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XXX. Országos Honismereti Akadémia 
Sátoraljaújhely 2002. július 1-5. 
Kanyar József: Megnyitó 

Tisztelt Honismereti Akadémia! Hölgyeim és Uraim! 
Ha egy nemzet élete első évezrede utána másodikba fordul, akkor annak történelme súlyo-

sabb feladatokat és terheket rak a nemzet vállára. A XX. században ezért nem érhette hazán-
kat semmiféle főnix-faktor hatás, azaz felfelé való emelkedés, mert tragédiái, háborúi és sú-
lyos nemzeti gondjai nem tették lehetővé ezt a számára. Történeti törekvéseinkben ma sem te-
kinthetünk más horizontra, mint a haza nagyjaira, akiknek a nevei és tettei, személyiségük 
mindig időszerű ereje egységbe integrálhatja a nemzet erejét. Kétszázadik születésnapja ré-
vén Kossuth Lajos neve is olyan név, amely világörökségünket is be tudja építeni a nemzet 
egységébe. 

A magyar honismereti tábor évi kulturális búcsújáró ünnepségein már régóta nagyjaink-
nak a köszöntésére és előttük való főhajtásra készül honismereti akadémiánk, melyen a meg-
nyitót mondónak hű műszerként igazat kell mutatnia és mondania hallgatóságának, mert 
csak így tudja a kötelességteljesítés veszélyét vállalni, hogy a nemzet sokszor reménytelen 
életkedvét nemzetpusztító magatartásba ne sodorja. Ezeket a mondatokat Németh László 
írta. Történelmünk közelgő ünnepén a Kossuth-kultusz magas lángját éleszteni szükséges az 
ellentétek közepette is, mert tudnunk kell, hogy neve és történelmi személyisége összekötő 
cementként foghatja egybe nemzetünket akár összetett kultúránkban, akár szerves életfejlő-
désű kultúránkban. 

Sátoraljaújhelyen - Kazinczy hazájában - sem lehet a nemzetet kultúra és tudomány, iskola 
és erkölcs nélkül konszolidálni a jövendő számára. Az iskola és a templom, egy- egy kulturá-
lis központ, egy államfő történelmi személyisége - mindig fészekbiztosító ütközetek és har-
cok várfalai, a nemzet holnapi biztonságáért és jövendőjéért. Ezért soha ne engedje e nemzet 
lezülleni erkölcsét és kultúráját, mert nívójának süllyedése szétrág minden kohéziós erőt tár-
sadalmában. Ezért is legnagyobb sorskérdése a műveltségének állapota és színvonala, ame-
lyen szüntelen őrködnie kell. 

A magyar honismereti mozgalom a nemzet egyik legtisztább tekintetű mozgalma. Ám vi-
gyáznia kell arra, hogy alacsony színvonalú műveletlenség a nemzet egyetlen hajlékába, 
egyetlen intézményébe, egyetlen mozgalmába se tudjon befészkelődni. Az olvasni nem szere-
tő és nem is tudó rétegeket pedig oktassuk és neveljük. Mert mi lesz velük az Internet világá-
ban? Ne lopjuk el a jövendőt a fiatalságtól! A nemzettudat-hiányos politika helyett pedig ke-
ressünk új utakat, mert a delta felé csak a művelt nemzet tarthat együtt értelmiségével, nem 
pedig a tájékozatlan műveletlenség - ahogy ezt Németh Lászlónál is olvashatjuk. 

Akadémiánk előadásain és szekcióülésein - programunk szerint - Kossuth Lajosnak a ma-
gyarság nemzetté válásában betöltött szerepével foglalkozunk. Ez ma is a nemzet legnagyobb 
feladata és a legnagyobb problematikája. Széchenyi is ezt munkálta a nemzet rezonátoraként. 
Jeles nevelőink is ezt tették, azok az íróink is, akiknek az elmúlt időszakban voltak vagy lesz-
nek születésnapjai, Németh Lászlótól kezdve Illyés Gyula közelgő ünnepéig. 

Mi szüléinktől, iskolánktól, tanárainktól, tanítóinktól, íróink és tudósaink által művelőd-
tünk, történelmünk magyar hajlékában. Sokszor váltunk benne tékozlóvá, akár napjaink for-
gatagában is, de mi ezt a történelmet tartottuk mindig hajlékunknak. Csak honvággyal tu-
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dunk erre a hazára gondolni, mert mi ennek a történelemnek vagyunk a fiai, 1956 világtörté-
nelmi fordulatát is ideszámítva. 

Az én szememben a honismereti mozgalomnak az anyanyelv megteremtése és - e vidéken 
különösképpen - szolgálata lehet a legnagyobb alkotása, a nemzet sugárzó önismerete, nem-
zettudata. A világosság nyelve - ahogy Kossuth mondta - , az pedig a népek géniuszának a 
tükre. 

Mindnyájunkat ezek az ismeretek tettek naggyá, nekünk ez a történelem jelentette mind-
máig igazi hajlékunkat, másképpen szólva: a hazánkat! Ezért is szép és magasztos a honisme-
reti mozgalom tennivalója, mert benne csak olyan gondolat, szellem és lelkület nyerhette el a 
nemzet tetszését, amely mögé a tennivalók részére a mozgalmat és az intézményt tudtunk 
szervezni. Ezért is neveztük el mozgalmunkat nemzeti tudatunk környezetvédelmének! 
Ezért kell kultúránk és tudományunk mellé, az új évezred választóvizében is napjaink eszme-
világát, szellemünk kristályosító folyamának szerepét és súlyát növelni. Itt, a Sátoraljaújhelyi 
Honismereti Akadémián is. 

