 6-án és október 23-án. 
Megrendültünk apró falvaink különböző nemzetiségeinek temetési szertartásain, letéve a 
tisztelet helyi szokás szerint megfont virágait. Meghívtak néhányszor iskolai helytörténeti 
órákra - szeretnénk többször is menni. 

A Megyei Honismereti Egyesület évi közgyűléseit minden esztendőben más településen 
tartja, ezzel is lendületet igyekszünk adni az ott folyó munkának. Ezek az összejövetelek 
egyben alkalmat adnak arra is, hogy egy-egy helyi honismereti közösség kiállításon mutassa 
be munkáját. 

Az utánpótlás? Három évig tartotta ünnepi lázban középiskolásainkat, szakmunkás-
képzőseinket az Emese Alma (mítosz és történelem) vetélkedő. A harmadik év országos 
döntőjén is megállták a helyüket - Leöwey gimnazistáink első, 506-os szakmunkástanulóink 
első, Idegenforgalmi és Turisztkai szakközépiskolásaink második helyezést értek el. Ők a 
honismereti munkánk jövő reménységei. 

Tervezzük, hogy a honismereti értékmegőrző feladatokra táborokban készítjük fel az 
ifjúságot, jól működő táboraink vannak Egyházaskozár, Szentlászló, Siklós, Nagytótfalu, 
Pécsszabolcs, Lánycsók, Kisnyárád szakkörvezetőinek szervezésében. A sokszínű munka-
formákat nem hagyhatjuk abba. Továbbra is kapcsolatot tartunk fenn a megye könyvtáraival, 
múzeumaival, levéltáraival. A Falukrónikák vezetését is szorgalmazzuk. 

Gábori Imréné 

Anyáink s a szép szó ünnepe1 

Nemzetközi találkozóra invitált bennünket a meghívó s az előző hat év munkáját összegző, 
ízlésesen megformált kiadvány. Azonban alapos áttanulmányozás után sem igen leltem más 
nemzet fiairól szóló híradást az oldalain, merthogy magyarok e találkozók résztvevői, 
éljenek-e maradék ország határain innen avagy túl. Az érintett kettős kötődésű honfitársaink 
se haragudjanak ezért, hisz azonosságtudatuk ezen oldala hozta őket ide. Távol álljon tőlem 
tehát a szőrszálhasogató, fogadatlan prókátor gúnyáját magamra húzni, de engedjék meg, 
hogy én e tavaszi hétvégét ne nemzetközi, hanem összetartozásunkat erősítő, magyarközi 
alkalomnak tekintsem. 

A csak látszólag nyelvészkedő indítás után rögtön hadd szorítsam meg a találkozó szellemi 
atyjának, Dániel Kornél művelődésiház-igazgató úrnak a kezét az ötletért s a megvaló-
sulásért. Nem kis kurázsi s elhivatottság szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a váci püspökség 
kecskelegelőjének a helyén, az alig négy évtizede önálló településsé vált Erdőkertesen világra 
szóló, művészeti ünnepet tudjon teremteni! S nem is egyszerit, hanem a testvérmúzsák immár 
hetedik esztendeje ismétlődő - az előadó-, a képző- és iparművészet - együttes ünnepét itt s a 
szomszédos Veresegyházán, majd Gödöllőn, a következő napokban. S megelőzően az elmúlt 
hónapokban a Muravidéken, Bácskában, a Székelyföldön, a Felvidéken s ismét az erdőkertesi 
elődöntőkön. Csupán ezidén a mai napig a több mint hétszáz résztvevő s a ki tudja, hány ezer 
néző együttes ünnepét. 

Az erdélyi költő, Tompa László gondolatai jutnak eszembe, aki a Nyugat 1941. januári 
ankétján vetette papírra a következőket: „Mi, erdélyi magyarok, mindig erősen éreztük az egységet 
az egész magyarsággal való szoros összetartozásunkban. De ugyancsak mi: meg tudtuk és meg tudjuk 
látni a különbséget is magunk és az alföldi vagy másfóldi magyar között. Testvérek vagyunk, de 
vonásaink - lelkiek és testiek - egymástól sokban különböznek (...) / Nem lehet azonban kifogásunk az 
ellen, hogy egy ilyen nagy építményben (mint az egész magyarság, összege az összes magyar erőknek, 
magyar erőkifejtésnek) az alap, az összetartó szerkezet nagy egysége mellett, külön tagolt formái, ívei, 
kiugrásai legyenek a részleteknek is. Ellenkezőleg! így soha eszünkbe sem jut az sem, hogy egy ország 

' Elhangzott Erdőkertesen 1997. május 2-án, a VII. „Anyám fekete rózsa" Vers- és Prózamondó 
Találkozó megnyitó beszédeként. 
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területe csupa alföld, vagy csupa hegység legyen. Ez elviselhetetlenül unalmas, vagy kietelenrideg is 
lenne mindenképpen! Vagy tudunk-e elképzelni, kívánunk-e olyan orgonát, amelyiknek minden 
billentyűje csak ugyanazt az egy hangot tudja megszólaltatni? Mennyivel szebb, teljesebb himnusza az 
életnek zendülhet meg, ég felé szállva, azon az orgonán, amelyiknek sok, minél több hangja van, 
hangszínben minél gazdagabb változatul! Ilyen legyen szellemi működésünk eredménye: tudomány, 
művészet, irodalom!" 

S lám, a lévai Újvári László tanár úr - e versmondó találkozók kapcsán - mintha csak 
folytatná, tovább fűzné a több mint fél évszázada elkezdett gondolatsort: „Nekünk nagyon sokat 
jeleni e részvétel, mert ez a rendezvény számunkra szimbólum is. Az anya jegyében meghirdetett 
találkozó az anyanyelvünkkel való találkozás is, és nem itt 'nálunk', hanem az anyaországban, ahonnan 
mi szellemiekben táplálkozunk. Szükség van erre, mert így tudunk erősek lenni, így tudunk 
megmaradni. / Mert mi itt mindig kevesebben vagyunk, mert nemcsak anyáink roskadnak a földre, 
hanem immár a fiatalabbak közül is néhányan megtörtek lesznek és kicsik, s tőlünk elviszik." 

Igen, az anyanyelv - tizenötmillió magyar anyanyelve, .amely a száz éve született Tamási 
Áron szerint akár jelképes erőnek, hatalomnak is nevezhető: „A különböző nyelvek melegéből 
keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett 
nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte 
egybe; hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint 
jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt." 

