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Tisztelt Honismereti Akadémia! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
Honismereti Akadémiánk megnyitójának Kecskemét nagy örömet okozott azzal, hogy a 

város XVII-XVII1. századi monográfiájának kéziratát opponensként a kezébe vehette. Ez fé-
nyesen igazolja a város történelmi súlyát és ünnepének lokális rangját. A szerző azoknak a ki-
váló történészeknek eredményeire támaszkodott, akiknek a nevei között olyanok csillogtak, 
mint a kuruc kor jeles kutatóié: Bánkúti Imréé és Hornyik Jánosé, és a mi honismereti mozgal-
munknak is díjat adó történészéé: Bél Mátyásé, bizonyítva és dicsérve a város tudományos le-
véltári intézményében készült értékes akadémiai disszertációt. Nem véletlen, hogy történel-
münkben - Kossuth toborzó körútján - Kecskeméten a legnagyobb bukást és csalódást, de a 
legfőbb eredményt is a mezőváros jobbágyalattvalói érték el azzal, hogy a nemzet szabad pol-
gárai lehettek, lélekszámuk több mint hétszeresére történő emelkedésével, anyagi javaik örven-
detes gyarapodásával és a város közjogi helyzetében végbement önerejű megváltozással. 

Tisztelt Hallgatóim! 
Tisztelettel köszöntöm Bács-Kiskun megye és Kecskemét város közgyűléseinek jelenlévő 

elnökeit, akadémiánk nagynevű előadóit. 
A Honismereti Akadémia mondanivalójának középpontjában a honfoglalás sokszínű né-

pességével, kialakuló társadalmával foglalkoznak a neves előadók. Időszerűbb témát e tájon a 
millennium évében aligha találhattak volna a konferencia rendezői. Az Akadémia témája te-
hát: Társult népek a történeti Magyarországon. 

Szeretnék egy idézetet felolvasni attól a tragikus végzetű magyar történésztől, aki az emlí-
tett nagy korszakunk egyik legjelesebb kutatója volt. „Urunk születésének 896. esztendejében is-
meretlen keleti nép megjelenése ejtette rémületbe Európának hun és avar idők feltámadásától rettegő ke-
resztény lakosságát. Az arab utazók már a IX. század derekán emlegetni kezdik a magyar népet. Ezekkel 
az adatokkal kezdődik a magyar nép és nemzet történeti kora." így kezdte a Magyar Történet első 
könyvében az ősidőktől a XII. század végéig tartó századoknak a történetét írni a nagy törté-
nész: Hóman Bálint az őstörténet első, és legfontosabb problémájáról: az eredet kérdéséről. 

Tisztelt Akadémia! Az új évszázadba és új évezredbe lépő, néhány év múltán az Új Európá-
ba kerülő hazánknak már csak az a kérdése: Ki visz át bennünket a túlsó partra? Konkrétab-
ban: a honismeret-történelem mozgalmát milyen tervekkel és gondolatokkal tudjuk a jöven-
dő részére átmenteni? Pannónia mindig a nemzet éltető földje volt, nem is engedték őseink Ár-
pádtól Szent Istvánig nemzetünket a történelemtől és a nemzet igazától elfordítani! Nem így 
azonban utunk második évezredéig, amelyben már minden ránk kényszerített háborúnkat el-
vesztettük. Pedig voltak a nemzetnek rezonátorai, akik szerettek volna a nemzettudatot erősítő 
honismereti mozgalomnak a házában otthont teremteni. 

Azóta csak növekedtek a nemzeti gondjaink, fogyott népességünk, süllyedt nemzettuda-
tunk, hanyatlott erkölcsi életünk, katasztrofálisan lecsúszott egészségügyünk, súlyt vesztett 
kulturális és iskolai életünk és műveltségünk, bekövetkezett politikai életünk kaotikus rend-
szerváltása, társadalmunk szociológiai és élettani veszteségei, életművünk és jövőképünk hi-
ányosságai, mediális életünk békétlen nívótlansága, gazdasági életünk drága piacosítása, hu-
manista kultúránk krízisei és a majdnem százados trianoni métely újrafertőzete: a státustör-
vény-ellenesség. 
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E nehéz körülmények között nemzetünk honismereti munkáját, benne magyarságunk gaz-
daságát és kultúráját csak a nemzet önbecsülésének a feltámasztásával, új nemzettudatával és új 
nemzetképével tudjuk helyreállítani Európában, ahol nemzetként is jobban kell éreznie ma-
gát a magyarságnak és kisebbségi félelmeitől is meg kell szabadulnia. Minderre pedig csak 
egy önismeretében erősen összefogott, erkölcsében és szellemiségében forrástisztaságú, sok etni-
kumú kultúrájában pedig toleráns eszmeiségű nemzet képes! Egyedül csak kultúrájának és 
erkölcsének egységbe kovácsolt nemzeteként tudjuk mindezt elérni. Kultúra és műveltség nélkül 
azonban soha! Pedig, de jó lenne hazánkat Közép-Európa otthonos főbérlőjévé tenni! 

Tisztelt Akadémia! 
Köszönöm a rendezők hatalmas és tartalmas programjának az összeállítását, köszönöm a 

vendéglátó megye és város vezetőinek a támogatását, a helyi és a központi honismereti szak-
emberek szervező munkáját. De köszönöm azt is, hogy Bács-Kiskun megye és Kecskemét vá-
rosa rendezvényével erre az alkalomra is össze tudta szedni és fel tudta mutatni nyalka ver-
bunkját. 

Kívánok az Akadémia minden hallgatójának és vendégének kellemes időtöltést. Ezekkel a 
gondolatokkal a Kecskeméti XXIX. Országos Honismereti Akadémiát megnyitom. 

A X X I X . H o n i s m e r e t i A k a d é m i a 
kitüntetettjei 

A Honismereti Szövetség Elnöksége a Megyei Egyesületek javaslata alapján 2001-ben az 
alábbi személyeknek ítélte a kiváló honismereti munka elismerésére alapított Bél Mátyás -
Notitia Hungáriáé Emlékérmet. 

Bartha Éva 1941-ben született Békésen. Magyar-történelem-rajz szakos tanári diplomát 
szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd 1983-ban történelem kiegészítő szakon középis-
kolai tanári diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1963-1976 között Tatabányán ta-
nított általános iskolában, 1976 és 1988 között közművelődési előadóként dolgozott Komá-
rom megyében. E munkakörében került kapcsolatba a honismereti mozgalommal, s 1988-ban 
az Országos Honismereti Bizottság titkára lett. 1990-től a Magyar Nemzeti Múzeum adattárá-
nak muzeológusa. 

Az 1990-ben megalakult Honismereti Szövetség küldöttgyűlése társadalmi titkárává vá-
lasztotta. Ebben a tisztségében a honismereti mozgalom valamennyi tevékenységét szervezi, 
koordinálja a megyei egyesületekkel való együttműködést. E sokrétű munkáról szóló beszá-
molói, elemzései a Honismeret folyóiratban jelentek meg. A Szövetség napi munkájának el-
végzése mellett döntő szerepe volt az elmúlt évtized jelentős honismereti rendezvényeiben, 
az egész Kárpát-medencére kiterjedő művelődéstörténeti vetélkedők példás lebonyolításá-
ban, a Szövetség eredményes pályázatainak elkészítésében és elszámolásában. 

