
Napjainkban még nagyon a kezdeteknél tartunk. A települések honlapjainak többsége hagyomány-
ápolás szempontjából igencsak szegényes (ha van egyáltalán honlap), s az idegenforgalmi szervezetek 
munkája is felszínes, az idegenforgalmi kiadványok, a helyi sajtó is (tisztelet a kivételnek) igencsak ala-
csony színvonalú. A Honismereti Szövetség és tagszervezetei a jelenlegi támogatottság mellett nem le-
hetnek képesek az ország egésze közvéleményét a jó irányba átformálni. 

Csorba Csaba 

Hagyomány és honismeret 
a megyei folyóiratokban 

Az a dolgom, hogy a megyei folyóiratokban a honismeret jelenlétét vagy éppen hiányát áttekintsem. 
Ez nem könnyű feladat, hiszen elég sok megyei folyóirat van, de szerencsére elég régóta ismerem eze-
ket a sajtótermékeket, úgyhogy kissé össze is tudtam hasonlítani, hogy milyen volt egykoron a honis-
mereti tartalmuk, és milyen most, már amelyek még egyáltalán életben vannak. így, hogy honismeret -
ezek a megyei lapok nemigen foglalkoznak a témával, az is véletlen, ha kiejtik ezt a szót a szájukon, 
vagy leírják ezt a szót, hogy honismeret. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy érdemben hogyan fog-
lalkoznak a témával. Ezért azt kerestem hogy hol találok valóság irodalmat, melyikben és milyen for-
mában: szociológiát, néprajzot, helytörténetet. Vagyis az elmúlt két évtized látleletét kerestem legin-
kább, mert az lenne a honismereti mozgalom feladata, hogy áttekintse a körülöttünk lévő világot, jelet 
hagyjon a jövő számára, milyen is volt ez a két évtized, ami itt velünk történt. Mert sajnos nem mond-
hatjuk, hogy mit csináltunk, hanem ami történt velünk. Milyen jó lett volna, ha ennek emléke, doku-
mentációja megmaradt volna a különböző megyei folyóiratokban és más helyeken is természetesen. 
Mindjárt mondom is, hogy mikre gondolok: Debrecenben az Alföld, aztán a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szemle, a Tiszatáj, a Forrás Kecskeméten, azután a Jelenkor, a Vasi Szemle, a Somogy, azt hi-
szem, nem is hagytam ki semmit. Ezeket néztem át, ezekben kerestem a honismereti szempontokat. 
Mert milyen jó is lenne, ha rendelkezésünkre állna az elmúlt húsz esztendő történéseinek krónikája! 
Nem is mondom, hogy elmélyült szociográfiai, szociológiai áttekintés, elemzés, összehasonlítás, ha-
nem csak a krónikája. Pl. a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, gépállomások - hogy a mezőgaz-
daságnál maradjak vagy a különböző ipari üzemek hogyan mentek tönkre, miként tették tönkre azért, 
hogy olcsón privatizálni lehessen. Mit jelentett ez a vidék ellátottsága és megélhetése szempontjából. 
Akik megélték, azok nyilván tudják és föltételezem, hogy olyan rosszul még nem állunk ebben az or-
szágban, hogy ezt ne lehetne megírni. Nem föltétlenül a neveket, hanem a módszereket. Nem föltétle-
nül ujjal mutogatni azokra a bűnözőkre akik ezt végrehajtották, hanem úgy általában a köröket megje-
lölve. Ez hallatlanul fontos lenne. Aztán a paraszti gazdaságok újjáélesztése sikereinek vagy sikertelen-
ségeinek a krónikája. Néhány parasztgazdaságnak, néhány olyan vállalkozónak aki megpróbált vala-
mit, akár a termelőszövetkezetből kimenekített állatokkal vagy ültetvényekkel, földolgozó apparátussal 
próbált új életet kezdeni. A siker vagy a sikertelenség története. A települések szétválásának a króniká-
ja, mert jónéhány település önállósult, ezek egy része eredményes volt, más része nem volt eredményes. 
Nyilván megvan az oka, hogy miért volt sikeres, vagy miért nem, milyen jó lenne ezekről olvasni. A 
munkanélküliek élete és a falusias magukra találásuk. Nagyon sok munkanélküli kiment a városból a 
faluba, tanyákra, és ott megpróbált új életet kezdeni - vagy talpra állt, vagy nem. A cigányságtól fojto-
gatott települések látlelete és krónikája. A jó próbálkozások dicsősége, a rosszak dicstelensége. Polgár-
mesteri kezdeményezések eredménye vagy éppen elhalása. A várossá válások folyamata. Minden esz-
tendőben kb. 40-50 települést nyilvánítanak várossá, vagy kapja vissza a városi rangot. Ezeknek is hal-
latlanul érdekes történetük van. Nagyon különbözőek ezek a történetek, és biztos vagyok benne, hogy 
nem, vagy nem csak az egy före jutó, egy kilométerre jutó ez-az, és hasonló mutatók érvényesülnek, ha-
nem aszerint is, hogy milyen az identitása annak a településnek, milyen a vonzáskörzete, hogy tudja ki-
szolgálni a környékét és hasonlók. Ha ezeket a honismereti mozgalom által - jó esetben - megfigyelt je-
lenségeket a megyei lapok közölnék, annak óriási jelentősége lenne. Aztán ott vannak a 
testvértelepülési folyamatok, a kiváló és helytálló személyiségek portréi. Ezeket a jelenségeket keres-
tem tehát a folyóiratokban, és meg kell mondanom őszintén, hogy nem nagyon találtam. 
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Ennek biztosan az is az oka, hogy nincsen anyag. Nem találkoztam a megyei kiadványokban, a me-
gyei periodikákban a számos honismereti mozgalomban tevékenykedő embernek mint szerzőnek a ne-
vével. Nem hiszem, hogy nem közölnék, hogyha jó anyagokat küldenének hozzájuk. Valami tehát nem 
igazán jól működik, és valamivel adós a honismereti mozgalom. Még ahol találtam is honismeretet 
ezekben a periodikákban, ott is elsősorban a „klasszikus" témákról írtak, a régmúltról. 48-as hagyomá-
nyokról, a temetőkben lévő sírok személyiségeiről és hasonlókról. Tehát nincs sok új ötlet és azt gon-
doltam, hogy meg kellene rágni, talán az elnökségi ülésen is beszélhetnénk is róla, hogy ha lenne rá 
pénzünk, akkor milyen pályázatot tudnánk kiírni, milyen olyan-amilyen munkákat díjaznánk. De azt hi-
szem, hogy vannak olyan munkák, amikre nem is kell pénz, csak érdeklődés kell és jó szándék. Tehát 
félve fogalmazom meg és valószínűleg nincs igazam, de időről-időre úgy éreztem, mintha kimerült, ki-
öregedett volna a honismereti mozgalom írógárdája. 