Barátaim a Kárpát-medence különböző szegleteiből s távolabbról is! Hadd köszöntsem 
Önöket a Magyarok Világszövetsége oktatási intézményének: a Szent László Akadémiának a 
rektora, Pozsgay Imre egyetemi tanár s a magam nevében. A szép szó teremtette emelkedett 
légkört kívánunk a következő három napban, Reményik Sándor szavaival: „Vigyázzatok ma jól, 
mikor beszéltek. / És áhítattal ejtsétek a szót, / A nyelv ma néktek végső menedéktek, / A nyelv ma 
tündérvár és katakomba, / Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! //£ drága nyelvet porrá ne törjétek, /Ne 
nyúljon hozzá avatatlanul / Senki: ne szaggassátok szirmait / A rózsafának, mely hóban virul! / Úgy 
beszéljen ma ki-ki magyarul, / Mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna!" 

Dr. Székely András Bertalan 

Ismét áll Bocskai István szobra 
Nyárádszeredán 

A marosszéki Nyárádszeredán, mely a Nyárád és a beléje ömlő 
patakok völgyében élő székelyek kulturális központja, 1906. június 
23-án Bocskai-szobrot avattak. A történelmi jelentőségű székely 
települést szoros szellemi szálak kapcsolják Bocskai Istvánhoz: az itt 
összegyűlt magyar és székely rendek választották meg 1605. február 
21-én Erdély fejedelmének. Ennek a történelmi eseménynek állított 
emléket az utókor, amikor a mezőváros lakossága szobrot emelt az 
európai vallásszabadság hősének, a hajdú és székely népcsoport 
oltalmazójának. 

A szobrot a bécsi béke 300. évfordulóján leplezték le; a kétszeres 
életnagyságú, bronzból öntött emlékmű a marosvásárhelyi születésű 
Horváth Géza alkotása. A költségeket közadakozásból teremtették 
elő. Nemcsak a környező falvak és a közeli Marosvásárhely városa, 
de a többi székely szék lakosai is hozzájárultak filléreikkel. így 
válhatott valóra, hogy az eredetileg tervezett egyszerű emlékkő 
helyett, művészi kivitelű mellszobor hirdethesse a fejedelem dicső 
tetteit. A gyűjtés megszervezése Ravasz János helybeli református 
esperes érdeme volt, aki életcéljának tekintette, hogy a fejedelem 
emlékművet kapjon Nyárádszeredán. 
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A leleplezés napja a székelység nemzeti ünnepének számított, annyian sereglettek össze. Az 
ünnepség - a korabeli krónikák szerint - hálaadó istentisztelettel kezdó'dött a református 
templomban, majd délutánra, hosszú lovaskocsi sorban, megérkeztek a vendégek is. 
Legtöbben a Maros, Nyárád és a Kisküküllő mentéről érkeztek, de jöttek távolabbról is, sokan 
gyalogosan, még a havasok aljáról, Görgény vidékéről is, ahol egykoron Bocskai birtoka volt. 
Az ünnepi beszédet Szadeczky Lnjos kolozsvári egyetemi tanár mondotta . A Biharból származó 
fejedelem és a székelység közötti kapcsolatot méltatta, kimutatta, hogy milyen nagy 
fontosságot tulajdonított a fejedelem a szabadságszerető székelységnek és mennyire a szívén 
viselte sorsukat. Az európai történelemben elsőként megvalósított vallásszabadságot, a 
székelyek és a hajdúk bátorsága vívta ki. 

A mellszobrot három méter magas kőalapzatra helyezték, melyre az alábbi szöveget vésték 
fel: 

Itt választották 
Erdély fejedelmévé 
Bocskai Istvánt 
1905. február 21. 
E szobrot emelte a bécsi béke 
Háromszázadik évfordulóján 
a hálás székely nép 
1906. június 23. 

Az ünneplő közönség akkor még nem sejtette a szobor későbbi keserves kálváriáját, melyet 
- a székely néppel együtt - alig két évtized múltán elszenvedett. Csupán 18 évig állhatott 
eredeti helyén az emlékmű. 1924-ben, a soviniszta szoborpusztítók elől, előbb a református 
templomba kellett bemenekíteni, majd amikor már itt sem volt biztonságos a rejtőzése, a 
kolozsvári Református Teológiára mentették titokban, 1933-ban. 

A bécsi Belvedere palotában 1940. augusztus 30-án aláírták a második bécsi döntést. Ez a 
békeszerződés, elismerve, hogy Trianonban igazságtalanság történt, az etnikai- elveket vette 
figyelembe. A két érintett fél - olasz és német döntőbíráskodás mellett - békés tárgyaláson 

Az Erdélyi Szövetség küldöttsége koszorúz. 



állapodott meg az új határokról. Észak-Erdély - több mint egymillió magyar, köztük 
Székelyföld népe - visszatérhetett Magyarországhoz. 

A békeszerződést követően 16 évi rejtőzés után, szabaddá vált a Bocskai-szobor is. 
Másodízben 1940. november 24-én került vissza eredeti talapzatára, Nyárádszereda Fő-terére. 
A helybeli újság így örökíti meg a második felállítás emlékezetes eseményét: „Lélekemelő 
ünnepség volt vasárnap Nyárádszeredán, ahol Bocskai István fejedelem visszaállított szobrát 
leplezték le újból, díszes ünnepség keretében. A szoborleplezésen nagy számban volt jelen 
nemcsak a község, hanem a szomszédos helységek lakossága. Az ünnepségen a 
marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság képviseletében Nagy Endre főgondnok, 
valamint Molter Károly író és tanár voltak jelen. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, 
amelyen Dávid György református lelkész mondott nagyhatású beszédet." Nyárádmente 
székely népe nemcsak a szobor visszaállítását, de visszakapott szabadságát is ünnepelte 
ezúttal. 