Honismereti Szövetségünk az elmúlt napokban járt szerkesztőbizottságával Erdélyben, 
közös tanácskozáson. Odaát is fogy a magyarság létszáma, ott is pusztul a magyarság! Látni 
lehet, hogy pusztítják a temetők földjét, bennük a holtak hamvaival. Mintha senki sem vi-
gyázna ma a nemzetre, amit reménytelen életkedve nemzetpusztító magatartásba sodor. 
Szinte aggasztóan félő, hogy Trianon 82 esztendeje után már világörökségével sem tud elszá-
molni a nemzetnek. 1920 óta napjainkig legalább hatszázezer magyar került el innen! Mikép-
pen lehetne e nemzet immunitását jobban védeni, és a védelmet fokozni? Csak a haza magas-
ba-emelésével - Illyés szép gondolatával - , ahogy tették századokon keresztül Károli 
Gáspárék bibliájuk tanításával, Szenczi Molnár zsoltáraival, a nemzet hajlékában a történelem 
igehirdetői: Ravasz László a Kálvin téren, Márton Áron Gyulafehérváron és a nemzet többi 
tudósa. Hová csúszott alá hazánkban értelmiségünk sorsa és tekintélye!? Európa azonban so-
ha sem segített, a kommunista diktatúra idején különösképpen nem, de 1990-ben az erdélyi 
magyarok marosvásárhelyi tragédiájában, a nagy erdélyi magyar író, Sütő András fél szemé-
nek kiverésekor sem. 

A megye és a régió részéről köszöntöm a megyei közgyűlés elnökét, köszöntöm Sátoralja-
újhely alpolgármesterét, Akadémiánk valamennyi résztvevőjét. Megköszönöm a Megyei 
Honismereti Egyesületnek a XXX. Honismereti Akadémia megrendezésében való közremű-
ködést és áldozatos munkáját, köszönve előre is a jó nevű előadók szakelőadásait. 

Ezekkel a gondolatokkal megnyitom a XXX. Honismereti Akadémiánkat, és kívánok 
mindannyiunknak hasznos és eredményes tanácskozást. 

Mándli Gyula felvételei 
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A Honismereti Akadémia kitüntetettjei 
A Honismereti Szövetség elnöksége és a megyei egyesületek javaslatára 2002-ben a követ-

kezőknek ítélte a kiemelkedő honismereti munkásság elismerésére alapított Bél Mátyás -
Notitia Hungáriáé Emlékérmet: 

Dr. Fehér József a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója, huszonhét éve 
szolgálja a honismereti mozgalmat és a közművelődést. Munkássága szorosan összeforrott a 
zempléni történeti és művelődéstörténeti hagyományok fennmaradásával és ápolásával. Je-
lenleg a térség egyik legjelentősebb kutatója, akinek nagy szerepe van abban, hogy Szép-
halom ma ismét az anyanyelv ápolásának központja. 

A zempléni térséghez kapcsolódik kutatási tevékenységének döntő része, amit nagyszámú 
publikációja is bizonyít. Ezek Kazinczy Ferenc ismeretlen éveiről, Losárdi Zsuzsanna kuruc 
költőnőről, Szepsi Laczkó Máté életrajzáról, Rákóczi Zsigmond zsoltárairól szólnak. Szülőfa-
lujának Bodroghalomnak történetéről olvasókönyve jelent meg, de fontos beszámoló elemzé-
se is az ottani kelta temetőről. Ugyancsak jelentős a bodrogolaszi kincsleletről a Herman Ottó 
Múzeum évkönyvében megjelent nagyobb tanulmánya, valamint a tokaji várkapitány, Néme-
ti Ferenc életét feltáró munkája. Kazinczy Gábor zempléni közszerepléseinek bemutatása 
szintén nevéhez fűződik. A képzőművészet története iránti érdeklődését mutatják az újhelyi 
szobrokról írt cikkei, Nemes Lampérth Józsefről és Lavotta Gézáról szóló megemlékezései. 
Nyelvészeti jellegű tanulmánya a zemplén szó etimológiáját, mai értelmezését fejtegeti. A fi-
gyelme a néprajz felé is fordult, Erdőbénye hagyományait, az ottani kőfaragás tárgyi emlékeit 
mutatja be tanulmányaiban. 

Fehér József huszonhét éve bizonyítja, hogy a honismereti feltáró munkában ma már jól ki-
rajzolódó, egységesnek tekinthető életművet alkotott, eddigi munkássága nagymértékben 
szolgálja a zempléni művelődéstörténeti, történelmi néprajzi hagyományok fennmaradását. 

Dr. Jároli József a Békés Megyei Levéltár Békési Fióklevéltárának vezetője, 1947. szeptem-
ber 27-én született Orosházán. A szegedi József Attila Tudományegyetemen magyar-történe-
lem szakot végzett. 

Orosházi sikeres tanárságát a Megyei Levéltár hívása szakította meg az 1970-es évek vé-
gén. Rögtön bekapcsolódott a megyei tudományos kutatásokba, miközben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen elvégezte a történelem-levéltár szakot is. 1983-ban Békés megye törté-
neti demográfiája a XVIII-XIX. században című munkájával doktorált. 

