
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Honismereti Egyesület 

Az 1996-ban megalakult egyesületünk szép és gazdag hagyományok folytatója. Térségünk 
mindig érétkeket mutatott fel múltjából a jelent szolgálva. 

Az elmúlt évtizedek társadalmi és politikai változásai hagyományainkat nem tudták meg-
fakítani, megtartásuk honismereti mozgalmunk erősödését szolgálták. Még a negatív irány-
zatok is erősítettek bennünket, ellenhatásként születtek meg a jelentős néprajzi, helytörténeti 
munkák, alakultak meg a tájházak, falumúzeumok. 

Az öt történelmi megyéből: Borsodból, Abaújból, Zemplénől, Gömörből, Tornából létrejött 
közigazgatási egység nem alkothatott egységes térséget. A nagyipari fejlesztésekkel megál-
dott, megvert Borsod Abaújt és Zemplént háttérbe szorította. Ennek ellenhatásaként született 
meg az a törekvés, amely a honismereti gyűjtőmunkának kedvezett, és tovább éltette az eltérő 
régiók hagyományait . 

Egyesületünk a XIX. században is jelentős eredményeket felmutató múzeumi egylet nyom-
dokaiba lépve végzi tevékenységét, az elmúlt időszakokban más-más szervezeti keretek kö-
zött dolgozva. Harminc éven át a Hazafias Népfront vállalta a honismereti mozgalom segíté-
sét, támogatásának szerepét. Ez a korszak sok értéket mutatott fel, mivel e szervezeti keretek-
ben sikerült megmenteni a centralizált és uniformizált művelődési irányítással szemben a he-
lyi jellegzetességeket. Ebben a korszakban a honismereti munka értékmentő és értékőrző fel-
adatokat látott el, de csak szűk körben volt lehetősége az ismeretek átadására. Emiatt a moz-
galom eredményei nem a műveltség egészében, hanem elszigetelten jelentkeztek. E korszak 
legjelentősebb eredményét jelenti a Szülőföldünk periodika megjelentetése, amelyben, a me-
gyében dolgozó kutatók munkái válnak közkinccsé. Tematikus számai a nagy évfordulókhoz 
kötődnek. Szerkesztése szakszerű munkát igényel és tudományos hátteret. Korábban dr. 
Kováts Dániel, jelenleg dr. Rémiás Tibor irányításával működik a szerkesztőbizottság. 

A Hazafias Népfront keretei között dolgozva sikerült 1987 nyarán, Sárospatakon megszer-
vezni a XV. Honismereti Akadémiát, amelyre értékes pályamunkák készültek. Talán ennek 
eredményeképpen a Comenius Tanítóképző Főiskolán szakkörvezető képzés indult a 
Herman Ottó Múzeum és a Megyei Levéltár támogatásával. Ez az időszak volt az, amikor a 
levéltári kiadványok között különösen jelentős olvasókönyvek jeletek meg Zemplénről és 
Ózdról, dr. Hőgye István és Nagy Károly gyűjtéséből. Ezek az olvasókönyvek eljutottak az 
oktatási intézményekbe, és sikerrel alkalmazták a szakköri foglalkozásokon, a tanítási órá-
kon. 

Ugyancsak jelentős fejlődést eredményezett, hogy a termelőszövetkezetek megbízásokat 
adtak a helytörténeti kutatóknak: falujukról, a mezőgazdasági nagyüzemekről készítsenek 
monográfiákat. A nyolcvanas évek második felében jelentek meg ezek a munkák. A rendszer-
váltás után a Hazafias Népfront megszűnése új kihívást jelentett a megyei mozgalmunknak, 
mivel eltűnt a szervezeti háttér, amelyben tevékenykedtünk. A kutatók, a szakkörvezetők igé-
nyelték az összefogást, a tapasztalatcseréket, a módszertani segítséget, a továbbképzést, az 
eredmények közzétételét. 