Cs. dr. Schwalm Edit 1946-ban a Békés megyei Dévaványán született. Itt végezte el az álta-
lános iskolát, ahol egyik tanára, Bereczki József napjainkig meglévő helytörténeti és néprajzi 
gyűjteményt hozott létre - ráirányítva tanítványai figyelmét a hagyományőrzésre. A szeghal-
mi középiskola után a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-néprajzos hall-
gatója lett. Első dolgozatával, - amely a gyomai mézeskalácsosokról szólt - tudományos diák-
köri díjat nyert, s 1968-ban erről készült tanulmánya is megjelent. Még ötödéves hallgatóként, 
1969-ben került Egerbe, a Vármúzeum néprajzos muzeológusaként - azóta is itt dolgozik, 
mint a hungarológia tudományának elkötelezett munkása. 

1980-tól vesz részt a Heves Megyei Honismereti Bizottság, majd Egyesület munkájában, 
melynek egyik tagszervezetét, a Heves Megyei Népművészeti Egyesületet 1982-től irányítja. 
Szívós, kitartó munkával 15 éve szervezi és vezeti a díszítőművészeti tábort - amatőrök és 
szakkörvezetők részvételével. Az egykor idősekből álló egyesület megfiatalodott. 1991-től in-
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dította el az egyesületi tagok munkáit bemutató kiállítás-sorozatot. A népművészeti hagyo-
mányok ápolóinak munkásságát nemcsak kiállítások, hanem az általa összeállított Népművé-
szek Heves megyében című kötetben is közzétette. A megyebeli néprajzi tájkonferenciák -
honismereti napok fő szervezője. A tanácskozások előadásai minden évben írásos anyagként, 
népszerű tudományos kiadvány formájában jelentek meg. 

Pályája kezdetétől napjainkig szervezi az önkéntes néprajzi gyűjtők munkáját, segíti pályá-
zataik elkészítését. Mintegy két évtizede - saját metodika alapján - sikerrel oktatja a néprajzot 
az Egri Főiskolán. Emberi tartása, segítőkészsége, szakmaszeretete, tudása által ebben a felső-
fokú intézményben az egyik legkedveltebb tudományág, a néprajz lett a hallgatók körében. 
Szólnunk kell még néprajzi kutatómunkáinak tudományos-szakmai eredményeiről is. Sokol-
dalú felkészültségét mutatja, hogy nem csupán a tárgyi néprajz területét műveli, de alkalman-
ként a folklór témakörét is érinti. 

Dr. Hőgye István 1941-ben született Hajdúbagos községben. Egerben tanári, Debrecenben 
a Kossuth Lajos tudományegyetemen történész diplomát szerzett. 1962-től általános iskolai 
tanár, majd 1966 óta - 35 éve - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár sátoraljaújhelyi fiók-
levéltárának, a híres Kazinczy Levéltárnak a vezetője, a helytörténet kiváló szakértője. Egyéni 
kutatói feladatai mellett sokat tesz azért, hogy a történeti források gazdag ismeretkincse a 
honismeret munkásain, szakkörein át eljussanak a szélesebb nyilvánossághoz. 

Levéltárvezetőként segíti a fiatal és önkéntes kutatókat forrásfeltáró tevékenységükben. 
A Kazinczy Ferenc Társaság alapító titkáraként tábort szervezve munkálkodik azon, hogy 

a kutatás szempontjából is hátrányos helyzetű zempléni és abaúji térségben a helyi történeti 
tudat gazdagodjék. 

Az általános és középiskolások körében vezető szerepet vállalt az ifjú történelembarátok 
köreinek szakmai irányításában, az évről-évre megrendezésre kerülő Rákóczi- és Kazinczy-
-vetélkedők megszervezésében. 

Kötetek sorát állította össze azzal a céllal, hogy azok által forrásokat nyújtson a kutatók, a 
közművelődés, az iskolai honismereti nevelés számára. 

A sátoraljaújhelyi honismereti bizottságban, a Kazinczy Társaságban, a Városvédő Egyesü-
letben, alkalmi munkabizottságokban fáradozik mozgalmunk célkitűzéseinek megvalósulá-
sáért. 

Dr. Krupa András 1934-ben született Csanádalbertiben. A szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet 1957-ben. A középisko-
lai tanári évek után (Szeghalom, Békéscsaba) a TIT megyei titkáraként tevékenykedett a me-
gye és az ország kulturális életében 1990-ig. 

Alapítója, szerkesztője, majd főszerkesztője volt az 1990-ig megjelent Békési Élet című fo-
lyóiratnak, mely a térség történelmi, helytörténeti és irodalmi folyóirataként működött. Tagja 
a Magyar Néprajzi Társaságnak, és 1991 óta tudományos főmunkatárs a Békéscsabán műkö-
dő Szlovák Kutatóintézetnek. 

Tudományos pályája nyugdíjba vonulása után is töretlen, s úgy a publikációiban, mint az 
előadásaiban a széles látókör és az összefüggések mélyreható elemzése jellemzi. 

Kandidátusi disszertációjának címe: „A dél-kelet magyarországi szlovákok küzdelemvilá-
ga". Munkásságának köszönhetően 1970 óta rendszeressé vált a Nemzetközi Néprajzi Konfe-
rencia, melynek szervezője volt évtizedekig. A nyári nemzetiségi néprajzi táborok állandó 
résztvevője, hol előadó, hol szervező, hol gyűjtő szerepben. 

Óraadóként tanít a József Attila Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén, és a Tessedik Sá-
muel Főiskola békéscsabai tagozatán. 

1995 óta a Karácsonyi János Honismereti Egyesület elnöke, s önzetlen segítőkészségével 
nagyban hozzájárul az egyesület működéséhez. 

Objektivitása csak segíti a népek egymás mellett élését és megtanítja tisztelni a másság ér-
tékeit. E célból szerveződött s szerveződik még 1990 után is Nemzetközi Néprajzi Konferen-
cia, melynek tiszteletbeli örökös elnöke. 
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Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetettek, 2001. 
A fiizesgyarmati Csánki Dezső Honismereti Szakkör (Békés megye); Dr. Dienes Erzsébet 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye); Dudás Lajos (Csongrád megye); Dr. Kamody Miklós (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye); Kuczy Károly (Bács-Kiskun megye); Romsics Imre (Bács-Kiskun 
megye). 

Honismereti Emléklappal kitüntetettek, 2001. 
Baranya megye: Garbóczi László, Gönczi Ambrus, Kadiecovits Géza. Bács-Kiskun megye: 

Héjjas István, Makány József, Mészáros Márta, dr. Sütő Mihály, Székelyné Körösi Ilona, Vasné 
Mészáros Katalin. Csongrád megye: Dr. Károly Attila, Pál Lászlóné. Fejér megye: Bartos György, 
Kovácsné Sugár Magdolna, Szabó Imréné. Győr-Moson-Sopron megye: Józsa Tamás. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Dr. Kriveczky Béla. Tolna megye: Bölcske Község Önkormányza-
ta, Pongrácz Tibor, Süveges Zoltán, Széni Attila. Veszprém megye: Albrecht Sándor, Hangodi 
László, Karika Erzsébet, Németné Rácz Lídia, P. Miklós Tamás. 

A szekcióülések b e s z á m o l ó i 
1. Tájak, népek, néprajzi csoportok a Kárpát-medencében 

Az első szekció a Kárpát-medence tájait, népeit, néprajzi csoportjait tárgyalta, igen szép-
számú és aktív hallgatósággal. Áttekintettük a Kárpát-medence legjellemzőbb természetföld-
rajzi jellemzőit, megállapítottuk, hogy a medencét övező hegységek, a Kárpátok és a 
Dinaridák olyan zárt keretbe fogták, hogy ha egy térképre vagy egy műholdas felvételre ráné-
zünk, akkor a barna egységes vonal rögtön kijelöli azt. A földrajzi szakirodalom szerint a Föld 
legteljesebb medencéje, mely egyben a fentebb említett vízválasztók miatt, vízrajzi egységet is 
alkot, mert néhány kifutó folyó - Dunajec, Poprád, Tatáros - és más kisebb vízfolyás kivételé-
vel a Duna és a Tisza gyűjti össze a teljes vízmennyiségét, és ezt a Vaskapunál - melyet a szak-
emberek fenékvégpontnak is neveznek - engedi tovább. A földrajzi környezetnek is köszön-
hetően a Kárpát-medence egyben politikailag is egységes volt, hiszen kijelölte a Magyar Ki-
rályság kereteit. 