Ezek az általános szempontok, és most megpróbálom konkrétan felvázolni a kérdést. Három részre 
osztottam a különböző megyei lapokat, legalábbis azokat, amikhez hozzáfértem. Az egyik gondolatot, 
ami itt az áttekintés során eszembe jutott, a „befelé fordulás" címszó alatt vettem figyelembe vagy fog-
laltam össze; lényege, hogy én írok a te könyvedről, te írsz az én könyvemről - ez a szemlélet az 
uralkodóó és ezzel úgy elvannak. Ez régen is jellemző volt bizonyos lapokra - nem akarok megsérteni -
lehet, hogy most már nem jellemző, de most mintha kicsit általánosabb lenne. 

A Forrásnak az elmúlt évfolyamában találkoztam a német megszállás, a frontátvonulás Kecskemé-
ten - nagyon érdekes téma - , aztán Ács Margitnak a „Megrablott szőlőtőkék" és a „Kiszervezett mező-
gazdaság" című írásával, a szociográfiai könyvek hasznáról. Egressy Zoltánnak „A város ilyenkor már 
részeg" címmel megjelent egy szociográfiája, ami arról szól, hogy Kecskemét város kocsmáiban este 
tíz órakor milyen hangulat található. Vagy a „XVII. századi népművészeti motívumok Kecskeméten" 
címmel. A legérdekesebb és a legizgalmasabb, nem véletlenül, „A bátyai paraszti lótartás hagyomá-
nyai" - amit egy régi honismeretes ember, a bátyai Fehér Zoltán írt, aki ott van már 50 esztendeje, és 
szeme előtt zajlott le a lovak virágzásának és bukásának a története. Ez tényleg igazi valóságirodalom, 
a ló szociológiája Bátyán. A szerző felvázolja az ívet, kezdve azzal, hogy unokája eljön a nyári szünetre 
és amikor meglátja a lovat azt mondja: Jé apa, milyen nagy kutya! Majd bevégzi azzal, hogy régen, 
amikor a bátyai szegény ember csak álmodott a lóról és azt mondta hogy: Két lovam van, az egyik a 
jó-vóna a másik a ha-vóna. Ilyen csemegék is vannak egy jó, lovakról szóló szociográfiai munkában, de 
ezzel ki is merülnek a Forrás ez évi számainak a honismereti vonatkozású cikkei, pedig, azt hiszem, ott 
a Duna-Tisza közén volna miről írni. A Somogy-ról ebből a szempontból nem is érdemes beszélni, so-
sem volt honismereti ihletettségü, valóságirodalommal foglalkozó periodika. Van benne egy cikk a Ba-
latonról, irodalmi összeállítás, ismert írók müveinek utánközlése, van egy cikk Bokor Pétertől: „A meg-
szállás" - Kaposvár 1944. március 19-i megszállása, de ez inkább novella, tehát nem tényirodalom, 
költött mesében mondja el, amit akar. Németh László: Berzsenyi földjén, nyilvánvaló utánközlés, fel-
eleveníti Németh László Berzsenyi földjén támadt érzéseit. Azután Borbély László: Elnéptelenedő 
puszták. Az embernek vérzik a szíve: valaki ellátogat Felsőrácegresre, tudja, hogy Illyés Gyula nyomá-
banjár és csak azt írja le, amit egy fél óra alatt vagy egy óra alatt föl lehet fedezni: mi van az iskolában, 
ahol annak idején Illyés Gyula tanult; körülnéz, lát egy jobban öltözött embert, lát egy rosszabbul öltö-
zött embert, s megállapítja, hogy hej-haj sokat változott a világ. 