A Megyei Közművelődési Módszertani Központ vállalta át a honismereti mozgalom össze-
fogását. A feloszlott munkabizottság helyett rövidesen létrehoztak az egyéni kutatók, a múze-
umok, levéltárak képviselőinek segítségével egy testületet, amely a szakma megújulását, 
szervezeti hátterének kiépítését hivatott megoldani. Az 1990. júniusi alakuló közgyűlésen 
megfogalmazódott az az igény, hogy a helyismeretnek a műveltség részévé kell válnia. Ez ala-
pozza meg a nemzethez való tartozás érzését. 

A megújult mozgalom célul tűzte ki, hogy a gyűjtés irányuljon az egyesületek, a művelő-
dési formák hagyományainak felkutatására. Az általános iskolás korosztállyal kell kezdeni a 
lakóhely múltjának, néphagyományainak megismertetését, a középiskolások a régióról kap-
janak képet. Regionális helytörténeti olvasókönyvek használatbavétele, elkészítése nélkül ez 
a munka nem lehet sikeres. Együttműködési szándékot fejeztek ki a műemlékvédelmi bizott-
ságokkal, minden város-, faluvédő- és szépítő egylettel. Népmozgalmat kezdeményeztek az 
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első világháborús emlékművek felújítására, és felhívást tettek közzé a második világháború 
áldozatainak és veszteségeinek felmérésére, majd az áldozatok emlékének megörökítésére. 
Ugyancsak ekkor indult meg az a mozgalom, amely célul tűzte ki, hogy a nemzeti évforduló-
kat méltó módon ünnepeljék meg a települések, az ott élő emlékhelyeket gondozzák, újítsák 
fel. Megindult a helységek címereinek, zászlóinak felkutatása, sok helyen újat alkottak. Sike-
res kezdeményezés volt, hogy a történelmi hagyományainknak megfelelően visszaállították 
legtöbb helyen a régi „beszélő" utcaneveket, településrészek régi nevei ismét közkinccsé vál-
tak. 

Ekkor fogalmazódott meg a honismereti mozgalmunknak kettős feladata: összegyűjteni, 
és közkinccsé tenni mindazt, aminek a mai életünkben is helye lehet, hogy az örökség mind-
nyájunk számára a műveltség része legyen. A hagyományápolásnak új serkentést adott ez a 
program. Eredményesen építettük kapcsolatainkat a népdalkörök, a táncmozgalom, a népi 
díszítőművészeti szakkörökkel. Terjesztettük a népi gazdálkodás, az ünnepek megtartásának 
hagyományait . Tettük ezt a huszonnegyedik órában, amikor térségünkből, a szocialista nagy-
ipar összeomlása miatt megindult az elvándorlás. Úgy hisszük, hogy bár ezen a téren tényle-
ges eredményt nem értünk el, de tudatilag erősítettük a népesség megtartására a szülőföld-
höz való tartozás jelentőségét. 

1996 újabb fordulópont a mozgalom történetében, mivel önálló útra léptünk, megalakítot-
tuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesületet. Az önálló tevékenységnek 
anyagi háttere a pályázatokból, a szerény tagdíjból és a megyei önkormányzat és a miskolci 
önkormányzat támogatásából adódik. Egy-egy feladatra időnként a helyi önkormányzatok is 
segítséget nyújtanak. Célul tűztük ki, hogy a helyi önkormányzatok programjában szerepel-
jen valamilyen formában a hagyományőrzés. 

A NAT bevezetése lehetővé tette a helyismeret, lakóhelyismeret tanítását az iskolákban. Je-
lentősen megnőtt a pedagógusok aktivitása ebben az időben. Honismereti Egyesületünk fel-
karolta ezt a törekvést, támogatva és szakmai hozzájárulást adva tankönyvek, levéltári kiad-
ványok megjelenéséhez. 