Fő kutatási területe (Békés megye a XVIII-XIX. században) mellett még a közgazdaság-tör-
ténettel és 1987-től a szakrális néprajzzal is foglalkozik. 1990-ben elsőként vállalta a Békés Me-
gyei Honismereti Egyesület elnökségét, s az 1991-ben megrendezett XIX. Országos Honisme-
reti Akadémia egyik motorjaként segítette a honismereti mozgalom továbbéltetését. 1994 óta 
sem nélkülözzük segítségét: a Békés Megyei Honismereti Egyesület Ellenőrző Bizottságának 
tagja. Tagja még a Néprajzi Társaságnak, a Magyar Levéltárosok Egyesületének és elnöke a 
Békés Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesületnek. 

Dr. Jároli József gazdag szakmai tapasztalatát mindig szívesen megosztotta a helytörténé-
szekkel, a fiatalokkal és gyerekekkel. A tanítás mellett sok áldozatos órát töltött és tölt tanács-
adással, amatőr helytörténeti dolgozatok lektorálásával, nyári táborok szakmai segítésével, a 
vetélkedők zsűrizésével. Mint levéltáros-történész szívesen tart előadásokat is. 

Kiemelkedő művei: Dokumentumok az 1848-1849-i forradalom és szabadságharc Békés me-
gyei történetéhez. Gyula, 1995.; A gyulai földrész társulatok története 1858-1974. Gyula, 
1998.; Olvasókönyv az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Békés megyei történetéhez. 
Gyula, 1998.; Göndöcs Benedek munkássága (Válogatott dokumentumok). Gyula, 1998.; Sza-
badkígyós-Újkígyós. Száz magyar falu könyvesháza. Bp., 2001.; Békés megye 1848-1849-ben 
az önkényuralom idején. In: Békés megye képes krónikája. Szerk.: Erdmann Gyula és Havassy 
Péter). Békéscsaba, 2001. 

Karacs Zsigmond 1940. március 18-án született Földesen. Katonaideje letöltési után gim-
náziumi/ technikumi érettségit szerzett, ahol történelem tanára, Antall József segítette a hon-
ismereti munka első lépéseiben. Családtörténettel kezdett foglalkozni, melynek során a püs-
pökladányi Karacs Ferenc múzeummal és a Karacs család kutatóival került munkakapcsolat-
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ba. Az 1960-as évek közepén verseket írt. Első tanulmánya Adyról jelent meg. Később az EL-
TE kiadta egyik gyűjtését: a II. világháborús áldozatok névsorát, ragadványnevekkel. 

Budapestre költözését követően 1976-ban a kőbányai helytörténeti gyűjteményben közre-
működött a szabadtéri téglaipari kiállítás létrehozatalában. Több komplett anyag megőrzését 
segítette elő: így a debreceni Déri Múzeumba leadott felvidéki anyagát, melyből Európa hírű 
kiállítást rendeztek. Az 1970-es évektől rendszeresen publikál, 1980-ban a televízió filmet ké-
szített róla. AII . világháborús katonalevelek című, a Honismeretben megjelent írása a szovjet 
nagykövetség rosszallását váltotta ki. Több szakmai konferencia előadója volt, jó néhány 
egyetemi szakdolgozat létrejöttekor bábáskodott. írásainak száma meghaladja a másfélszá-
zat, egy részük a határon túl jelent meg. Fő kutatási témája a magyar művelődéstörténet: csa-
lád, iskola, egyház, vasút, mezőgazdaság és irodalom témakörökben. 

Főbb művei: Földes történeti és mai család- és ragadványnevei. Bp., 1980.; Adatok Földes 
határába olvadt Mezőszentmiklós birtoktörténetéhez. Bihari Múzeum Évkönyve, 1982.; Egy 
száz év előtti nyelvjárási-néprajzi gyűjtő. Magyar Nyelvjárások, 1983.; Karácsony Sándor bib-
liográfia. Debrecen, 1986., 1992.; Földesiek Ady körül. Szeged, 1992.; Földesi katonalevelek a 
II. világháborúból. Bp., 1993.; A debreceni Tompa-kéziratok. Széphalom 5. 1993.; A váradi 
Kun család históriája a XVII. századtól napjainkig. Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1994.; 
Bakon Lajos hagyománygyűjtése a Magyar Nyelvőrben, 1995.; Kossuth-szobor a hegyen. Bp., 
1999. 

Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetettek, 2002.: 
Balogh Mihály, Győrság polgármestere (Győr-Moson-Sopron megye), Bácsország - Vajdasá-

gi Honismereti Szemle (Szerbia), dr. Csáky Károly etnográfus, tanár (Szlovákia), a kölesdi Honis-
mereti Szakkör (Tolna megye), Titkos Sándorné tanár, igazgatóhelyettes (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye). 