A Bocskai-szobor, amely ettől az időponttól már a székelység szabadságvágyát is 
szimbolizálja, mindössze négy évig hirdethette az erdélyi fejedelem európai jelentőségét és a 
székelyek hűségét a magyar nyelvhez, államisághoz. Annak ellenére, hogy Észak-Erdély 
tárgyalás, közös megegyezés és nem erőszak útján tért vissza - a második világháború után a 
győztes nagyhatalmak visszaállították az igazságtalan, az etnikai elveket figyelmen kívül 
hagyó trianoni határokat. Ismét román állampolgárrá tettek csaknem kétmillió magyart. A 
szobor pedig ezúttal is lekerült a talapzatáról. Nyárádmentén, akárcsak szerte Erdélyben, 
megtorlás pusztított végig. Féltő kezek az emlékművet ismét a református templomba 
menekítették, de ott ismét nem volt teljes biztonságban. A román hatóságok 1952-ben 
megkísérelték a beolvasztását, ám a református egyház határozott ellenállása miatt le kellett 
mondaniok erről a pusztító szándékukról. A Securitate legnagyobb bánatára, szerintük 
ugyanis a szobor beolvasztását az indokolta, hogy megvalósítása esetén az egész járás 
teljesítette volna a „bronzbegyűjtési tervét". Sorsa csak 1976-ban enyhült. Akkor Török Ernő 
lelkipásztor, vállalva a diktatúra megtorlását is, egyik éjjel a templom bejáratánál álló 
talapzatra emeltette a szobrot. 

Az elmúlt évi országgyűlési választásokat követően a község és a református gyülekezet 
vezetése, élén a Bocskai Közművelődési Egyesülettel, próbára tette a Ciorbea-kormányzatot. 
Mozgalmat indított a szobor kiszabadítására. Nem volt könnyű feladat meggyőzni a jelenlegi 
hatalmat sem, hogy ha Genfben, a kálvinisták Rómájában, a reformáció emlékművének 
párkányfala előtt - Cromwell társaságában - ott állhat a fejedelem szobra, akkor 
életpályájának indulási helyén, Nyárádszeredán sem büntethetik tovább, azért, mert magyar 
volt. A kormány végül is engedni kényszerült. Bocskai István erdélyi fejedelem szobra 
harmadszorra is visszakerült eredeti helyére, ahová 1906-ban emelte a székely népakarat. 

A szobor harmadik leleplezésére 1997. július 12-én került sor, az előző alkalmakhoz hasonló 
ünnepség keretében. A koszorúzáson magyarországi szervezetek is résztvettek. A Határon 
Túli Magyarok Hivatalának képviselői mellett, a városban távoktatást szervező Kertészeti 
Egyetem és több civil szervezet, így az Erdélyi Szövetség és a Kárpát-medencei Kapcsolatok 
nemzetpolitikai műhely képviselői is elhelyezték koszorúikat, a sok tragédiát átélt szobor 
talapzatánál. A Hajdú Városok Szövetsége nevében Kujbus Mihály, Hajdúdorog polgármestere 
tette tiszteletét és helyezte el a koszorút. 

Az eddigiekhez hasonlóan, ennek a szoboravatásnak is szimbolikus jelentősége van. Ezúttal 
is kifejezésre került: az erdélyi magyarság töretlenül ragaszkodik nemzeti önazonosságához és 
fennmaradásához. 

A Bocskai István Közművelődési Egyesület a szoboravatás alkalmából alkalmi kiadványt 
adott ki. Ebben írja a következőket Bíró Mária: „A késői utódok hálaadása volt a századelején 
emelt szobor, de egyben az itt élők kisebbségi létének legnagyobb támasza lett e viharos 
ezredvég idején. A szinte legendássá vált szeredai Bocskai-szobor a talapzatán vagy 
rejtekhelyén, a templomba menekítve vagy köszöntve az oda belépőket, egyaránt vált 
helytállásuk, kötődésük szimbólumává, történelmi tudatunk erősítőjévé... Szomorú évtizedek 
során a talapzat tömör felirata volt egyetlen hiteles történelmi leckénk. Korosztályok sora 
merített történelmi tudatot a pár szavas feliratból... Büszkén emlegetve a nagy történelmi 
eseményt, fejet hajtva a szobor előtt, az egyetemes magyar történelem részesének, határokkal 
elszakítva is, egy nemzethez tartozónak érezzük magunkat." 

Hajdú Demeter Dénes 
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Emlékbeszéd Fekete Istvánnak, 
Gölle világhírű írójának szoboravatásán1 

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Barátaim! 
Mostanában sokat járok a farkasréti temetőben. Itt nyugszanak nagyszerű íróbarátaim 

közül sokan: Illyés Gyula és Németh László Dunántúlról, Fekete István és Fodor András 
Somogyból. Mintha a farkasréti temető második szülőföldemmé vált volna, miután somogyi 
hazámból a fővárosba költöztem. Itt temettem el feleségemet is! 

Nekem a nép tanítói: az írók voltak a nemzet „lámpás szép fejei" Adytól Fekete Istvánig. De 
a tényleges néptanítók is: Gárdonyi Géza Karádon, Göllében Fekete István édesapja, Varga Pál 
az én falumban, Kaposmérőben, Csokonyavisontán Szalóky Dániel, és a Rinya-mentén 
Arany Bálint, a Göcsejben pedig Gönczi Ferenc. De itt nyugszik az írók közül Mesterpistn, a 
göllei néptanító fia is. 

A szülőház Göllében a falu tanítójáé volt, amelyben Mesterpistaként élte az író szép és 
emlékezetes írásait inspiráló gyermekálmait szülőföldjéről, barátairól: Király Ferkóról és 
Görbic Pistáról: a két cselédgyerekről, a falu fáiról és madarairól, a Bogáncsról és a Vukról és 
a szülőföld szépséges környezetéről, amelyről Kogutoviczal, a nagy földrajztudóssal vallotta, 
hogy nem az erdők vannak Somogyban, hanem Somogy van az erdőben! Szinte több száz 
aprófalu mögött ott állt a Vrír, az Erdő a falvak körül. Sem a szőlőfürtöt, sem az erdőt: a másik 
„CÍMERT" sem engedte kifonnyadni Somogy címeréből, erről a szépséges szülőföldről szólt 
minden mondanivalója. 

Szülőfalujának: Göllének éppúgy, mint írójának a megye állatvilága volt a legnagyobb 
büszkesége díjazott lovaival és erdei mesehőseivel. De a szülőföldnek a centruma a szív volt 
számára, a faluját jelentő hazában is! Számára a falu volt a haza szinonimája, ha azt mondjuk, 
hogy hazamegyünk, akkor mindenki a szülőfalujára gondol. Ez így volt Fekete Istvánnál is, 
amikor Visszapillantásában írta, hogy a somogyi embernek a haza elsősorban a faluját 
jelentette s csak azután gondolt a nagyobb és tágabb Kárpát-medencei hazára: az országra. 