Az Új Forrás, Komárom-Esztergom megyei lap. Találtam benne két írást, de megmondom őszintén, 
hogy úgy ránézésre nem is vártam többet, mert az van ráírva, hogy Irodalom-Művészet; igaz, hogy Tár-
sadalom is oda van írva, s ebből a „társadalomból" találtam is egy érdekes írást. „Ikrek kultúrtörténete" 
- ez most számomra azért volt különösen érdekes, mert ugyan nem igazából honismeret, viszont egy 
héttel ezelőtt voltam a Délvidéken, a Vajdasági Nagycsaládosok Szervezete által szervezett tanácskozá-
son, és ott jövőre a Kárpát-medencei ikrek találkozóját akarják megszervezni mint a nagycsaládosság-
nak az egyik formáját. Aztán van egy nagyon érdekes írás, de ez sem honismeret: Miért nem találkozott 
egymással Szondi Lipót és Németh László, és mi lett volna, ha találkoznak. Hogyan beszéltek volna 
egymással. Ez nagyon érdekes játék a gondolatokkal, dehát az Új Forrás soha nem volt igazán egy hon-
ismereti jellegű lap. A Tiszatáj, az Alföld és a Forrás után következett ebből a szempontból. Hát bizony, 
ahhoz képest az Alföldben szinte megszűnt a valóság. Ilyen témákat találunk: A szerep és a személyiség 
maszkja Pirandello és Brecht müveiben. Ez bizonyára nagyon fontos néhány ember számára, de azért 
egy megyei lap, amelyik azért több is, mint megyei lap, hiszen a nevében is az van, hogy Alföld, többet 
is felvállalhatna. Vagy: Szöveghasználat és szubjektum elemzés René Polles posztdramatikus színházá-
ban. Szóval ezekre gondoltam, amikor a befelé fordulást említettem. Tarr Sándor „A térkép szélén" cí-
mű müvének hősei parasztok, elmebetegek, alkoholisták vagy ahogy a recenzióban recitálják: a „meg-
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alázottak és megszomorítottak", a társadalom peremére vagy alá szorított emberek. Ez hallatlanul iz-
galmas téma lenne, ha ezzel foglalkozna a folyóiratcikk, de nem ezzel foglalkozik, hanem egy erről 
szóló könyvet elemez, meglehetősen filosz szempontokból, elsősorban a stílusára ügyelve. 

A Tiszatáj annak idején a szociográfia vezérhajója volt. Itt most is találunk hellyel-közzel néhány el-
kötelezett irodalmat. Például Péterfi Gábor: Temetés Rákosi parancsára címmel nagyon érdekes írás, 
mindenkinek ajánlom, aki bele akar mélyedni abba a korba. Amikor Szabó Dezső 1945-ben szabályo-
san éhen pusztult, sehol sem akarták eltemetni. Egyik párt sem akarta vállalni a temetését, de Rákosi rá-
parancsolt valamelyikre és eltemették Szabó Dezsőt. Nagyon szép összeállítást olvashatunk itt Mátyás 
királyról: Szörényi László-Mózer Zoltán-Pajorin Klára tollából, a címe Mátyás és Beatrix. Darvas Fe-
renc: Bori tartózkodásom leírása - 1943-44-ben keletkezett napló. Nagyon érdekes, ott helyben készült 
emlékezés, tehát nem visszaemlékezés. Fűzi László: Gondolatok az identitásról - a magyarságtudat 
megélésének új keretei. De ez sem egyéb mint Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok című köny-
vének ismertetése. Aztán írnak még Latin-Amerika messze van címmel Hajnóczy Péter újraolvasásá-
nak lehetőségeiről. Tehát hiányzik ezekből a folyóiratokból a honismeret, befelé fordulnak, nem kite-
kintenek. 