Honismereti Emléklappal kitüntetettek: 
Baranya megye: Adonyi Réka, Adonyi Zsóka, Budai Kinga, a Lánycsóki „Liederkranz" Ma-

gyar - Német Kulturális Egyesület. Bács-Kiskun megye: Papné Csaplár Krisztina, Szabadi Pál, 
Koricz János. Budapest: Ádám Ferenc, dr. Újj írisz, Pándy Tamás. Csongrád megye: Fukszné 
Bénák Katalin, dr. Lovászi Józsefné, a Csanádpalotai Ifjúsági Honismereti Szakkör. Fejér me-
gye: Benke Valéria. Győr-Moson-Sopron megye: Gesztesi Lajosné. Pest megye: a „Monorért" Bará-
ti Kör, Németh László, Szakáll Lászlóné. Tolna megye: a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyv-
tár, Kakasdi Sebestyén Ádám Egyesület, a szekszárdpalánki Csapó Dániel Szakközépiskola. 
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Vas megye-. Gyarmati Tibomé, Sziebler Imréné, Pethő Gyula, Balogh János. Veszprém megye: 
Bontó Józsefné, Miklósi Sikes Csaba, Reményi Antal, Wöller István. 

A Magyar Pénzverő Rt. által felajánlott Kossuth Emlékérmet kapták: 
Mátraházi Ferenc tanár, Tatabányán a Kossuth Lajos nevét viselő Szakközépiskolában ta-

nít magyar irodalmat és történelmet. 
Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából - iskolája nevében - vetélkedőre 

hívta az ország összes középiskolájának diákjait, mely intézmények Kossuth nevét viselik. 
A honismereti mozgalomban évek óta a vetélkedőink előkészítője, vezetője, ő szerkesztet-

te a „Felkelt a napunk" című, az államalapítás ezredik évfordulójára szervezett művelődés-
történeti vetélkedő feladatfüzetének kérdéseit és a döntő három fordulójának forgatókönyvét. 
Játékvezetőként nagy szakmai felkészültséggel, és a diákok iránti szeretettel, segítőkészség-
gel működött közre a nemes játékban. 2002-ben a Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 200. 
évfordulójára meghirdetett vetélkedő feladatfüzetét és forgatókönyveit készítette, készíti 
nagy lelkesedéssel. Valamennyi fordulóban közreműködött játékvezetőként is. 

Selmeczi Kovács Attila etnográfus, a néprajztudomány doktora, a Néprajzi Múzeum főta-
nácsosa. Kutatási területe a gazdaságnéprajz, a népi építészet, eszköztörténet, tudománytör-
ténet. ő hozta létre 1991-ben a Néprajzi Múzeumban a Magyar nép hagyományos kultúrája 
című állandó kiállítást. Legjelentősebb munkái: A magyar nép címere, A magyarországi 
olajnövénykultúra, a Kézimalmok a Kárpát-medencében, valamint a Nemzet jelképei című 
könyv. Ezzel a témával már a diktatúra idejében foglalkozott, s neki köszönhető, hogy a ma-
gyar címer, a nemzeti színek, valamint Szent István, Rákóczi és Kossuth Lajos ábrázolásának a 
népművészetben való megjelenése kiadványok, kiállítások és előadások formájában immár 
több mint egy évtizede bekerült a köztudatba. A Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságá-
nak 1993 óta tagja. 

Szénássy Zoltán a Révkomáromban működő magyar tannyelvű, 1990 után Sellye János 
nevét fölvett gimnázium nyugalmazott tanára, Komárom városának elkötelezett és fáradha-
tatlan helytörténeti kutatója. Megjelent cikkei, tanulmányai és könyvei elsősorban Komárom 
legnagyobb szülöttével, Jókai Mórral foglalkoznak, de figyelme kiterjed a város művelődés-
történetének minden mozzanatára. Komáromon kívül a Csallóköz történetének is számos 
mozzanatát feldolgozta, sőt Adyfalvától Zágonig című könyvében a magyar irodalom és tör-
ténelem erdélyi emlékhelyeit is számbavette. Természetes, hogy Komárom történelmének 
legdicsőbb napjai, hónapjai, az 1848-1849-es szabadságharcban való helytállás szerepel talán 
legtöbbet Szénássy Zoltán tanulmányaiban, s ezek között feldolgozta Kossuth Lajos komáro-
mi kapcsolatait is. A Honismeret folyóiratnak három évtizede hűséges szerzője. 
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A Magyar Nemzeti Múzeum és a 
Honismereti Szövetség 
„A tudás forrásai" címmel 2001-2002. évre 
kiírt helytörténeti pályázatának díjazottjai 

Felnőtt kategóriában: 

I. díj: Rábóczki Eszter (Veszprém): A Veszprémi Petőfi Színház története, 1908-1944.; Bekő 
Tamás (Zalaegerszeg): Csillagos ég... Az első világháborúban részt vett és elesett tárnoki kato-
nák emlékére. 

II. díj: Powrozniak, Thomas (Katowice, Lengyel o.): Magyar-lengyel orvosi kapcsolatok a II. 
világháború éveiben. 

III. díj: Bukodi Józsefné (Kazincbarcika): A sajókazinci református egyház múltja és jelene 
egy pedagógus és egy osztály szemszögéből; Harsányi Ferencné (Győr): Vörös felhő - gyer-
mekkori emlékeim; Molnár Sándor (Miskolc): A miskolci Bethlen Gábor Kör működése 
1910-1939 között; Szilbekné Cseh Györgyi (Győr): Győr kulturális élete 1900-ban a helyi sajtó 
tükrében. 

A Honismereti Szövetség különdíja: Dr. Karácsony István (Darnózseli): „Ezer sziget orszá-
ga" - a Szigetköz helytörténeti olvasókönyve. 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum különdíja: Molnár Istvánná (Edelény): 
Az óvodatörténet félszázada a Bódva-völgyében és pedagógusi pályafutásom története 
(1956-1994). 