Ezek után a nagytájakat vettük sorra, először az Alföldet, melynek kapcsán szóltunk a na-
gyobb - pl. Kiskunság, Bánát, Bácska - és kisebb - Nyírség, Hortobágy, Matyóföld stb. - egy-
ségeiről, valamint az itt élő betelepült népelemekről, elsősorban a kunokról és a jászokról. Át-
tekintettük a Kisalföld tájait is, főleg a Mátyusföldet, a Csalló-, a Sziget- és a Rábaközt. A Du-
nántúl tájegységei kapcsán hosszabban foglalkoztunk a besenyőkkel, a Sárvíz mentére, va-
gyis a Mezőföldre és a Tolnai dombság területére (Kajdacs, Töbörcsök stb.) viszonylag nagy 
tömbben betelepített új népességgel. Ezt követte a Felvidék tárgyalása, ahol a tájak közül 
hosszabban foglalkoztunk a Zobor-vidékkel és a Szepességgel, természetesen megemlítettük 
a nagytáj fontosabb bányavárosait, közigazgatási egységeit, elhatároltuk a magyar-szlovák 
nyelvi határt, s már az Északi-Középhegységre is utalva itt szóltunk a palócokról. Viszonylag 
nagy terjedelemben tekintettük át Erdélyt, kitértünk tájegységei mellett politikai változásaira 
(középkori Erdély, fejedelemség a Partiummal és az ún. hét vármegyével, nagyfejedelemség), 
közigazgatási egységeire, a szász és székely székekre, a kiváltságolt kerületekre, a magyar 
vármegyékre. Szóltunk a betelepülő románságról is. Röviden érintettük a horvát, a szlavón és 
a dalmát területek főbb tájait, e területek helyzetét, politikai változásait a Magyar Királyság-
ban. Szóltunk a nyugatról betelepülő, gyűjtőnéven latinusnak nevezett népelemekről is. E rö-
vid beszámoló természetesen nem adhat helyt egy délelőttön át folyó tanácskozás minden 
mozzanatáról, de megemlíthetjük, hogy a megfelelő tájegységeknél minden esetben érintet-
tük az ott élő néprajzi csoportokat. 



Ezt követően, a már korábban hozzászólásra felkért, Fodor István Jászjákóhalma és 
Jászszentlászló kapcsán kitért a Jászság és a Kiskunság migrációs kapcsolataira és más érde-
kes néprajzi jellemzőkre. Többen színesítették szülőföldjük néhány sajátos vonását felidézve 
a szekció ülését, számosan rákérdeztek családjuk származására. Végül Sylvester Lajos erdélyi 
barátunk nagyon szépen szólt a háromszéki és az úz-völgyi, iza-pataki népélet néhány voná-
sáról, mivel a konferencián többször felvetődött a hazánkba betelepülő úz népelem. 

Havassy Péter 

2. Egyház-, iskola- és művelődéstörténet 

Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a második szekcióba sokan jelentkeztek, 70-80 volt 
azoknak a száma, akik már a jelentkezési lapon megírták, hogy ebben a szekcióban szeretné-
nek dolgozni. A megyei könyvtár nagytermében tartottuk ezt a szekcióülést, melyet Balogh 
Mihállyal együtt vezettünk. Mindketten rövid bevezetőt mondtunk arról, mit is ér tünk egy-
ház-, iskola- és művelődéstörténet alatt, mi az, ami ehhez a témakörhöz kapcsolható és pró-
báltuk a résztvevőket ösztönözni, hogy minél több kiselőadás, illetve felszólalás elhangozzék. 

Szó esett helyi, regionális és Kárpát-medencei jelentőségű témákról, s azon igyekeztünk, 
hogy keressük a kapcsolódási pontokat Kecskemét és hallgatóink lakóhelye között, hiszen az 
ország minden részéből sőt a Felvidékről, az Ipoly mentéről is érkeztek résztvevők. Szemé-
lyek, kultúrák, hagyományok - ezek mind kapcsolódási pontok lehettek különböző települé-
sek és Kecskemét között. A történeti hűség kedvéért a hozzászólások egymásutánjában fo-
gom áttekinteni, mi mindenről esett szó. 

A legnépszerűbb téma az iskolatörténet volt, és mindjárt az elején nagyon okos ötletek és 
hozzászólások hangzottak el az iskolatörténeti kutatásokkal kapcsolatban, kiemelve az isko-
lai évkönyvek és egyéb dokumentumok hasznosítását, feldolgozását. Elhangzottak javasla-
tok, hogy a mai pedagógusokról is ugyanolyan részletes névjegyzékeket kellene készíteni, 
mint ezt hajdan megtették és közzétették, hogy megörökítsék emléküket. Szó esett a 
Klebelsberg-féle iskolaépítési akcióról, itt név szerint is említeném Rácz Fodor Sándort, aki 
beszámolt kutatásairól. Megpróbáltuk csokorba szedni azokat az egykori Klebelsberg iskolá-
kat, amelyek itt Kecskeméten és a környéken még működnek és épületeik szinte eredeti for-
májukban megtalálhatók. Az iskolatörténeti és más helytörténeti kutatások terén több évtize-
des múlttal rendelkező Iván László keceli nyugdíjas tanár is hozzászólt a szekció témájához. 

Többen említettek neveket, amelyek bennünket és különböző más településeket összeköt-
nek. Karacs Zsigmond hozzászólásából ez különösképpen kitűnt, akiről mindenki tudja eb-
ben a körben, hogy ő annak a híres rézmetsző famíliának, Karacs Ferencnek a leszármazottja, 
akinek kötődése van Katona Józsefhez, és akinek köszönhetjük azt a sok szép városkép-ábrá-
zolást, amely pl. Kecskemétről is készült. Egy Karacs Imre nevű operaénekes a Bánk bánt éne-
kelte valamikor, é$ még sok olyan nevet sorolt fel, amely Kecskeméthez és az ország több tájá-
hoz köthető. Kaczián János ugyancsak egy jeles kecskeméti, illetve szekszárdi személyiségről 
beszélt. Dr. Hollós László jeles gombaszakértő Szekszárdon halt meg, de életének egy jelentős 
időszakát Kecskeméten töltötte. Mi kecskemétiek neki köszönhetjük a Kecskemét régi nö-
vényvilága című összefoglaló munka elkészültét. Nagyon örülök, hogy utána koszorúzásra is 
sor került, hiszen a közelmúltban helyeztek el emléktáblát Hollós László tiszteletére a piarista 
gimnázium falán. Szóba került még Hollós László kapcsán - Bajtai Mária hozzászólásában -
Kovács Sándor Iván munkája is. Megszólíttatott Székely Gábor, aki kiegészítette a Hollós 
Lászlóról való tudnivalókat, majd egy kiselőadást tartott az Új kollégium dísztermének címe-
res, jelképes üvegablakairól, amelyeket később, a városnéző sétán megtekintettünk. Ez azért 
volt fontos, mert nemcsak egyháztörténeti, iskolatörténeti, művelődéstörténeti jelentőségű 
épületdísz, de amely mély tartalmakat és jelentéseket hordoz, olyanokat, amelyek nem állnak 
messze ennek a Honismereti Akadémiának a témájától. 

