
Kisvárdán megalakult pedagógus honismereti munkaközösségekről cikkez, Láczay Magdol-
na a Megyei Levéltár honismereti mozgalombeli szerepéről. Évről évre megannyi hír, tudósí-
tás, tanulmány. Előadásszövegek a Kelet-Magyarországtól a Honismereten át a Szabolcs-
Szatmári Szemléig, melynek 1982. évi 3. száma a Nyíregyházán 1982. július 12-17-e között 
megtartott X. Országos Honismereti Akadémiáról közöl ötoldalnyi tudósítást. N e m melléke-
sen, éppen a mozgalom kezdeményezésének köszönhetően eddigre már a Nyíregyházi Hon-
ismereti Nyári Egyetem is kilencedik évében jár. 

Nagy felkészültségű, jól tájékozott kutató(k)ra vár a mozgalom teljes történetének feltárása 
és megírása. Ezt a szép munkát az utódokra hagyományozom. Kezdjenek hozzá, míg túl tá-
volra nem kerül tőlünk a saját múltunk. 

Az ügyet szíves jóindulatukba ajánlom már csak azért is, mert - legnagyobb bánatomra -
egy időben, a rendszerváltás nemes, ám olykor mégis gálád hevületében elenyészni látszott a 
honismeret. Egy európai szellemű, szemléletű Magyarország tán elismeri már ezt, nemcsak 
kárára, de javára is, ha komolyan vesszük, hogy magyarságunkkal együtt akarunk az Euró-
pa-család megbecsült tagjává válni. 

Élményeim, emlékeim sokaságát végül is hagy összegezzem egy Kölcseyt idéző vallomás-
sal: „Tégy! és érezni fogod, miként szórt el a természet szerelmet mindenhol. Fa, melyet plán-
táltál, kunyhó, melyet építeni fogsz, föld, melyen barázdát szántottál, háznép, melyért izzad-
nod kell: egyről egyig boldogító szerelemnek lesznek tárgyai. S majd ha tetteidnek nagyobb 
kört veendsz; ha azt, amit parányi körülményeidért híven tevéi, a hazáért teend! mint fognak 
érzelmeid magosulni! mint fogsz olthatatlan szerelemre gyúlni fáradságod nagy céljáért!"3 

L. Tóth László 

Pro Patria... 
Alig múl t el 2002-ben Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója, újabb jeles történelmi ese-

ményre, a Rákóczi-szabadságharc megkezdésének 300. évfordulójára emlékezhetünk. 
Az 1703-tól 1711-ig váltakozó szerencsével folyó küzdelemsorozat tiszteletére hirdette meg az út-

törőszövetség a nyolc évig tartó RÁKÓCZI EMLÉKTÚRÁK jelvényszerző túramozgalmát. Ennek 
keretében olyan hazai és határon túli emlékheiyek felkeresésére hívja az érdeklődőket, ahol Rákóczi 
személyesen is járt, illetve ahol a szabadságharc valamilyen jelentősebb eseménye történt. 

A jelvényszerző túramozgalom igazoló füzetében több mint 200 emlékhely szerepel rövid helytör-
téneti ismertetésekkel. A könnyebb eligazodás végett a hazai emlékhelyek megyénként, a külhoniak 
pedig országonkénti felsorolásban találhatók meg. 

Az igazolófüzetben nem szereplő emlékhelyeket a résztvevők fedezhetik fel túráik során, és ezt a 
füzet végére jegyezhetik be. Minden emlékhely felkeresését füzetben történő bélyegzéssel vagy más 
módon - fotó, aláirás stb - kell igazolni, amelyért egy-egy pont jár. A résztvevők 20 pontért emlékla-
pot, 30 pontér t pedig túrajelvényt kapnak. 

A Nagyságos Fejedelem által vezetett szabadságharc, amelynek vörös selyemzászlóin az „Istennel 
a Hazáért és Szabadságért" aranybetűs latin felirat ékeskedett - közös nemzeti örökségünk, a nemzeti 
összefogás máig sugárzó példája. Ezért is hirdették meg a túramozgalom szervezői azt minden ér-
deklődő, hagyománytisztelő gyermek és felnőtt számára, és ezért is fogadta el több civil szervezet az 
ebben való tevékeny együttműködést . 

A túrafüzet helytörténeti ismertetői jól felhasználhatók azok számára is, akik „csak" tájékozódni 
szeretnének erről a dicső történelmi korszakunkról. Ugyancsak hasznos segédkönyv lehet a túrák, 
táborok szervezői számára is programjaik összeállítása során. 

A füzet beszerezhető az úttörőszövetségtől (1121 Budapest, Konkoly Thege M. u. 21.). Ugyanitt 
kérhető bővebb információ a 395-6538-as telefonszámon. 

3 Hass, alkoss, gyarapíts! Kölcsey-breviárium. Szerk.: Papp János. Bp., 1975.210. old. 
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