IV. díj: Ágoston István (Miskolc): Lorántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi György bibliái; Bocki Jó-
zsef (Kazincbarcika): Forradalom Magyarországon (1956) - Hadifogságom); E. Kovács László -
E. Kovács Lászlóné (Gömörszőllős): Egy angol lady, akiből magyar honleány lett; Élő' Veronika 
(Csorna): Az iparosok és az ipartestület helyzete a Csornai Hírlap tükrében 1897 és 1899 kö-
zött; Fabinyi Gáborné (Orosháza): Darvas József Irodalmi Emlékház; Garamvölgyi György (Mo-
sonmagyaróvár): Mosonmagyaróvár 1956 október-november; Hadobás Pál (Edelény): A ma-
gyar katonai térképezés története és jelvényei; Hárs József (Sopron): Fertőboz krónikája 
(1887-1946); Molnár László (Bódvaszilas): Apám élete; Néző'István (Kisvárda): Kisvárda iskola-
rendszerének kialakulása a dualizmus éveiben; Serfőző László (Tállya): Tállya: a település tör-
ténete hétköznapi szemmel; Stoller István (Kunsziget): A Don-kanyar 13 kunszigeti áldozatá-
nak emlékére; Szuhi Ildikó (Sátoraljaújhely): Vágáshuta; dr. Tóth József (Budapest): Tájak, korok, 
múzeumok - 25.; Vass Tibor (Ózd): Sportpályák, tornacsarnokok. 

Dicséretben részesültek: 

Béres János (Edelény), Farkas Márta (Écs), Frang Gizella (Solymár), Frech József (Nagyberki), 
Gergely Gabriella (Kolozsvár), Gulyás János (Jászdózsa), Gunyhó Imréné (Győr), Györe Pál 
(Abony), Hadobás Pál (Edelény), Hárs József (Sopron), Herbály Eszter (Sajóvelezd), Pozsgai 
Ferencné (Zubogy), Ráczi Győző (Putnok), Siska Gábor (Győr), Szerényi Antalné (Budapest), Zse-
besi Antalné (Miskolc). 

Ifjúsági kategóriában: 

II. díj: Mihalik Szabolcs (Győr - Pannonhalma): A holocaust története Győrben visszaemlé-
kezések és írott források alapján. 

III. díj: Koós Gábor (Szalonna): A Bódva-völgyi Szalonna és temploma az Árpád-korban; 
Kovács Lívia (Ózd): Családom élete a két világháború alatt; Takács Anasztázia és társai (Ózd): 
Ózd és környéke templomainak története. 
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Honismereti kiadványszerkesztők 
X. Országos Konferenciája 
Velem, 2002. május 3-5. 

Hazánk nyugati csücskében, az Alpok előhegyeinek tövében, a természeti környezetéről és 
népművészeti alkotótáborairól egyaránt nevezetes Velem Megyei Továbbképzési Házában össze-
sen 40 résztvevő számára rendezte meg a Honismereti Szövetség és a Vas Megyei Honismere-
ti Egyesület a honismereti kiadványok szerkesztőinek tizedik találkozóját. A konferencia há-
rom témakört tűzött napirendjére, mégpedig az intézménytörténetet, a családtörténetet, valamint 
az életutakai, vagyis a kiemelkedő személyiségek élettörténetét. Természetesen sok egyéb honisme-
reti témáról is szó esett a háromnapos tanácskozáson. Kiderült továbbá, hogy a három kiemelt 
témakör nagyon is összefonódik egymással: intézmény és szervezettörténet sokszor elképzel-
hetetlen egy-egy kiemelkedő személyiség tevékenységének megismerés nélkül, s egyéni élet-
utak sem ragadhatok ki egy-egy család történetének egészéből. 

Első előadóként dr. Tóth Béla, az Országos Levéltár főigazgató-helyettese beszélt az egyházi 
és világi iskolák történetének forrásairól. Hangsúlyozta, hogy nem csak a nagy és híres iskolák 
történetét kell megírni, mert tanulsággal szolgálhat valamennyi oktatási intézmény múltja. 
Az iskolatörténet forrásai két nagy csoportra oszthatók. Az egyik az egyházi és a világi levél-
tárakban, a községi önkormányzatok iratanyagaiban és a magánlevéltárakban található, a 
másik pedig a könyvészeti anyag: elsősorban az iskolatörténeti feldolgozások és az iskolai év-
könyvek. Az előadó kitért az iskolatörténeti kutatások néhány módszertani kérdésére is, ne-
vezetesen a cédulázás hasznosságára és a forráskritika fontosságára. 

Dr. Sebestyén Kálmán történész előadásának az erdélyi iskolák történetének forrásai volt a témá-
ja. Ismertette az e témában végzett kutatások eredményeit, elsősorban a saját, főként a Kalota-

Zsámboki Árpád és dr. Tóth Béla, (Mándli Gyula felvétele) 
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szegi népiskolák múltjára vonatkozó feldolgozásait. A tájegység nagymúltú iskolahálózata 
ma még jórészt feltáratlan, nem utolsó sorban a levéltári kutatások romániai nehézségei miatt. 

Pungor János, a TIT Vas megyei Egyesületének igazgatója a szervezet kiadói tevékenységéről 
beszélt. Az elmúlt évtizedben mintegy 40 szakmai, módszertani kiadványt jelentettek meg, s 
ezek között volt számos helytörténeti, honismereti munka is. 