Amikor a Vallomások Somogyról című kötet szerkesztői arra kérték, hogy a második 
világháború első éveiben Visszapillantás című írásában szóljon Somogyról és benne Gölléről, 
akkor első'gondolata édesapja és az ő iskolája volt és iskolatársai, barátai. Nem tagadta soha az 
író, hogy nem hullatott könnyeket azért az országért, amelynek szakadékában a 
kizsákmányolás, az úrhatnámság előkelő expressvonata a mélységbe zuhant, s a mélységet 
csakhamar betemette a történelem. De látta az ország sebeit is, a falu tántorgó öregjeit. 
Ellentétként fiatal embereket hívott szülőföldjéről budai lakásába, hogy mondják el a falu sok 
jó és sok rossz hírét. Vendégeit Gölléről mindig szívének a páholyába ültette, szülőföldje jó híreit 
mindig Somogy diadalának tartotta. 

Barátainak a halálát pedig könnyes szemmel fogadta, tudta, hogy a szülőföld szeretete nem 
az agyunkban van, hanem a szívünkben. Nekem is mindig elhomályosodik a szemem, ha 
Édesanyámról s halott feleségemről és az újlaki meténgesi temetőről van szó. 

Szép ember volt Mesterpista, a fényképe is erről árulkodott, amelyet akkor küldött hozzám, 
amikor a második világháború után jelentkezett levelében, hogy vegyük be a Berzsenyi 
Társaság emlékezet-könyvébe, tagjainak szépen növekvő lajstromába. 

Miért tudott szépen írni Fekete István? Azért mert hazája-szülőföldje iránti szeretete nem az 
agyában, hanem a szívében élt. Pennáját mindig szíve kalamárisába mártogatta! Ezért 
szerettem, de szerette minden olvasója az ifjúság történelemhez vonzódó és azt sugárzó 
regényeit, amelyekben az író mesterkeze mindig a nagy természet, az állatok és a fák világába 
és virágai közé tudta - mintegy szép mesevilágba - vinni olvasóit, akár ifjak, akár vének is 
voltak azok. 

Amikor írtam A harminc nemzedék vallomását Somogyról, annak ezeroldalas történelmi 
bibliáját a szülőföld fogvatartó erejéről, kötetemből aligha tudtam volna kihagyni a szépen író 

1 Elhangzott Dombóváron, 1997. augusztus 16-án. (Szerk.) 
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Fekete Istvánt, aki fájdalommal látta szülőföldje sebeit, de hitte, hogy az idő és a történelem be 
fogja temetni az emberi értelem segítségével a tragikus évtizedek diktatúrás szegénységét és 
elnyomottságát. Könyvemből tehát sem családját, sem faluját, sem a magyar irodalom egyik 
legszebben beszélő íróját nem hagyhattam ki. De nem hagyhattam ki tükörfényes írásaiból a 
Ballagó időt, a Hajnal Badánybant, a Tüskevárat és a Bogáncsot, a Lutrát, a Kelét és a Vukot, 
de a Pepi kertet sem. 

Munkáját szerette az ifjúság, rajongott érte a tanuló gyereksereg, a fiatalság. Ifjúsági 
regényei - amelyeket a nemzet egészének is szánt - lírikus hangvételű szépirodalmi alkotások 
voltak és honismeretünk környezetvédelmének a bibliái, amelyek mindig erősítették a 
magyarság tudatát nemzetünk soraiban. 

Amikor Fekete István szülőfaluja irodalmi örökségének megbízott és hűséges sáfára: Bodó 
Imre meghívott Dombóvárra a mai ünnepség kőbemintázott írójának a szoboravatására, 
Chicagóban élő fia jelenlétében és annak a szülőfölddel egyeztetett ünnepségére, ahol Farkas 
Pál tanítóképzős művésztanár szobra áll előttünk, hogy az már ne csak a régióban, hanem a 
nagyobb hazában is hirdesse írói nagyságát a nemzetnek. Legyen Bodó Imre a szobor 
gondozója, aki Fekete István őrtüzét mindig élesztette Göllében a róla elnevezett múzeumban 
és most a nagy író dombóvári emlékházában. Legyen Fekete István szobra örök emléke annak 
a nemzetnek is, amelynek hűséges és széptollú, világhírű írója volt! Legyen áldott örökké emléke 
hazánk minden fiának a szívében! 

Kanyar József 

Anna-napok Kishegyesen 
A Vajdaságban lévő, kb. 12 000 lakosú Kishegyes, Szabadka és Újvidék között található. Az 

élénk forgalmú község Bácska „szívében" helyezkedik el. E dombokkal övezett szép fekvésű 
falu egyre inkább a Vajdaság egyik kulturális központjává kezd válni. Már hagyománya van 
az idén 4. alkalommal megtartott, egyhetes Anna-napi rendezvénysorozatnak. Ebben az 
évben szerepelt itt Erdélyből fúvószenekar, a Vajdaságból színjátszó együttes, 
Magyarországról vak- és gyengénlátó előadók csoportja, és még számos rendezvény volt a 
július 21-28. közötti héten. Ezekben a napokban nagy volt a jövés-menés, zsongás a 
községben. Valamennyien tapasztalhattuk a kishegyesiek szívélyes vendégszeretetét. 
25-26-án költők, írók művein keresztül gyönyörködhettünk a szavak és gondolatok 
szépségében. 

Dudás Kálmán I. vers- és prózamondó verseny 
1997-ben első alkalommal rendezte meg a Kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 

és a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület a Dudás Kálmán vers- és prózamondó versenyt, 
amely inkább találkozónak nevezhető. Hiszen itt Kishegyesen a szereplők egymásnak is, de a 
közönségnek is szolgálták a „szót", a szép magyar beszédet. 

Dudás Kálmán Kishegyesen született 1912. augusztus 27-én. Iskoláinak befejezése után 
gyógyszerész diplomát szerzett. Egy ideig szakmájában dolgozott. 1945-től Topolyán magyart 
tanított a gimnáziumban, 1948-ban Magyarországra költözött. írással már fiatalon kezdett 
foglalkozni. Verseiben főként a táj és a múló idő jelenik meg. Mint műfordító elsősorban 
horvát, szerb klasszikusokat, de francia alkotók műveit is fordította. 1983. július 16-án halt 
meg Budapesten. 