A kisiskolák története és az a gondolat, hogy veszélyben vannak kisiskoláink - nemcsak a 
még működő kisiskolák, hanem azok az iskolaépületek is, ahol már megszűnt a tanítás - a 
szekcióülés több résztvevőjét közelről érinti. Ezzel kapcsolatban elhangzottak olyan javasla-
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tok, hogy kiemelten foglalkozzunk a jövőben a megszűnt kisiskolák történetével. Veszprém 
megyéből dr. Tóth Dezső és Ráski Mihályné az iskolatörténetírás és az emlékezés mintapéldá-
it hozták elénk. Kiegészítette ezt Balogh Mihály főigazgató úr hozzászólása, aki az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum adattári munkájáról szólt. Elhangzott olyan javaslat, hogy 
az iskolatörténettel foglalkozók számára a közeljövőben szervezzünk egy konferenciát, külö-
nös tekintettel a megszűnt kisiskolákra. Szó volt még Kecskemét művelődéstörténete kapcsán 
Németh Lászlóról, és a délutáni városnéző séták során pedig megtekintettük azt az emléktáb-
lát, amelyet a közelmúltban helyeztek el róla a Kéttemplom-közben. Bogdán Lajos szegedi 
kollégánk Kelemen László személyében találta meg a kapcsolódási pontot Kecskemét és Sze-
ged között, és számos értékes művelődéstörténeti adattal gazdagította ismereteinket. Ismer-
tette a Honismereti Szövetség októberben, Szegeden megrendezésre kerülő konferenciáját, 
amelynek a felsőoktatás és a honismeret tanításának kapcsolata lesz a témája. Többen foglal-
koztak azzal a gondolattal, hogy mi módon lehetne a mai fiatalokhoz közelebb hozni a honis-
meretet és a helytörténetet, és hogyan lehetne őket a saját nyelvükön megszólítani. Tajti Er-
zsébet Tiszakécskéről a gyermekek saját nyelveként a számítógépes nyelvet jelölte meg. Sze-
rinte a jövő útja az, hogy a számítógéphez kapcsolódóan minél több helyismereti, honismereti 
anyag jelenjen meg. Nagyon érdekes iskolatörténeti munkákról és kutatásokról kaptunk tájé-
koztatást Bottlik Ivánnétól Budapestről, két kiváló könyve kapcsán: a Szürke nénik intézeté-
ről és egy visszaemlékezés-gyűjteményről, amely a megszüntetett szerzetesrendek nővérei-
nek sorsát mutatja be Emlékcserepek címmel. 

Valamennyiünk számára izgalmas téma volt az, amelyről az általam megszólított Urbán 
Aladár beszélt Ipolyvarbóról, az egész Kárpát-medencei magyarságot érintve. Azt a kérdést 
és gondolatot vetette föl: mit kellene tenni, hogy ez a Kárpát-medencei magyarság egyben 
maradion. Ugyanakkor sérelmezte, hogy elhangzott többünktől az a kifejezés, hogy „határon 
túli". Ok azonban nem „határon túliak", csupán van az Ipolynak jobb partja, és van az Ipoly-
nak bal partja. Egységes Kárpát-medencei magyarság. Nagyon sajnálja, hogy ezt a kifejezést 
lépten-nyomon használjuk. Ipolyság és Kecskemét révén szó esett Mikszáthról és a Beszélő 
köntösről, Mikszáth szülőföldjéről, amely olyan gyönyörű, hogy az Isten kertje sem szebb an-
nál. Tőle hallottunk az iskolák nagyon nagy gondjairól és arról, hogy az elmúlt 10 esztendőn 
belül 18 faluban szűnt meg Palócföldön az iskola. Ahol pedig az iskola megszűnik, ott az ko-
moly gondokat hoz maga után. Állami iskolák nem nyíltak, pozitívum azonban, hogy újab-
ban egyházi iskolák kezdték meg működésüket a Felvidéken. Sajnos ezek is a létükért küzde-
nek, mert szinte mindegyik a megszűnés szélére került, és nemcsak anyagi okok miatt, hanem 
gyerekek híján, ugyanis nem íratják be őket. Egyrészt demográfiai apály is van, de van ennek 
politikai háttere is. Az ő területükön mindössze 59 gyermeket fognak ősszel beíratni a magyar 
iskolába. Köszönetet mondott az Illyés Alapítványnak, amely gyakran szokott segítségükre 
sietni. Nagy örömünkre még egy pozitív jelenségről beszélt: három iskola vett föl Ipolyságon 
magyar nevet: Mikszáth Kálmánét, Ipolyi Arnoldét és Balassi Bálintét. Azt hiszem, hogy ez is 
hozzá fog járulni az identitástudathoz és a magyarság megőrzéséhez. Urbán Aladár részlete-
sen beszámolt a Palóc Társaságról, emlékmúzeumok tevékenységéről, emléktáblák elhelye-
zéséről, színházi előadásokról. Ezek közül is csak egyet emelnék ki: a nagyváradi színház elő-
adásában, Az ember tragédiáját játszották Ipolyságon. 

Balázs László és Czakó Ferenc az iskolák történetével foglalkozott. Czakó Ferenc egy buga-
ci példa nyomán arról beszélt, hogyan kell a régi tanyai iskolákat és a régi tanyai tanítókat 
megbecsülni, számukra maradandó emléket állítani. Kovalcsik András egy - tulajdonképpen 
családi - irattár kapcsán azt mondta el - és ez intő példa lehet valamennyiünk számára - , 
hogy egy-egy családnál mennyi fontos, talán nem is eléggé becsült dokumentum található. 
Iratok, levelek, fényképek, amelyek szinte mindenhol egy-egy kis múzeumot jelenthetnek. Az 
a feladatunk, hogy figyeljünk oda ezekre, mindenki a saját családjában, a saját környezetében. 
Az egyesületek, intézmények feladata lehetne, hogy segítsen ezeknek a kezelésében. Elhang-
zott javaslat arra vonatkozóan, hogy a közelgő Kossuth-évfordulót méltóképpen kell megün-
nepelni. 

A hozzászólások sorában még számos olyan következett, amelyek a kisiskolák és a meg-
szűnt iskolák történetével foglalkoztak. Mándli Gyula javasolta többek teljes egyetértésével, 
hogy készítsük el a Honismereti Ki-Kicsodát. 
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Végül, összegzésként megbeszéltük, hogy melyek lennének azok a főbb pontok, amelyeket 
javasolnánk az Akadémia állásfoglalásába. Ezek a következők: 

- Veszélyben vannak a kisiskolák és egykori épületeik, ezért a megszűnt kisiskolák történe-
tének megírására a Honismeret szerkesztősége tegyen közzé felhívást, és erre a témára pályá-
zatot is írjanak ki. 

- A közeljövőben kerüljön sor iskolatörténet-írással foglalkozó konferenciára, amely ki-
emelten foglalkozna a megszűnt iskolákkal. 

- Fordítsunk nagyobb figyelmet a tanítók megbecsülésére. A megszűnt kisiskolák mellett 
az egykori tanítók is kapjanak méltó megemlékezést, ami lehet emléktábla, tanítók fája, tevé-
kenységük ismertetése, rendszeresen ismétlődő iskolai vagy tágabb körű ünnepség. 