A konferencia elsó' napjának végén szakmai találkozóra került sor a Vasi Szemle és a Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények szerkesztőbizottságának néhány munkatársával. Az 
előbbit dr. Gyurácz Ferenc főszerkesztő, az utóbbit Mayer László szerkesztő mutatta be. A részt-
vevők egyetértettek abban, hogy a Vasi Szemle azok közé a vidéki folyóiratok közé tartozik, 
amelyek szorosan kötődnek megyéjük honismeretéhez. Tematikai gazdagságát jelzi, hogy a 
környezetvédelem, a természeti táj és az élővilág, a régészet, a nyelvészet és a jelen sorskérdé-
sei is helyet kapnak benne. Ugyancsak elismeréssel szóltak a konferencia résztvevői a Vas Me-
gyei Honismereti és Helytörténeti Közleményekről, amely értékes anyagközlései mellett szí-
nes és átfogó képet nyújt a megyei honismereti munkáról. Az esti beszélgetés során Pálffy Jó-
zsef, nyugalmazott velemi postamester ismertette a település múltját, különösképpen a Me-
gyei Továbbképzési Ház történetét, egykori tulajdonosának a legitimista akciókban való sze-
repét, s beszélt a kert bunkerjének, a magyar korona egykori rejtekének titkairól. 

Másnap dr. Kollega Tarsoly István, a Révai Új Lexikona kiadójának igazgatója a családtörténet 
írás forrásairól tartott előadást. Bemutatta a Turul című genealógiai folyóiratot, s felhívta a fi-
gyelmet a világi, az egyházi és a családi levéltárak jelentőségére. Foglalkozott a határon túli 
levéltárak magyar anyagának kutathatóságával, illetve ezek egy részének az OL-ban való 
hozzáférhetőségével. Az Országos Levéltár megyénként és településenként nyilvántartott 
anyaga jól hasznosítható a családtörténeti kutatások során. 

Konkrét családtörténeti munkáról számolt be Gouth Zsuzsa nyugalmazott tanárnő, mégpe-
dig saját nagyapjának, Luthár Ádám emlékének feldolgozásáról. A vend népcsoporthoz tartozó 
jeles személyiség - „arisztokratikus megjelenésű, demokratikusan gondolkodó" - lelkész-
ként, íróként és politikusként is szolgálta népcsoportjának művelődését, megmaradását . Elő-
adásának szövege folyóiratunk 23. oldalán olvasható. 

Rendkívül alapos és részletes családtörténeti feldolgozásról, a felsőmaráci Baloghok családfá-
jának kutatásáról számolt be Balogh János helytörténész. Előadása számos módszertani tanul-
sággal szolgált. Hargitai József tanár Anhait Kajetan 140 esztendős tanítói dinasztiájáról, Karacs 
Zsigmond helytörténész a családfakutatás buktatóiról beszélt, Pozsonyi József pedig a „Régi ma-
gyar családok"-kai foglalkozó sorozatának célkitűzéseit ismertette. 

Halász Péter, a Honismert szerkesztője, a paraszti önéletírások honismereti jelentőségét, 
műfaji sokféleségét fejtegette. Hangsúlyozta azoknak a lelki tényezőknek a fontosságát, amik 
az elmúlt évszázad tragikus korszakait megélt embereket arra ösztönzik, hogy tollat fogjanak 
és - mintegy önmaguk igazságát felmutatva - megörökítsék az utókor számukra mindazt, 
amin életük során keresztülmentek. Ehhez a témához kapcsolódott dr. Fehér Zoltán nyugalma-
zott főiskolai tanár Életutak Bács-Kiskun megyében című előadása, amelyben negyven esztendő 
során, Bátyán gyűjtött és íratott sorsokról és életképekről számolt be. A „túlélés technikájáról" 
szólnak ezek az önéletrajzok - mondotta - , amelyek nélkül nem lehet reális képünk a közel-
múlt történelmi eseményiről. 

A konferencia mérlegét a következőkben vonhatjuk meg. 
- Fontosak az ilyen összejövetelek, mind a hivatalos programok, mind pedig a baráti talál-

kozás lehetőségei tekintetében. 
- Az előadások iránti érdeklődést mutatja, a résztvevők túlnyomó többsége ellenállt a cso-

dálatos környezet és a ragyogó idő csábításának és hűségesen kitartott az ülésteremben. 
- Gondosan választott témák kerültek napirendre, amelyről nemcsak az előadóknak, de a 

résztvevőknek is sok mondanivalójuk akadt. 
- Megfogalmazódott a honismereti kiadványok szerkesztőinek felelőssége is atekintetben, 

hogy a publikációs lehetőségek megteremtésével további és újabb munkára serkenthetik az 
intézmények, a családok és az egyéni sorsok kutatóit. 

- Számos megye honismereti kiadványairól kaptunk átfogó és tanulságos képet, fontos 
módszertani ismeretekkel gyarapodtunk. 
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A Konferencia harmadik napján tanulmányútra került sor, amelyen Kőszeghegyalja neve-
zetességeivel, valamint Kőszeg városának néhány intézményével és épületével ismerkedhet-
tek meg a honismereti kiadványszerkesztők. A résztvevők köszönetet mondtak a színvonalas 
konferencia megrendezéséért minden illetékesnek, elsősorban Bartha Érának, a Honismereti 
Szövetség titkárának, Zsámboki Árpádnak a Megyei Honismereti Egyesület elnökének, vala-
mint Horváth Györgynek a Megyei Művelődési Központ igazgatójának. 