Az említett kishegyesi és vajdasági művelődési egyesület összefogásával született meg a 
vers- és prózamondó találkozó, amelyre 90 jelentkező közül 63 személy jött el. A legtöbb 
vajdasági település (Szábadka, Ada Kikinda, Temerin, Topolya, Palics) küldött versmondót, 
Szlovéniából a Lendva környéki magyarságot két leány képviselte. Magyarországról többek 
között Nagykanizsa, Veszprém, Budapest, Debrecen küldött résztvevőket. 
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A színházteremben Kishegyes polgármestere, Sipos Béla köszöntötte az első vers- és 
prózamondó találkozó résztvevőit. Kifejezte reményét, hogy a találkozónak lesz folytatása: 
„Ne csak e két napon csengjen a szép magyar szó, a szép magyar beszéd, hanem legyen ez 
folyamatos." 

Ezután Vígh Rudolf kishegyesi író méltatta a találkozó fontosságát és Dudás Kálmán 
munkásságát: „Tiszta forrásból olthatunk szomjat... A költészet, a szó köt össze bennünket... 
Békés, baráti találkozónkat Dudás Kálmán neve fémjelzi. Azé a költőé, aki európai 
szellemiséggel tekint ránk valahonnan az örökkévalóságból. Ő a világban honosán és 
hontalanul annyira áhította a szülőföldet és az anyanyelvet..." 

A megnyitó után a Kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában 3 helyszínen, 3 
kategóriában (gyermek, ifjúsági és felnőtt) zajlottak a verseny középdöntői. Ennek két 
szakaszában: délelőtt minden versenyző egy vajdasági, délután pedig egy magyarországi 
szerző művét mondta el. Ezek a versenyzők által választott versei voltak, s este 
eredményhirdetés következett. A középdöntő felnőtt kategóriájában 6 magyarországi 
látássérült társunk is szerepelt, s eredményhirdetéskor tudtuk meg, hogy közülük ketten 
bekerültek a másnapi döntő 23 versenyzője közé. 

26-án délelőtt volt a döntő a színházteremben. E kiváló akusztikájú, nagyon szép teremben 
9 tagú zsűri (elnöke Németh István kishegyesi származású író, tagjai magyarországi és 
vajdasági előadók, írók voltak) értékelte a versenyzők szereplését. Itt az egyetemes magyar 
irodalom valamelyik választott alkotását mondhatták el a résztvevők. 

A döntő eredményhirdetése délután öt órakor volt. Ezen nagy volt kis csapatunk öröme, 
hiszen két gyengénlátó társunk is „dobogós" helyen végzett. A végeredmény: 1. Palásti Tibor 
(szolnoki sorstárs), 2. Horváth István (nagykanizsai), 3. Ézsiás IJÍSZIÓ (budapesti sorstárs) lett. A 
9 külön díjazott közt volt egy kishegyesi és két szabadkai versenyző is. 

Üzen a Kárpát-medence 
Ezzel a címmel határainkon túli magyar költők, írók műveiből készült összeállítással 

szerepeltek a Magyar Vakok Gyengénlátók Országos Szövetsége tagjaiból alakult 
„Vígh-csapat" vers- és prózamondói. Kilenc tagú szereplő csoportunk ünnepélyes 
külsőséggel, a hallgatóság iránti tisztelettel kezdte műsorát, amelynek bevezetőjében Vígh 
Éva (tószegi) többek között a következőket mondotta: „Ha a gyökér épen marad, kivirágzik a 
visszanyesett faág. így van ez a kultúra kertjében is. így van ez a határon túli magyar 
irodalomban is. A hajszálgyökerek üzenetét felveszik a gyökerek, azok továbbítják a törzsnek, 
az ágaknak, és megtörténik a kiteljesedés, a kivirágzás. Igen, mert tagadhatatlanul van 
határon túli magyar irodalom. Él és virágzik. Bizonyára többnyire küzdelmek árán, de annál 
nagyobb az értéke. Az erős gyökerek végzik feladatukat... Ebben a virágzásba szeretnénk mi 
is besegíteni azzal, hogy terjesztjük, hirdetjük létezését ezen irodalomnak. Ennek az 
összeállításnak is az a célja, hogy a Kárpát-medencében minél jobban megismerhessék a 
határon túli magyar irodalmat. Műsorunkban vajdasági, szlovéniai, erdélyi, felvidéki, 
kárpátaljai költők, írók művei szerepelnek. Az alkotásokat tájjellegű népdalokkal díszítjük, 
mert ahogyan Sütő András mondta: Anyanyelvünk és zenei anyanyelvünk páros szárnyunk a 
megmaradásban." 

A műsorban szereplő versek, novellák legtöbbje a szülőföld szeretetéről, a családról, és 
anyanyelvünk őrzéséről, továbbadásáról szólt. Az összeállításban szereplő előadóink: 
Deméné Szondi Anikó (Mátészalka), Ferenczi Edit, Ézsiás László (Budapest), Germanné 
Szőrös Mária (Szolnok), Geriné Jóna Ilona és Lakó Sándor (Debrecen) és Vígh Éva, aki egyben 
a műsor szerkesztője is volt. A népdalokat Kondás Erika (Szolnok) adta elő, igen szép 
énekléssel, jól érthető szövegkiejtéssel. A furulyán közreműködő Derne János (Mátészalka) is 
remek megszólaltatásban játszotta dalait. Az egységes kompozícióból álló nagyon szép 
összeállítást a hálás közönség hosszantartó tapssal jutalmazta. 

Tagtársaink előadását és a kétnapos irodalmi versenyen résztvevők szereplését Szőke Anna, 
a helyi művelődési egyesület vezetője értékelte: „Az anyanyelvünk sorsát fontosnak tartó 
fiatalok és felnőttek találkoztak itt. Hitükkel, ügyszeretetükkel tettek tanúbizonyságot, s 
hirdették édes anyanyelvünket. Minden köszönő szó kevés azért a sok kincsért, amivel ebben 
a két napban megajándékoztátok a vajdasági magyar lírát, és bennünket... Kedves versenyző, 
ha nem is értél el eredményt, ápoltad anyanyelvünket." 