Adatokat közöltünk Abaúj és Zemplén 84 településéről, hogy könnyebben lehessen helyi 
tanterveket, tanügyi segédleteket készíteni. Alapdokumentum csomagjaink tartalmaztak te-
lepüléstörténet- és földrajzi adatsort, térképeket, a meglévő Abaújról és Kázsmárkról készült 
tankönyvet, Pozbai Dezsőné lakóhely-ismereti tantárgyi koncepcióját. 

Kazincbarcikán egy hon- és népismereti tankönyv jelent meg. Kissné Király Piroska előze-
tes kipróbálás után adatta ki munkáját. A tankönyv, bár anyagának forrása főleg Borsod, al-
kalmas arra, hogy az ország más részein is bevezessék, mivel az abban lévői ismeretközlés 
más tájakon is értékes tudásanyagot nyújthat a tanulóknak. 

Az új egyesületi keret nagyobb mozgásteret nyújt a gyűjtőknek, kutatóknak. 1996 óta fel-
erősödött a megyében a történelmi régiók hagyományait ápoló tevékenység. Abaújban, 
Zemplénben Tokaj-hegyalján, Gömörben honismereti gyűjtőpályázatokat írtak ki a történel-
mi hagyományok, néprajzi tárgyak, szokások felgyűjtésére. Borsodban kiemelkedő az ózdi 
példa, ahol virágzik a mozgalom. A helyi pályázat sok üzemtörténeti, szociológiai felmérést 
eredményezett. Legnagyobb örömünk e térség virágzó ifjúsági honismereti mozgalma, 
amelynek központja a József Attila Gimnázium. A megyében lévő tudományos műhelyek: a 
Herman Ottó Múzeum, a Levéltár, a Miskolci Egyetem történelem tanszékei, a könyvárak, a 
vidéki múzeumok, a tájházak aktívan együttműködnek velünk, képviselőik az egyesület el-
nökségi tagjai. A Herman Ottó Múzeummal közösen kétévente meghirdetjük az Isvánffy 
Gyula honismereti-néprajzi gyűjtőpályázatunkat. Nagy öröm a számunkra, hogy sok fiatal 
pályázik, az idősebbek között új gyűjtők jelentkeztek. 

Mozgalmunk évek óta igen jelentős munkát végez a fiatalok körében. Nyári táborainkat 
nagy érdeklődés kíséri, most már a régión túl is. 

2001-ben újjáválasztott elnökségünk a közgyűlés elé tárta programját, és az felhatalmazást 
adott megvalósítására. Sikerült a Honismereti Szövetséget meggyőznünk arról, hogy Kossuth 
Lajos születésének 200. évfordulóját a mozgalom méltóképpen Zemplénben ünnepelheti 
meg. Ez a térség volt fölnevelője Kossuth Lajosnak, itt született, itt járta iskoláit, itt kezdte po-
litikai pályáját. Innen indult először Pozsonyba, hogy a politikai szolgálatának és a hazának 
áldozza életét. 
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A XXX. Honismereti Akadémia Sátoraljaújhelyen tervezett megrendezése számunkra, akik 
itt születtünk és élünk, sok lehetőséget kínál. Ebből az alkalomból megismerhetik azt a nagy 
ívű kutatómunkát, ami az elmúlt évtizedekben a reformkorral kapcsolatban, a tudományos 
műhelyeinkben folyt. Azt is láthatják, hogy ma az ország leszakadó régiójának számító 
Zemplénben és Abaújban vannak múltunk legfontosabb történelmi emlékei: Monok, Gönc, 
Vizsoly, Tokaj, Tállya, Sárospatak, Szerencs, Sátoraljaújhely, Széphalom. 

Az Akadémia alkalmat szolgáltat arra, hogy a mozgalom résztvevői hírét vigyék megyénk 
kultúrájának, az itt élő emberek törekvő szorgalmának. Megértik majd, hogy a Sárospataki 
Kollégium ősi jelszava: „Dőlni ne hagyd!" milyen megtartó erővé vált e tájon. Mert az itt élő 
embereken múlott az, hogy az elmúlt évtizedek során is megmaradtak a hagyományaink. Az 
Akadémia hallgatói tarsolyukban hazavihetik egyesületünk folyóiratának 28. számát. A Szü-
lőföldünk e példánya helyi kutatóink munkáit mutatja be mindazt, amit Kossuthról gyűjtöt-
tek, ami a róla szóló néphagyományban is megmaradt. 