- Keressük meg azokat a módokat, amelyekkel a mai diákokhoz közelebb lehetne hozni a 
honismeret-helytörténet megőrzésre és továbbvitelre méltó értékeit. A pedagógusok kapja-
nak több segítséget a tananyagok és segédeszközök beszerzéséhez, készüljenek honismereti 
témájú CD-k, számítógépes anyagok. Az iskolai honlapokon szerepeljen az illető iskola törté-
nete. 

- A közelgő Kossuth évforduló méltó megünneplésében vállaljon szerepet a Honismereti 
Szövetség és a megyei egyesületek. 

- A Honismereti Szövetség és a megyei egyesületek kezdjék meg a Honismereti Ki-Kicsoda 
anyagának összegyűjtését, rendszerezését, hogy 2-3 év múlva könyv formájában kiadható le-
gyen. Ez a Honismereti Szövetség 15 éves évfordulójának megünneplésén méltó megemléke-
zés lehetne. 

- A Honismereti Szövetség javasolja a „határon túli" kifejezés visszaszorítását mindennapi 
nyelvünkben, és javasolja a Határon Túliak Hivatala nevének megváltoztatását. 

A szekciót Vörösmarty Mihály: Magyarország címere című versével zártuk és köszönetet 
mondtunk Zémann István kollegának, aki az ismert Vörösmarty verset lefénymásolta és el-
hozta. 

Székelyné Körösi Ilona 

3. A nemzetiségek története és művelődése 

A szekcióban - bár kevesen voltak jelen - valamennyien elmondták véleményüket. Először 
általában beszélgettünk a nemzetiségiekről mind a Kárpát-medencében, mind az anyaország-
ban élőkről. Mind a tizenhárom hivatalosan elismert nemzetiségünkről beszélgettünk, azok-
ról, akik megyénk területén laknak, és akiket a jelenlévők más megyékből képviseltek. 

A szekcióban először az vetődött föl, hogy mit jelentettek az országépítésben a nemzetisé-
gek Szent István korában, a gazdálkodásban, a vallásban. Többször szóba kerültek Szent Ist-
ván Imre herceghez intézett intelmei és azok hatása is. Foglalkoztunk a nemzetiségek ittlété-
vel és hogy miként alkalmazkodtak, hogyan kapcsolódtak az itt élő magyarokhoz. A Szent 
István utáni időkre térve a török uralom utáni telepítésről, betelepítésről, a nemzetiségek ván-
dorlásáról esett szó. Főleg azok a megyék kerültek előtérbe, ahonnan a szekció résztvevői jöt-
tek. Jó hatással volt munkánkra, hogy a megnyitón színes képet láttunk a Bács-Kiskun megyé-
ben élő népekről: magyar, kun délszláv, horvát, bunyevác, rác, továbbá német, szlovák párok 
mutatkoztak be nemzeti viseletükben és ez adott indítékot arra, hogy ezekről a nemzetiségek-
ről beszélgessünk. Szóba került az is, hogy a különböző nemzetiségekből származó jeles sze-
mélyiségek - Petőfi Sándortól kezdve Erkel Ferencen és Munkácsi Mihályon keresztül A na-
gyon sokat tettek a magyarság megtartásáért. 

Szóba került a szekcióülésen a nemzetiségek II. világháború alatti és utáni sorsa, a deportá-
lások 1944 előtt, 1944 után, 1945-ben a malenkij robot, az elhurcolások, a kényszermunka, az 
összetelepítések, a kitelepítések, azaz a nemzetiségek szétszórása, a kollektív büntetés. Be-
széltünk arról, hogy ennek milyen hatása volt a nyelvre, a kultúrára, a népviseletre, a szoká-
sokra. Szóba került, hogy a nemzetiségiek kultúrája hogyan keveredett a magyarságéval, 
hogy a népviselettől kezdve az éneklésen keresztül a táncig hogyan keveredtek a kulturális 
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elemek, hogyan vették át egymás szokásait, és egymás nyelvébe hogyan épültek be a kölcsön-
szavak. 

Fölvetődött, hogy egy-egy nemzetiségen belül is számottevő eltérések vannak. Külön 
nemzetiségnek vallanák magukat a horváton belül a bunyevácok, a rácok, és felvetődött a 
szlovákok tájnyelve, nyelvjárása. Az a véleményük, hogy a pozsonyi rádió híradóját a kiskő-
rösi szlovákok nem értik meg, mert a szlovák nyelv sokat változott. 

Elmondták a német nyelv tekintetében is, - de ez más nemzetiségi nyelvekre is vonatkozik 
- , hogy a 40-50 év alattiak már nem igen beszélik a nyelvet, nyelvjárást. Szóba került, hogy a 
magyar nyelv mennyire hatott a nemzetiségek nyelvére, s azokat a szavakat, amelyek a II. vi-
lágháború óta érkeztek vagy keletkeztek a magyar nyelvben, a nemzetiségek is átvették. 

Kiemelten foglalkozott a szekció a nemzetiségiek történelmének oktatásával és általában a 
történelemoktatással a Kárpát-medence teljes területén. E téren hiányokat éreztünk, de el-
hangzott az is, hogy Gara községben, ahol öt nemzetiség él, és mind az ötnek megadatott , 
hogy a nemzetiségi nyelvoktatásban tanítsák - vagy legalábbis tanítható - a népismeret, a 
német nemzetiségieknél a német népismeret, a horvátoknál a horvát népismeret és így to-
vább. Mivel csak a sajátjukat tanítjuk és tanulják, sajnos előfordult, hogy még egy községen 
belül sem ismerik egymás történelmét, közös gyökereit az ott élő, különböző nemzetiségű 
gyermekek, de még a felnőttek sem. 

Olyan vélemény alakult ki, hogy az Országos Honismereti Szövetség is tehetne valamit an-
nak érdekében, hogy a nemzetiségek történelme bekerüljön a történelemoktatásba, hogy a 
nemzetiségekről ismeretet kapjanak az iskolába járó gyermekek. Nem baj az, ha nyelvjárás-
ban beszélnek, a lényeg az, hogy a nyelvet valahogyan megőrizzék, visszaszerezzék. Mert ma 
már a legtöbb nyelvnél azt hallottuk a szekción, hogy ez már a nagymamák anyanyelve. Ha a 
nyelv megszűnik, akkor csak a szokások, a népviselet, az énekkarok, - tehát mindaz, ahol a 
nyelv szükségeltetik - veszélyben vannak. Ezért lenne jó az, hogy a Kárpát-medence történel-
mében előbb-utóbb a nemzetiségiek történetét is be lehetne építeni, mert mindnyájan a ha-
zánknak érezzük ezt a közös országot. 

Kishegyi Simon 

A kiskunhalasi csipkemúzeum előtt (Mándli Gyula felvételei) 
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A H o n i s m e r e t i S z ö v e t s é g 2001. július 2-i 
tisztújító K ü l d ö t t g y ű l é s e 

Halász Péter elnök köszönti a küldötteket és a Küldöttgyűlés résztvevőit. Felkéri a mandá-
tumvizsgáló bizottság elnökét tegye meg jelentését. 

Győri Jánosné a mandátumvizsgáló bizottság elnöke jelenti, hogy a 22 küldött közül 20 jelen 
van. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes. 

Halász Péter: - a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Halminé dr. Bartó Annát (Érd), a jegyző-
könyv hitelesítésére Bolla Dezsőt (Bp.), és Mándli Gyulát (Vác). A Küldöttgyűlés a felkért sze-
mélyeket egyhangúlag megszavazta; 

- ismerteti a Küldöttgyűlés napirendjét. 
1. Beszámoló a Honismereti Szövetség 3 éves tevékenységéről (írásbeli beszámoló). 
2. A Honismereti Szövetség vezető testületeinek és tiszteletbeli tagjai megválasztása. 
3. Szabadfórum. 

- javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság tagjaira: 
Orbánné dr. Horváth Mária, Makara Erzsébet, Zémann István. 
A javasolt személyeket a küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazza. 
Bartha Éva köszönti a küldötteket. Elmondja, hogy az írásos beszámolót igyekezett úgy 

összeállítani, hogy az tükrözze az Alapszabályban meghatározott, és az éves feladattervben 
megfogalmazott tennivalók megvalósítását. Őrömmel számolt be arról, hogy az elmúlt há-
rom évben kitűzött feladatokat szinte maradéktalanul elvégeztük. Pályázataink nagy része 
eredményes volt, ami hozzájárult rendezvényeink sikeres megrendezéséhez. Az éves beszá-
molókat és pénzügyi elszámolásokat a küldöttgyűlés megvitatta, elfogadta. A most megkül-
dött hároméves tevékenységről szóló beszámoló mindezek összegzése, amelyhez kéri az ész-
revételeket. 

Bolla Dezső beszámolójában elmondja, hogy az elmúlt három évben a Felügyelő Bizottság-
hoz nem fordultak panasszal, vizsgálataik során szabálytalanságot és törvénytelenséget nem 
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tapasztaltak, illetve nem találtak. A Szövetség munkáját a felügyelő bizottság jónak és felfelé 
ívelőnek ítéli meg. 

Halász Péter megköszöni a szóbeli kiegészítéseket, és felhívja a figyelmet, hogy két dolgot 
nem szabad a szerény beszámolók mellett elhallgatni. Egyrészt, hogy a Honismereti Szövet-
ség az Alapszabályban vállaltakkal megegyezően az Oktatási és a Kulturális Minisztérium 
feladataiból is átvállal, például az országos művelődési vetélkedők esetében, ahol több ezer 
középiskolást mozgatnak meg. S ez egy civil szervezet részéről feltétlenül fontos tevékeny-
ség. Másrészt az, hogy a beszámoló keveset említ ifjúságot, nem azt jelenti, hogy nem vesz-
nek részt a munkában, hanem azt, hogy a felnőtt és ifjúsági honismereti tevékenység bizo-
nyos értelemben szétvált. így például a fiatalok legaktívabb fóruma az Ifjúsági Honismereti 
Konferencia. A megyei egyesületek munkájában, a jövőben törekednünk kell arra, hogy a 
honismereti tevékenységüket kiegyensúlyozottabbá tegyük. 

Megnyitja a vitát a beszámolók felett. 
Bogdán Lajos (Szeged): A fiatalokkal kapcsolatban felvetett gondolatokhoz kiegészítésül el-

mondja, hogy azok a fiatalok, akik a vetélkedőinken és programjainkon részt vesznek, csak 
idősebb korukban jelennek meg újra az egyesületeinkben, mert a pályakezdés, az egziszten-
ciateremtés évei nem teszik lehető, hogy a honismereti munkában aktívan részt vegyenek. 

Halász Péter: A Honismereti Szövetség évente félmillió forinttal támogatja a honismereti tá-
borokat. Jobban oda kellene figyelni, hogy ezek a honismerettel beoltott gyerekek ne csak ér-
deklődők maradjanak, de az egyesületeknek tagjai is legyenek. Javasolja továbbá, hogy hir-
dessen a Szövetség célzott tanulmányíró pályázatot „Honismeret a 3. évezredben" címmel, 
amelyben ki-ki elmondhatja és kifejtheti, hogyan látja a honismeret helyét, szerepét a jövőben. 

Rácz-Fodor Sándor (Kecskemét): A határon túli egyesületekkel kapcsolatban javasolja, hogy 
ne csak a Szövetség vegye fel velük a kapcsolatot - elviekben, egy-két személlyel - , hanem a 
megyei egyesületek is konkrét , működő ottani egyesületekkel, akikkel akár napi, vagy alka-
lomszerű kapcsolatot hozzanak létre. De kapcsolatot jelenthet egy folyamatos folyóiratcsere, 
egymás honismereti táboraiba való meghívás. Szinte semmilyen kapcsolat nincs - vagy csak 
gyenge - a Vajdasággal, a lendvaiakkal, a felvidékiekkel, pedig fogadókészség van, vagy vol-
na, csak a intézményi kapcsolat hiányzik. 

Halász Péter: A Szövetség Alapszabályzata meghatározza ezeket a kapcsolatokat. Néhány 
formális szerződésünk van, amely valóban általános. Ezért igen jó lenne, ha a megyei egyesü-
letek töltenék meg konkrét tartalommal és ápolnák a kapcsolatot. Kéri a megyéket, foglalkoz-
zanak ezzel a gondolattal. Reméli, hogy ezután megszaporodnak a társszervezeti kapcsola-
tok. 

Horváth Miklós (Zalaegerszeg): Elmondja, hogy a Zala Megyei Egyesületnek a lendvai ke-
rülettel van kapcsolata, amely igen gyümölcsöző. Ám akárhányszor intézményesíteni akarták 
ezt, mintha falakba ütköznének. A napi kapcsolatuk jó, segítenek egymásnak, eljárnak egy-
más rendezvényeire, szinte nem tudnak olyat kérni, amiben szakmai segítséget ne kapnának, 
de valamiért nem lehet velük ezt a jó kapcsolatot írásban, intézményesen szentesíteni. így erre 
nem is igen törekednek. 

A fiatalok hiányával kapcsolatban elmondja, hogy nem olyan nagy probléma ez a dolog. 
Ugyanis ő úgy látja, hogy akit a honismeret szele egyszer megcsapott, nem távolodik el a 
mozgalomtól, szívesen segítenek egy-egy alkalommal, számíthatnak rájuk, ha nem is folya-
matosan, sőt azt tapasztalja, hogy később, érettebb korukban visszatérnek a mozgalomba, il-
letve az egyesületekbe. 

Halász Péter: a Nemzeti Kulturális Alap kuratóriuma két prioritást fogalmazott meg mun-
kájában: az egyik a határon túli közművelődési munka, a másik az ifjúság támogatása. Sajnos 
az a tapasztalat, hogy a határon túli kis egyesületek nem igen pályáznak. Pedig ez a támoga-
tás is igen kiváló lehetőség volna az egyesületek kapcsolatának megélénkítésére, hiszen a pá-
lyázatok pénzügyi lebonyolításhoz haza ismeret szükséges. Ezekre felhívhatnák a magyaror-
szági társegyesüíetek a határon túliak figyelmét. 

Mándli Gyula (Vác): Beszámol arról, hogy 2000 decemberében a váci Katona Lajos Könyv-
tárban ünnepélyesen megnyitották a közönség előtt a honismereti gyűjteményt. Felhívja a fi-
gyelmet, hogy ez a gyűjtemény csak ajándékozással gyarapítható, mivel a gyűjtemény mö-
gött költségvetéssel rendelkező intézmény nem áll, a váci könyvtár csak helyet ad számára. 
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Ezért kéri az egyesületeket, hogy minél több kiadványt küldjenek el a gyűjteménybe. Mind-
ezért CD-n tudja elküldeni a könyvtáraknak a gyűjtemény-nyilvántartást. 

Halász Péter kéri, hogy ezeket a könyveket és kiadványokat eló'ször a Honismeret szerkesz-
tőségébe küldjék, így mielőtt a gyűjteménybe kerülnek, beleteszik a Honismeret bibliográfiá-
jába, alkalmasint recenzió készül róla, s utána garantáltan eljut a könyvtárba. 