Lak István 
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Honismereti tábor Dunapentelén 
Az idén huszonkettedik alkalommal rendezte meg honismereti táborát a székesfehérvári 

Szent István Király Múzeum néprajzi és újkortörténeti osztálya (Demeter Zsófia, Horváth 
Júlia, Lukács László, Varró Ágnes) augusztus 4-13 között, Dunaújváros-Dunapentelén, 
elsősorban középiskolás diákok számára. A táborozók között volt néhány általános iskolás 
felső tagozatos tanuló, valamint két, a pécsi egyetemre járó néprajz szakos hallgató is. A tábor 
célja volt, hogy a résztvevő diákok megismerjék a település múltját, történeti, néprajzi 
hagyományait, jellemzőit. Mindezt egyrészt előadások és foglalkozások segítségével, 
másrészt önálló néprajzi terepmunka során. A tábor végére a gyűjtött, lejegyzett anyagból 
összefoglaló dolgozatokat készítettek. Az ezévi táborban az alábbi témákban születtek 
összefoglalások: a téli ünnepkör szokásai, gyermekjátékok, lakodalmi szokások, a temetéshez 
fűződő szokások, a népi orvoslás hagyományai, régi ételek és népi táplálkozás, népi 
kismesterségek: a bognár, ragadvány- és dűlőnevek Dunapentelén. A két táborozó egyetemi 
hallgató, Holcsek Eszter és László Zita igen nehéz, rutinosabb gyűjtőt kívánó témát választott 
- Dunaújváros építésével kapcsolatos szomorú-humoros történeteket jegyeztek le. A 
terepmunkán kívül számos, a település minél alaposabb megismerését célzó program is 
kínálkozott: honismereti séta Dunapentele és Dunaújváros utcáin, találkozás a Dunapentele 
Baráti Kör tagjaival, az Intercisa Múzeum kiállításainak megtekintése. Mindezek 
lebonyolításában és megvalósításában nagy segítségünkre volt Pongrácz Zsuzsanna, az 
Intercisa Múzeum régésze, valamint Matussné dr. Lendvai Márta múzeumigazgató. 

A diákok számára igen nagy élményt jelentett az az író-olvasó találkozó, amelyet Bóna 
István akadémikussal, a honfoglalás korának kutatójával tartottunk, akinek segítségével 
Dunapentele történetével ismerkedtünk. A tábor tanulmányi kirándulását Szalk-
szentmártonba szerveztük, ahol megtekintettük a Petőfi Emlékmúzeumot. 

Varró Ágnes 

Végh József emlékezete 
Életének 85. évében, 1997. július 6-én elhunyt dr. Végh József, a nyelvtudomány doktora, a 

Nyelvtudományi Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársa, címzetes egyetemi tanár. 
A gyászhír szerte az országban sokakat megérintett; olyan ember és tudós földi maradványait 
helyezték el a budai Farkasrét temetőjében, aki hazánknak szinte minden pontján otthonosan 
mozgott, barátokat és tisztelőket talált. Az utóbbi évek betegségei elszakították ugyan a 
nyilvánosságtól, a tudományos közélettől, de a honismereti mozgaidőse bb nemzedéke 
számon tartotta érdemeit. Hiszen ő e mozgalom „klasszikus" időszakának meghatározó 
vezető személyisége volt. Azok közé tartozott, akik a politikai meggondolásokon felül-
emelkedve a tudományosságot, a szakmai rangot adták a honismereti munka országos szer-
vezésének, s - ismerjük el - Morvay Péterrel együtt ő tette a legtöbbet a népi, a népnyelvi 
hagyományok föltárását oly eredményesen vállaló gyűjtőmozgalom felvirágzásáért. Neki 
köszönhető, hogy az önkéntes munkatársak és az ifjúsági szakkörök egyre színvonalasabban, 
a nyelvtudomány számára is hasznosítható módon hordták, hordják össze a helyi nyelv-
változatok hagyománykincsét. 

Tudósként, nyelvjáráskutatóként a legfelkészültebbek közé tartozott. Kitűnő mestere volt a 
debreceni egyetemen Csűry Bálint professzor, aki egész életére meghatározó hatást tett reá, 
hosszú távon irányt adott munkásságának. Györffy István népkutatói, Kádár László tájkutatói 
programjait követve már a Debreceni Református Gimnázium ifjú tanáraként mintaszerű 
munkába kezdett, s kidolgozta a középiskolai táj- és népkutatás módszerét. Táj- és népkutatás 
a középiskolákban című példamutató könyve (1942) annak a sorozatnak hatodik száma lett, 
amelynek első kötetében, 1939-ben Györffy István A néphagyomány és a nemzeti művelődés 
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nagyszabású programját fejtette ki, azt a meggyőződését hangoztatva, hogy a néphagyomány 
a magyar nemzeti műveltség tartozéka, ezen kell nyugodnia a középosztály műveltségének, 
mely „így alátámasztva az elnemzetietlenítés veszélye nélkül hordozhatja az európai 
műveltséget is". 1939 nyarán Kiskunhalason a tanárok számára szervezett, Györffy professzor 
által vezetett felkészítő táborban ott volt Végh József is, aki - mint Kádár László professzor írja 
róla - „így közvetlen forrásból ismerte meg a tájkutatás célkitűzéseit. Egyben néhai Csűry 
Bálint tanársegéde és belső munkatársa is volt. Mint az ő tanítványa legjobb nép-
nyelvkutatóink egyike." 

Ez az a szellemi környezet, amelyből tanári-kutatói pályáján Végh József elindult. Tudnunk 
kell ezt azért is, mert az akkor kialakult célok és formák hatása nélkül nem érthetjük meg azt 
a folytatást sem, amely később a honismereti mozgalomban következett be. Teleki Pál állt 
kultúrpolitikusként a magyar művelődés népi-nemzeti irányba való terelése mellé, amikor 
megalapította a Táj- és Népkutató Központot, majd annak kényszerű bezárása után Györffy 
István tanszékére bízta a munka továbbvitelét. 