Egyesületünk előtt nagy célok vannak, amelyeket a jövőben meg kell oldanunk azzal a jó 
reménységgel, hogy meglesznek a hozzá megfelelő anyagi feltételek is. 

Ilyen fontos feladat, hogy élőbbé kell termi a kapcsolatot a területünkön élő kutatókkal, a 
lokálpatriótákkal és hathatósabb segítséget kell kapniuk a szakköröknek. Tovább kell szorgal-
maznunk az általános és középiskolai oktatásban a helyi hagyományok megismerését. Töb-
bet kell tennünk a még nem működő iskolai közösségekért, meg kell találnunk azokat a taná-
rokat, akik az intézményekben felvállalják a honismeret ügyét. Javasolnunk kell az önkor-
mányzatoknak, hogy településük nagyjainak emlékét méltóképpen ápolják. Segítséget kell 
nyújtanunk ahhoz, hogy az új utcanevek megfeleljenek a hagyományoknak. Szorgalmaznunk 
kell azt, hogy a megye gyűjtőinek munkái eljussanak a szélesebb rétegekhez, mivel a szülő-
földhöz, lakóhelyhez való kötődés ismereteken is alapul. 

Honismereti egyesületünk lelkes tagsága, a munkát jelenleg is lendülettel végző fiatalok 
biztosítékai annak, hogy a mozgalmunk továbbra is élni fog és gyarapodni. 

Kalló Lászlóné 

A sárospataki Rákóczi Múzeum szolgálatában 
Sárospataki éveim (1956-1961) 

Nagyapám bárándi (Bihar m. református lelkész) pap (1856-1937) pataki diák volt az 
1860-1870-es években és a hosszú téli estéken ámulva hallgattam a pataki diáktörténeteket. 
1931-ben elvitt a Pataki Kollégium 400. évi jubileumára, de nyáron sokszor meglátogattuk 
bodrogközi orvos nagybátyámat-keresztapámat, aki - akárcsak nagyapám - a Szabó József ne-
vet viselte. Ilyen alkalmakkor a „kisvonattal" egy-egy pataki kirándulás sem maradhatott el. 
Itt láttam először igazi középkori várat és még csak nem is sejtettem, hogy valaha ennek igaz-
gatója leszek. 

Sepsiszentgyörgyről 1944 őszén kerültem a Néprajzi Múzeumba, ahol először múzeumi 
segédőr, múzeumőr, osztályvezető, főigazgató beosztást kaptam, de 1955-től kezdve össze-
fogtak ellenem (Bodrogi Tibor, Kardos László, Vajda László) és mivel én nem voltam párttag, sem-
mi esélyem sem volt a küzdelemben. Ehhez járult még, hogy egy „racionalizálás" során a mi-
niszter (Darvas József) sógornőjét elbocsátottam. Nem volt más választásom, mint lemondtam 
az intézmény vetetéséről és kértem, hogy beosztottként dolgozhassam ugyanott. Rövidesen 
behívott a miniszter első helyettese (Non György) és közölte, hogy csak vidéken dolgozhatok. 
Mindjárt két várost is említett: Zalaegerszeg vagy Sárospatak, amivel egyben jelezni kívánta 
szélreszorulásomat. Mondanom sem kell, hogy Patakot választottam, ahova egy kicsit haza-
mentem. 1956. március 15-én érkeztem meg új helyemre, ahol Dankó Imre elődöm fogadott, 
aki mindenképpen el akart onnan kerülni, de bizony egy évig együtt dolgoztunk a legna-
gyobb egyetértésben és máig tartó barátságban. 
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