Halász Péter 

Pétery Miklós hazatérése 
2001. december 2-án a messzi Ausztráliában, Carlingfordban 80 éves korában elhunyt 

Pétery Miklós tudós, oktató, híradástechnikai szakember, pilóta - akinek regénybe illő élete 
volt. Végakaratának megfelelően hamvait szülővárosában Ózdon, a Drótos-hegyen szórták 
szét - február 23-án délelőtt 10 óra 30 perckor. Gyermekkorában, majd később mint ifjú cser-
késznek kedvenc kirándulóhelye volt ez a vidék. 

Az urna mellett az egykori cserkésztárs, Krokavecz János, az ózdi 22. számú Vas Cserkész-
csapat parancsnoka elevenítette fel az együtt töltött éveket, s a cserkészélet régi eseményeit. 
Ezt követően Básti József, öregcserkész a repülés szerelmese, saját versével tisztelgett az el-
hunyt emlékének. 

Pétery Miklós 1945-ben Ausztriába, majd Franciaországba ment, végül 1950-ben kinevez-
ték a School of Advanced Elektronics intézmény vezetőjévé, ahol nyolc éven át volt az iskola 
igazgatója és vezető előadója. Majd 1978-ban egy műszaki iskola hét laboratóriumának lett a 
vezetője. Itt megtervezte, kifejlesztette az új oktatási segédeszközöket, melyeket tömegesen 
gyártottak a modernizált tantervek számára. 

Egy 1985-ben megjelent ausztráliai almanachban is olvasható a neve, egyedüli magyar-
ként. Ebben kutatómunkáját ismerik fel. Még a holdraszállásnál, illetve annak televíziós véte-
lénél-adásánál is volt szerepe. A háromnapos, napi 24 órás izgalmas, fáradságos munka során 
ő volt a legelső, aki a holdraszállást megfigyelhette. Ezt a történelmi pillanatot néhány má-

Öregcserkészek és hozzátartozók egy csoportja az urna körül 
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sodperccel előbb látta, mint a holdrakéta tulajdonosa, az USA. Arról is hosszasan lehetne 
szólni, hogy mit tett annak idején a veszélybe került Szent Jupát hajó megmentése érdekében. 
Amikor a hajó viharba került és kétfős legénységével megszűnt a rádiókapcsolat, Pétery Mik-
lós kérésére indították el az Ausztrál Haditengerészet helikoptereit és hajóit a magyarok meg-
segítésére. Végül Fa Nándor és Gál József szerencsésen megérkezett a Sydney kikötőbe. 

Néhány évvel ezelőtt Pétery Miklós azt írta egyik levelében: „Fél évszázad távlatából is 
drága nekem az a hely, ahol bölcsőm ringott. Bizonyára már sohasem látom Ózdot, de gyer-
mekeimnek meghagytam, hogyha meghalok, poraimat szórják szét a Drótos-hegyen, hogy 
visszatérjek oda, ahonnét jöttem." 

Visszatért! 
Kerékgyártó Mihály 

Leskó László író-újságíró emléktáblájánál* 
Kedves Dombóváriak! Tisztelt hölgyeim és uraim! 
Igen nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a dombóvári „Fekete István" Kultu-

rális Egyesület, illetve a Népi írók Baráti Társaságának elnöksége és tagsága nevében. Kö-
szöntöm Leskó László özvegyét és családját, a Szabad Föld című hetilap és a Somogyi Hírlap 
munkatársait, valamint városunk polgármesterét, Tóth Attilát, Feliemé Dr. Kovács Anna 
jegyzőasszonyt, az önkormányzat tagjait és Fehérvári Tamás országgyűlési képviselőt, Leskó 
László barátait, iskolatársait, ismerőseit, szomszédait. Ma az emlékezés gyűjtött ide bennün-
ket. Egy éve távozott körünkből kedves barátom, Leskó László író-újságíró. Talán mondanom 
sem kell, hogy mennyire lesújtott a hír, amikor Hársfalviné Leskó Mária tudatta velem, hogy 
bátyja elhunyt. Ugyanezt a szomorúságot éreztem, amikor elolvastam a Somogyi Hírlapban 
és a Szabad Föld című hetilapban megjelent megemlékezéseket. 

Itt, ahol állunk, ebben a kis házban született 1943-ban. Nagyszülei, szülei egyszerű magyar 
emberek voltak, akik ugyan szegénységben éltek, de becsülettel és tisztességgel nevelték, ta-
níttatták gyermekeiket. Jómagam Leskó Lászlót még az 1970-es évek elején ismertem meg Ka-
posváron. ebben az időben a Somogyi Hírlapnál dolgozott - mint újságíró. Mielőtt életútját is-
mertetném, idéznék egyik írásából. A Ballagó Idő második kiadásának idején, 1974. október 
13-án megjelent cikkében Leskó László következőképpen méltatta Fekete István életrajzi re-
gényét: „Ebben a könyvben, melynek színtere Somogy, közelebbről Gölle és Kaposvár, Fekete 
István a gyermek és ifjúkor tévelygéseit, örömeit, bánatait idézi fel meleg szeretettel. A vissza-
révedés tárgya a csodálatos falu is. Csakugyan ilyen érdekes, ennyire izgalmas s ennyire sze-
retnivaló település Gölle? A könyv olvasója, aki már járt ott, felteszi magának ezt a kérdést. 
Mert valljuk be: mi idegenek nem látjuk ennyire szépnek, ennyire szeretnivalónak. Egynek 
láttuk a sok közül. Igen ám, de saját szülőhelye mindenkinek szép az emlékeiben, bármekko-
ra városban is él később." Azt hiszem, ez az idézet Leskó László szülőföld és hazaszeretetét 
bizonyítja, hiszen több írásában is megemlékezik Dombóvárról, Újdombóvárról, ahol szüle-
tett, ahol gyermekéveit töltötte. Számára is ez a hely jelentette a hazát és a falut, majd a későb-
bi várost. 