Végh József tehát - a békési szülőföld népi világától, majd a debreceni egyetemtől kapott 
útravalóval - ahhoz a vonalhoz csatlakozott, amelyet 1945 után mérlegelés és lényegi elemzés 
nélkül ellenségesnek nyilvánítottak. Nem maradt más lehetőség s z á j á r a , mint elvonulni az 
országnak egy távoli sarkába a gyanakvó és vádaskodó tekintetek elől. Meggyőződése és 
felkészültsége azonban a vasi „száműzetés" éveiben is a kutatói munka folytatására 
serkentette. Az őriszentpéteri iskola tanári katedrájáról később átülhetett a Nyelvtudományi 
Intézet kutatói asztala mellé, miután nyelvtudósi felkészültségét ismételten bizonyította. 
1952-ben kezdte el az Őrségi és hetési nyelvatlasz munkálatait, s nagyszabású műve Bárczi Géza 
előszavával 1959-ben jelent meg. Ő írta róla, hogy „nemcsak úttörő jellegű, de egyszersmind 
kitűnő munka", s „Magyarországon az első olyan táji nyelvatlasz, mely határozott terven 
épült, a célok világos kitűzésével és a terv következetes és igen gondos megvalósításával jött 
létre". Szerzője e művével elnyerte a kandidátusi minősítést. 

A Nyelvtudományi Intézetben kettős feladat várt rá. Egyfelől a népnyelvi kutatás, a nagy 
Magyar Nyelvatlasz munkálataiba való bekapcsolódás, másfelől egy országos gyűjtőhálózat 
és gyűjtőmozgalom kiépítése. A kettő szorosan egybetartozott az ő szemléletében; tudta, hogy 
a nagyarányú és gyors nyelvi változások által sürgőssé lett nyelvjáráskutatásnak sok önkéntes 
munkatársra van szüksége, s meggyőződése volt, hogy a gyűjtőmozgalomban következetesen 
érvényesíthetők a tudományos szempontok. Ezt képviselte a honismereti mozgalomban. A 
tudományosságot szolgálta azzal, hogy nagy számban mozgósított középiskolai tanárokat 
országszerte a nyelvjárási gyűjtésre és gyűjtésszervezésre, akik közül sokan éppen az ő 
serkentő hatásának eredményeként elismert szakmai rangot vívtak ki maguknak a 
kutatásban. Többek között a nagykanizsai Ördög Ferenc, a kaposvári Király Lajos, a ráckevei 
Kovács József, a körmendi Vörös Ottó, a szentgotthárdi Szabó László, az egri Pelle Béláné, a 
tapolcai Varga Mária, a tatai Körmendi Géza, a pécsi Pesti János, a szegedi Szabó József, a 
jászapáti Farkas Ferenc, a kalocsai Kuczy Károly, a karcsai Nagy Géza, a pápai Tungli Gyula 
példája igazolja Végh József iskolateremtő hatását. Ennek a hatásnak a lényege az, hogy a 
diákifjúság érdeklődő egyedeiből alakult színvonalas szakkör munkáltatásával érvénye-
síthető egyfelelől a népismereti, az anyanyelvi örökség nevelő hatása, miközben másfelől a 
gyűjtő- és feldolgozó tevékenység a tudományt is szolgálja. 

Végh József az 1960-as és az 1970-es években a maga egyéni tudományos munkája mellett -
sokszor kényszerűen annak rovására - fő feladatának az önkéntes nyelvjárási gyűjtő-
mozgalom szakmai irányítását tekintette. 1968-ban hangjelölési útmutatót állított össze 
(Magyar Nyelvőr 1968. 94-98. old.), útmutatók sorával segítette a hagyományos paraszti 
gazdálkodáshoz (szántás-vetés, aratás, betakarítás) kapcsolódó szókincs szakszerű gyűjtését, 
de ennél is jelentősebb a földrajzi nevek összegyűjtésének irányításában vállalt szerepe. Az 
úttörést a Zala megye földrajzi nevei című munka jelentette (1964), amely például szolgált a 
további közzététel számára. Tudományos irányítóként és szerkesztőként segítette a polgári 
járás (1970) és a Somogy megye gyűjteményének létrejöttét (1974), az egri, füzesabonyi, hevesi 
járások névanyagát bemutató sorozatot (1970,1975,1980), a Tolna megyei (1981), a Vas megyei 
(1982), a Komárom megyei (1985) névkincs megjelenését. Ifjúsági gyűjtőtáborokat, tovább-
képző alkalmakat, névtudományi konferenciákat szervezett, s közben kinevelte azt az ifjabb 
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tudóscsapatot, melynek tagjai - elsősorban Ördög Ferenc, Balogh Lajos és Hajdú Mihály -
átvették tőle a stafétabotot. 

Tudósi pályája nem zárult le azzal, hogy nyugállományba vonult; tudományos 
konferenciákon szerepelt, és a nyelvjáráskutatással kapcsolatos vizsgálódásainak ered-
ményeit összefoglalva elnyerte a nyelvtudomány doktora fokozatot. Több díj és emlékérem 
kitüntetettje volt, de a legnagyobb örömöt mindig az jelentette számára, ha az országszerte 
megindult nyelvjárási, névtani munkálatok egy-egy helyi teljesítményéről értesült. 

Magam sok kedves emléket őrzök a Végh Józseffel szoros tanítványi-munkatársi kap-
csolatban eltelt esztendőkről. Nem felejthetem a zempléni helynévgyűjtés megindításához 
adott bátorítását és tanácsait, a bodrogközi nyelvjáráskutató tábor megszervezéséhez nyújtott 
segítségét, a tartalmas beszélgetések, a közös kirándulások alkalmait. Én is elmondhatom, 
mint sokan mások: az általa sugalmazott minden feladat és a tőle kapott személyes példa 
gazdagabbá tett. Útmutatásai a mi nemzedékünk közvetítésével még a következő generáció 
munkájában is hatni fognak; így győzi le szelleme a könyörtelen fizikai elmúlást. 

Kováts Dániel 

Solymár Imre 
(1947-1997) 

Rövidre szabott életútja a Völgységhez és Bonyhádhoz kötötte. Itt született, itt érettségizett. 
A Számviteli Főiskola elvégzése után Bonyhádon alapított családot. Néhány évig helyben, 
banktisztviselőként dolgozott, közben a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett 
oklevelet. Huszonöt éven át vidékre járt - Nagymányokra, Decsre, Szekszárdra, végül Pécsre 

vállalva a mindennapos utazás fáradalmait. Mindenütt felismerték pénzügyi fel-
készültségét, szorgalmát, pontosságát, megbízhatóságát és alaposságát: főkönyvelő, osztály-
vezető, a Nemzeti Bank Megyei Igazgatóságának a vezetője, az utolsó két évben pedig Pécsett 
az államkincstár területi igazgatója. Ez a karrier nem változtatta meg szerény egyéniségét és 
életmódját. Nem gyűjtött vagyont, még gépkocsija sem volt. 