Szabó Géza (Nyíregyháza): Az ifjúsággal kapcsolatban optimista. Jó tapasztalatai vannak, a 
főiskolai hallgatók egy része kapcsolatban marad a honismerettel akkor is, amikor már az is-
kolákban dolgoznak. Kapcsolata van a szegedi főiskolával is, ahol hasonló tapasztalatokkal 
rendelkeznek. A megyében egyelőre a megyei szervezet újjáalakulásának gondjaival küsz-
ködnek, de a tanárképző főiskolán már 10 éve szervezik a határon túliak nyári tanárképzését. 
Itt szeretné felhívni a figyelmet, hogy várja az előadók jelentkezését és ötleteiket honismereti 
témában. A nyíregyházi főiskolának a beregszászi főiskolával van jó és élő kapcsolata. Segít-
séget ajánl kárpátaljai kapcsolatok létesítéséhez. 

Halász Péter kéri, hogy a végzett tanárokat biztassák a honismeret művelésére és támogatá-
sára, s kérjék, hogy tapasztalataikat, munkamódszereiket írják le és küldjék el a Honismeret 
„Iskola és honismeret" rovatába. 

Több hozzászólás nem lévén felteszi a kérdést elfogadja-e a Küldöttgyűlés a beszámolókat. 
A titkári beszámolót a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
A felügyelő bizottság jelentését a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
Ezután a lejárt mandátumú tisztségviselők és elnökségi tagok nevében lemond a tisztség-

ről és megköszöni a bizalmat. Felkéri Tolnay Gábort, vegye át a tisztújító Küldöttgyűlés leve-
zető elnöki tisztét. 

Tolnai Gábor köszönti a Küldöttgyűlés résztvevőit. Felkéri a jelölő bizottság elnökét beszá-
molója megtartására. 

Molnár Gábor: A választási szabályzat szerint a jelölést két fordulóban bonyolították. A jelö-
lés februárban kezdődött. A jelölőbizottság tagjai voltak: Sáray László - elnök, Németh Lász-
ló, Szinku Mihály, Pájer Imre, Molnár Gábor. 

Időközben Sáray Lászlót elnökségi tagnak jelölték. így le kellett mondani tagságáról. 
Tisztségét Molnár Gábor vette át. A jelölőbizottság alakuló ülése 2001 márciusban volt. Ez-
után leveleket küldtek a megyei elnökségeknek, tegyék meg a javaslataikat. A megyei elnö-
kök 85 %-a élt jelölési jogával, akiknek köszönetet mond. Ezután feldolgozták az írásos anya-
got és elkészítették a jelölő listát. Ezeket megküldték a testületeknek, valamint kifüggesztet-
ték a folyosón, ahol minden érdeklődő megtekinthette. A jelöltek személye folyamatosságot 
mutat, de most itt érvényesül a változtatás igénye is. A javaslatok alapján a jelölő listára 35 fő 
került: egy elnök, négy alelnök, egy titkár és 25 tagjelölt. 

Az országos elnökségbe az alábbi személyeket jelölték: 
1. Bartha Éva (Budapest); 2. Bartos György (Székesfehérvár); 3. Bogdán Lajos (Csongrád 

megye képviselete); 4. Csiffáry Gergely (Heves megye képviselete); 5. Fabulya Lászlóné (Bé-
kés megye képviselete); 6. Filep Antal (Budapest); 7. Gábriel Tibor (Budapest képviselete); 8. 
Gálné Jáger Márta (Somogy megye képviselete); 9. Gyüszi László (Komárom-Esztergom me-
gye képviselete); 10. Halász Péter (Budapest); 11. Halmi Lászlóné (Pest megye képviselete); 
12. Havassy Péter (Gyula); 13. Horváth Miklós (Zala megye képviselete); 14. Jászberényi 
Ferencné (Győr-Moson-Sopron megye képviselete); 15. Kaczián János (Tolna megye képvise-
lete); 16. Károlyi Attila (Szeged); 17. Kozma Gyula (Budapest); 18. Mándli Gyula (Vác); 19. 
Nagy Éva (Fejér megye képviselete); 20. Nagy Molnár Miklós (Jász-Nagykun-Szolnok megye 
képviselete); 21. Oroszlánná Mészáros Ágnes (Nógrád megye képviselete); 22. Rédey Pál (Bu-
dapest); 23. Sebestyén Kálmán (Budapest); 24. Sáray László (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
képviselete); 25. Selmeczi Kovács Attila (Budapest); 26. Simor Ferenc (Baranya megye képvi-
selete); 27. Szabó Géza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselete); 28. Székelyné Körösi Ilo-
na (Bács-Kiskun megye képviselete); 29. Szikossy Ferenc (Budapest); 30. Szőke János (Haj-
dú-Bihar megye képviselete); 31. Tóth Béla (Budapest); 32. Tóth Dezső (Veszprém megye kép-
viselete); 33. Zsámboki Árpád (Vas megye képviselete) 

Tolnay Gábor megkérdezi, kíván-e még valaki új jelöltre javaslatot tenni, vagy az elhangzot-
takat kiegészíteni. 

Több javaslat nem lévén, felkéri Molnár Gábort az új jelöltek nacionáléjának ismertetésére. 
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Molnár Gábor elmondja, hogy a megyei képviselőjelölteket a megyék, illetve a főváros már 
korábban megválasztották. Felhívja a figyelmet, hogy a jelölés során 33 név hangzott el, az el-
nökségbe azonban csak 31 fő választható. 

Ezután röviden ismerteti az új jelöltek Bartos György (Fejér megye), Károlyi Attila (Csong-
rád megye), Kozma Gyula (Pest megye), ifj. Gyüszi László (Komárom megye), Simor Ferenc 
(Baranya megye) nacionáléját. 

Tolnay Gábor megkérdezi a Küldöttgyűlést, elfogadja-e a jelölő listára javasolt személyeket. 
A Küldöttgyűlés a jelölést egyhangúlag elfogadta. 
Molnár Gábor ismerteti a Honismereti Szövetség tisztségviselőinek jelöltlistáját, melyen az 

alábbi nevek szerepelnek: 
Országos elnökség 
Elnök: 1. Halász Péter (Budapest), Elnökhelyettes: 2. Havassy Péter (Gyula), 3. Mándli 

Gyula (Vác), 4. Rédey Pál (Budapest), 5. Selmeczi Kovács Attila (Budapest), 6. Tóth Béla (Bu-
dapest), Titkár: 7. Bartha Éva (Budapest). 

Tolnay Gábor megkérdezi a Küldöttgyűlést elfogadja-e a jelölteket. 
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
Molnár Gábor ismerteti a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira jelölt személyek névsorát. 

Abizottságba jelöltek száma kilenc, megválasztható 9 személy, akik a következők: 1. Bolla De-
zső (Budapest), 2. Braun Lászlóné (Székesfehérvár), 3. Gál Sándomé (Heves megye), 4. Hajdú 
Jánosné (Eger), 5. Karacs Zsigmond (Budapest), 6. Kenyéri Kornélia (Budapest), 7. Rémiás Ti-
bor (Miskolc), 8. Szüle Katalin (Jászkisér), 9. Vajda Ferencné (Budapest). 

Tolnay Gábor felteszi a kérdést, elfogadja-e a Küldöttgyűlés a jelölteket. 
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a felügyelő bizottságba jelölteket. 
Molnár Gábor: A Honismereti Szövetség Alapítványa kuratóriumi elnökének jelölték: Szé-

kely Gábort (Budapest). 
Tolnay Gábor felteszi a kérdést, elfogadja-e a Küldöttgyűlés a jelölt személyt? 
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a jelölést. 
Molnár Gábor ismerteti a Honismereti Szövetség tiszteletbeli tagságára jelöltek névsorát: 1. 