E kis kitérő után rövid életrajzát ismertetném. 1943. november 10-én született Újdombó-
ráron, vasutas családban. A középiskolát Dombóváron, a tanítóképzőt Kaposváron végezte. 
1965-től négy évig pedagógusként és népművelőként dolgozott Győrében és Izményben. írá-
sai ekkor kezdtek megjelenni megyei lapokban, vidéki folyóiratokban, a Magyar Rádió 20-as 
stúdiója pedig dokumentumjátékát, riportjait juttatta el a hallgatókhoz. 1965-ben nősült. Fele-
sége, Anna pedagógus. Két lányuk született: Judit 1966-ban, Gabriella pedig 1967-ben. Újság-
író 1969 elején lett Kaposváron. A Somogyi Néplapnál 1986-ig dolgozott munkatársként, kul-
turális rovatvezetőként. Egy évtizeden keresztül a lap színikritikusa is volt. 

* Elhangzott Dombóváron 2002. április 13-án. 
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A Somogyi Hírlap 2001. március 7-i számában a következőket írja róla dr. Kercza Imre fő-
szerkesztő: „Kevés szavú, nehezen nyíló ember volt. A falusi emberrel mégis az első perctől 
szót tudott érteni." írásai közben országos lapokban, folyóiratokban is megjelentek, így töb-
bek között az Élet és Irodalomban, a Mozgó Világban, a Magyar Nemzetben, melynek évekig 
somogyi tudósítója volt. Az országos szociográfia pályázaton második, a novellapályázaton 
harmadik díjat nyert 1974-1975-ben. 

„A Gammapolison innen" című riportkönyve 1982-ben jelent meg a Kozmosznál. E mun-
kája kiérdemelte a Művészeti Alap Nívó-díját, és megalapozta a Gulyás-fivérek „Törvénysér-
tés nélkül" című, a kitelepítéssel foglalkozó filmjét, valamint Litauszki János „Traktorista lá-
nyok" című dokumentumfilmjét. Közben megkapta a Munka Érdemrend bronz fokozatát, 
majd a Kiváló Munkáért kitüntetést. Megyéje Pálóczy Horváth Ádám díjjal ismerte el tevé-
kenységét, később pedig neki ítélték elsőként Somogy Megye Közművelődésének újságírói 
nívó-díját is. Mint dél-dunántúli munkatárs szegődött a Szabad Földhöz 1986 februárjától, 
így már nemcsak Somogyot, hanem Tolnát, Baranyát és Zalát is járta. Krónikása és tanúja volt 
a nagy átalakulásnak, a rendszerváltásnak, így a falu változásának is. Oknyomozó riportokat, 
sorsportrékat, művészettel (színház, képzőművészet) foglalkozó írásokat publikált. Megje-
lent munkái alapján felvették a Magyar írók Szövetségébe, a Szabad föld kollektívája pedig 
Aranytollal ismerte el munkásságát. 1994-től 1997-ig, lemondásáig főszerkesztő-helyettesként 
dolgozott a lapnál. A Táncsics Mihály díjat 1995-ben kapta meg. Az 1998-ban a Szabad Föld 
kiskönyvtár sorozatban napvilágot látott „Egyszer volt szenteste" című novelláskötetének 
egyik fejezete szülőhelye, Dombóvár népét is megrajzolja. Tevékenységét főmunkatársként 
folytatta 2000. augusztus 11-ig. A Szabad Föld munkatársai által fontosnak tartott újságcikkei-
ből a 2000 decemberében megjelent „Eszközünk a szó" című kötet közölt válogatást írásaiból. 
A Szabad Föld 2001 márciusi számából idézek: „Vidéket járó ember volt, onnan hozta az írása-
it, s aki olvasta, okkal érezhette: oda is küldi vissza őket. Ilyen módon tartotta a kapcsolatot 
mindenkivel: az egykori cselédektől a jelen napjainkig. Róla elmondható, ami sajnos egyre ke-
vesebb újságírót jellemez: nagyon tudott magyarul." 

Azt hiszem, e sorok bizonyítják, hogy pótolhatatlan veszteség érte az újságírói társadal-
mat, de a Szabad Föld olvasóit is, akik halála után is hiányolják írásait, riportjait és szociográ-
fiáit. Jómagam őt a népi írók utolsó nemzedékének tagjaként tiszteltem és tisztelem, és úgy ér-
zem, kötelességem, hogy méltó emléket állítsunk neki. Ezért is olvashatjuk a most leleplezés-
re kerülő emléktáblán, hogy „E házban született Leskó László író-újságíró, az egyszerű falusi 
emberek és a puszták népének hűséges krónikása." 

F. Bodó Imre 
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