Jövedelméből meghitt otthonában kiépítette a Völgység és Bonyhád honismereti 
mozgalmának „szellemi bankját". Ugyanis Solymár Imre igazi szerelme a helytörténet, a 
sokszínű hagyományok megismerése, kutatása, feldolgozása és terjesztése volt. A szekszárdi, 
pécsi, budapesti levéltárakban folytatott kutatásain kívül az antikváriumok törzsvásárlója; hol 
fillérekért, hol tetemes összegekért szerzett könyvritkaságokat, régi forráskiadványokat és 
térképeket, múltat idéző levelezőlapokat, ereklyeszámba sorolható dokumentumokat és 
különlegességeket. Sokezer kötetes könyvtárában szakszerű bibliográfia, tematikus kata-
lógusjegyzék, név- és helységmutatókat tartalmazó dobozrendszer, kartotékozott cédulák 
segítik az eligazodást. 

A fárasztó napi hivatali munka után, utazgatás közben és az esti órákban, a hétvégéken, az 
évi szabadság heteiben szakadatlanul gyűjtötte az anyagot megírandó tanulmányaihoz. 
Solymár Imre diákkora óta publikált. Kezdeti szépírásait helytörténeti dolgozatainak egyre 
elmélyültebb és színvonalasabb sorozata követte. Tanulmányai szerteágazó érdeklődését 
bizonyítják: a Völgység régészeti emlékhelyei, középkori várai, közigazgatási változásai; az 
újkori népesedési folyamatok alakulása (a svábok mentalitástörténete, a Hűségmozgalom 
dokumentumai, a zsidóság szerepe, a bukovinai székelység történetének forrásai, a felvidéki 
magyarok áttelepítése); Perczel Mór közgazdasági nézetei, pénz-, bank- és szövet-
kezettörténet; a Völgység irodalmi topográfiája; névtani feldolgozások (dűlő-, víz- és 
utcanevek, falucsúfolók, betyártörténetek); községmonográfiák (Györe, Izmény). 

A helytörténészek amatőrcsapatából egyre ismertebbé vált a „bankos" Solymár Imre neve. 
A regionális publikációs lehetőségek (Bonyhádi Közgazdász, Tolnai Könyvtáros, Múzeumi 
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Évkönyvek, Levéltári Füzetek, Dunatáj, Baranya, Új Dunatáj) mellett tanulmányai országos 
folyóiratokban is megjelentek (Névtani Értesítő, Honismeret, Orvostörténeti Közlemények, 
Számvitel és Ügyviteltechnika, Gazdálkodás, Magyar Mezőgazdaság, Bankszemle, Műhely 
stb.). Országos és regionális történészrendezvények előadója, a Magyar Történeti Társaság 
megyei szervezetének titkára, a bonyhádi Honismereti Kör és a Múzeumbarátok Körének 
alapító tagja és motorja. Bonyhád pártpolitikától mentes közéletében iránymutató szerepet 
vállalt. Mindezekért a város önkormányzata 1994-ben Perczel-díjjal fejezte ki elismerését. 

A munkahelyi elvárások fokozódása egybeesett a helytörténetírásban kivívott sikerekkel. A 
belső késztetést, hogy mindkét vonalon a lehető legjobban működjék, nem bírta csillapítani. 
Arra különösen ügyelt, hogy „a honismereti munka ne ártson a bankigazgatónak." Törekvéseiben 
a betegsége sem gátolta, pedig tudatában volt a veszélynek. Illyés Gyula sorait idézgette: „Úgy 
járom be a sok meghitt helyet, mintha egy arcról könnyeket törölnék" (Egy régi városban -
Kóborolva). A családja sorsán kívül az aggasztotta, hogy a felhalmozott nyersanyag fel-
dolgozatlan marad, és nem készítheti el a Bonyhádi Lexikont. Július 10-én reggel munkába 
menet érte a halál. Élt 50 évet. 

A Völgység és Bonyhád a szülőföld hű fiát, a Honismereti Körünk pedig alapító tagját 
gyászolja. 

Kolta László 

Saffarik Gyula halálára 
A közelmúltban, hosszantartó súlyos betegség után hunyt el az ózdi Lajos Árpád 

Honismereti Kör egyik alapító tagja Saffarik Gyula. 
Nagyon szerette a természetjárást, 1938 óta volt szervezett turista. Szerelmese volt a 

Bükknek és a Felvidéknek. Társszerzője volt a Kilátás-közelről-Biikki Nemzeti Park című, Sándor 
András szerkesztette könyvnek. Évtizedeken át végzett helytörténeti kutatásokat, erről sok 
tanulmánya, cikke jelent meg nyomtatásban. Éveken át dolgozott Mekcsei Istvánról szóló 
tanulmányán, különös tekintettel arra, hogy a híres kapitány Sajóvárkonyon vesztette életét. 
Feldolgozta IV. Béla Muhi csatát követő menekülésének útját is. 

Saffarik Gyula Ózdon született 1928-ban. Hét évet járt az aszódi evangélikus Petőfi 
Gimnáziumba, de az utolsó évet már Ózdon végezte el. Ezt követően Sopronban folytatta 
tanulmányait a József nádor Műszaki Egyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán. Két év 
eltelte után visszajött Ózdra és a magasépítő vállalatnál helyezkedett el. Innen az Ózdi 
Kohászati Üzemekhez került, s a munka mellett elvégezte a kohóipari technikumot. A 
fejlesztési főmérnökségtől ment rokkantsági nyugdíjba 36 év munka után. 

Most már a gyári temetőben alussza örök álmát. Nyugodjon békében. 
Kerékgyártó Mihály 

A szerkesztő bizottság és a Honismereti Alapítvány ezúton mond köszönetet 
mindazoknak a szerzőinknek, név szerint Balassa Ivánnak (Budapest), Dankó Imrének 
(Debrecen), Györe Pálnak (Abony), Lak Istvánnak (Budapest), Mezősi Józsefnek (Budapest), 
Pongrácz Gábornak (Bölcske), Süveges Zoltánnak (Bölcske), TöltésiImránek (Budapest), Tungli 
Gyulának, akik az 1997. évben tiszteletdíjukról való lemondással támogatták a folyóirat 
megjelenését. 
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