Barsi Ernő (Győr), 2. Dankó Imre (Debrecen), 3. Gábori Imréné (Pécs), 4. Juhász Antal (Sze-
ged), 5. Mándics Mihály (Csávoly), 6. Orosz István (Debrecen), 7. Péter László (Szeged), 8. 
Szabó Ferenc (Gyula), 9. Szamosújváry Sándor (Debrecen), 10. Timaffy László (Győr). 

Tolnay Gábor felteszi a kérdést, elfogadja-e a Küldöttgyűlés a jelölteket. 
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a jelölt személyeket. 
Ezután felkéri Orbánné dr. Horváth Mártát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismer-

tesse a szavazás menetét és módját. 
Orbánné dr. Horváth Márta ismerteti a szavazás módját: 
- a küldöttek a zöld szavazókártya bemutatására, aláírás ellenében 3 szavazólapot kapnak; 
- a szavazólap akkor érvényes, ha a lapon a Honismereti Szövetség hitelesítő bélyegzője és 

a Választási Ellenőrző Bizottság elnökének hitelesítő aláírása a jobb felső sarokban megtalál-
ható; 

- az I. sz. szavazólapon 33 jelölt neve szerepel, de csak 31 választható, a II. sz. szavazólapon 
6 jelölt neve szerepel, de csak 5 választható; 

- szavazni a nevek előtt található sorszám bekarikázásával lehet; 
- jegyzőkönyvbe kerülnek azok a jelöltek, akik 50+1 % szavazatot kapnak. 
Tolnay Gábor megkérdezi kíván-e valaki szólni? Több hozzászólás nem lévén, a levezető el-

nök a titkos szavazás idejére szünetet rendel el. 
* * * 

Tolnay Gábor felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, tegye meg jelentését. 
Orbánné dr. Horváth Márta: Megköszöni a szavazók közreműködését. Bejelenti, hogy min-

den szavazólap érvényes volt és valamennyi jelölt megkapta az 50+1 %-ot. A 23. és 25. jelölt 15 
szavazatot kapott. így a 31. helyen szavazategyenlőség áll fen. S miután az elnökségnek csak 
31 tagja van, Sebestyén Kálmán és Selmeczi Kovács Attila esetében újra kell szavazni. A tiszt-
újító küldöttgyűlés által megválasztott új vezetőség tehát a következő (a nevek mellett a ka-
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pott szavazatok számai): Elnök: Halász Péter (20), elnökhelyettesek: Havassy Péter (19), 
Mándli Gyula (19), Rédey Pál (15), Selmeczi Kovács Attila (14); titkár: Bartha Eva (20); Fel-
ügyelő Bizottság elnöke: Bolla Dezső; Honismereti Szövetség Alapítvány elnöke: Székely Gá-
bor (20). 

Az elnökség tagjai: Bartha Éva (20), Bartos György (18), Bogdán Lajos (20), Csiffáry Ger-
gely (19), Fabulya Lászlóné (19), Filep Antal (16), Gábriel Tibor (19), Gálné Jáger Márta (20), 
Gyüszi László (19), Halász Péter (20), Halmi Lászlóné (19), Havassy Péter (20), Horváth Mik-
lós (20), Jászberényi Ferencné (19), Kaczián János (19), Károlyi Attila (18), Kozma Gyula (16), 
Mándli Gyula (19), Nagy Éva (20), Nagy Molnár Miklós (20), Oroszlánná Mészáros Ágnes 
(18), Rédey Pál (18), Sáray László (19), Selmeczi Kovács Attila (16), Simor Ferenc (20), Szabó 
Géza (19), Székelyné Körösi Ilona (20), Szikossy Ferenc (16), Szőke János (20), Tóth Dezső (19), 
Zsámboki Árpád (19.) 

Toltiay Gábor a szavazást eredményesnek nyilvánítja. Megköszöni a részvételt és a küldöt-
tek, illetve a bizottságok munkáját és gratulál a megválasztottaknak. 

Halász Péter megköszöni a maga és a tisztségviselők nevében a tagság bizalmát. ígéri, hogy 
erejükhöz mérten igyekeznek megszolgálni a beléjük vetett bizalmat. A Küldöttgyűlést bezárja. 

Kecskemét, 2001. július 2. 
Hitelesítők: 

Jegyzőkönyvvezető: Bolla Dezső s.k., 
Halminé dr. Bartó Anna s. k. Mándli Gyula s. k. 

Dr. K ő h e g y i M i h á l y (1934-2001) 
Döbbenetes és hihetetlen volt a tragikus hír: Kőhegyi Mihály elhagyott bennünket. Mind-

annyiunk számára, akik ismerhettük, ő volt az állandóság, az örök Miska bácsi, a váratlant, a 
változást nehezen megélő ember. Talán ezért fordult a múlt, a történelem felé. „Arra megyek 
hát, merre, ha hosszú, de megéri az út" - írta Seneca. Kőhegyi Mihály már fiatal diákként rálé-
pett arra a hosszú, megismerésre váró útra, mely maga a tudomány. Erre tette és építette fel 
tudatosan napjait, egész életét. Pontosan megtervezett és betartott napirenddel, hihetetlen 
munkabírással lett a történettudomány, régészet megszállott szolgálója. 

Katymáron született 1934. március 11-én. Budapesti egyetemi tanulmányainak befejeztével 
1958-ban visszatért szülőföldjére, pedig a fővárosban bizton szép karrier várt volna rá. Haza-
tért Bajára, s maradt. Munkássága értékelésére nem vagyok méltó. Ezért László Gyulát idé-
zem, aki a következő szavakkal köszöntötte 60. születésnapján Kőhegyi Mihályt: „Egykor fia-
tal, kiváló tehetségű, a dolgokat mély humorral tudomásul vevő tanítvány, ma pedig nagy tu-
dományos múltra visszatekintő jó barát. Mindkettő melengető, szép emléke tanári pályám-
nak. Régen önkéntelenül is vezető személyisége volt évfolyamának, ma pedig - akarata elle-
nére - kiváló vezetője a bajai múzeumnak. Régész? Az! Méghozzá emlékezetes ásatásai van-
nak és nagy értékű tudományos munkássága. De nemcsak régész, hanem egyformán érdekli 
őt régebbi s újkori irodalmunk, helytörténetünk, városának, népének múltja. Az a fajta tehet-
ség, melyet joggal illetnek »polihisztor« díszítő jelzővel. Évfolyamtársai, a fiatal régésznemze-
dék egyaránt szereti megnyerő egyéniségét. Ennél nagyobb megbecsülésre számíthat-e em-
ber? Bizony aligha." 

Nyugdíjba vonulása után - talán túlbecsülve teherbírását - szinte mindennap úton volt, 
járta az országban és külföldön is a levéltárakat, múzeumokat, szorgosan gyűjtötte munkái-
hoz az anyagot, s fedezett fel új, ismeretlen forrásokat. Az utolsó pillanatig tele volt tervekkel, 
a madarasi szarmata temető feldolgozása a befejezés felé közelített, a bajai ferencesek háztör-
ténetének sajtó alá rendezését és kiadását szerette volna folytatni, sok-sok tanulmány megírá-
sát kezdte el, vagy megírásukra készült. 

Még most, a könyörtelen valóság ismeretében is hihetetlen, hogy útja, élete lezárult. Hatal-
mas tudásával azonban továbbra is szolgálja a tudományt, a múlt megismerését a jelenben, a 
jövőben, amit több mint ezer tanulmány, cikk, könyv őriz - köztünk marad. De jellegzetes 
hangja, beszéde, alakja hiányzik - nagyon. 

Merk Zsuzsa 
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