Aztán vannak példamutató folyóiratok, ahol példamutató a módszer. Nem véletlen és nem érzem 
magam elfogultnak, ha a négy idesorolt folyóiratból három határon túli. És a negyedik is majdnem hatá-
ron túli, mert a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Ahol a folyóirat rovatai már a nevükben is érzékelte-
tik, hogy a honismeret legalábbis nem áll tőlük messze. Ilyenekről olvasunk: monográfia, történelem, 
irodalom, gazdaság, évforduló, múltba néző, emlékezés. Talán még túl is teng a történelem ebben a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemlében, amit megtetéz, hogy időnként egy-egy tematikus számot 
állítanak össze. Például az ez évi 1. szám a Báthory-családdal foglalkozott. Általában is sajátos értéke a 
lapnak, hogy több alkalommal foglalkozik a térséghez kötődő családok történetével. S nem hiszem, 
hogy ez kevésbé érdekelné az olvasót mint mondjuk a Pirandello színházi technikája. Megemlékezett 
ez a lap 100. születésnapja alkalmából a Honismeret folyóirat első szerkesztőjéről, Morvay Péterről is, 
igaz, hogy én küldtem a cikket. Talán csak az épített környezet az épületek világa és a táj kap érzésem 
szerint kevesebb helyet a Szabolcs-Szatmári-Beregi Szemlében, de ezt is csak akkor érzékeltem, ami-
kor más lapokban ennél sokkal több környezettel foglalkozó írást találtam. A tavalyi első számban meg-
jelent például egy beszélgetés a megye új akadémiai doktorával, Simon Lászlóval. Azokkal a növények-
kel foglalkozott doktori disszertációjában, amelyek a talaj különféle szennyezettségét, kelleténél vagy a 
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megengedettnél több ólom, higany, kadmium, szelén jelenlétét jelzik. Az interjúban elhangzik a város 
néhány olyan üzeme, amelynek a környékén a megengedettnél sokszorosan nagyobb a talajszennyezés. 
Azokról a növényekről is szó esik, amelyek a helyi flóra tagjaként alkalmasak lehetnek, hogy a 
szennyeződéstől megtisztítsák a területet. Ilyen növények sok helyütt élnek, csak nem mindenhol isme-
rik föl a szerepüket. Lehet-e ennél hasznosabb honismereti téma, mint hogy a város érdekében miként 
lehet a doktori disszertációban bemutatott tudást fölhasználni arra, hogy a különböző üzemek szennyét 
eltakarítsák, úgy, hogy olyan növényeket ültetnek, amelyek a nehézfémektől és más szennyező anya-
goktól megtisztítják a területet. 

Aztán itt van az „Erdélyi Gyopár", az egyik kedvenc lapom. Erdélyi turisztikai folyóirat, úgy is ír-
ják: az Erdélyi Kárpát Egyesület Erdélyi Szervezett Természetjárók Köre folyóirata. ízlésemnek kicsit 
sok benne az egzotikus tájról szóló írás - miként mászták meg a Popokatepetlt vagy a Kilimandzsárót - , 
de hát nyilván egy turistának ez izgalmas dolog, még ha egy helytörténésznek nem is annyira. Ez az Er-
délyi Gyopár azonban hallatlanul sok művelődéstörténeti értéket mutat be, továbbá számos olyan túrá-
ról ad hírt, amelyek egy-egy jeles személyiségről elnevezett útvonalat járnak végig, vagy róla elneve-
zett barlangot, vízesést, gleccsert látogatnak meg. A 908/2. számban Gál György: Kolozsvár újabb 
helytörténeti irodalmát közli a turizmus érdekében. 

Kétségbeejtő, hogy mi emberek mennyire nem ismerjük a madarakat. Pedig hát ez is a honismeret 
része. Szabó Zoltán: Tavaszi zsongás a halastavakon című írása számos olyan madarat mutat be, ami-
lyenekkel itt Esztergomban is nap mint nap lehet találkozni. Itt van aztán Büs Szilárd: A barlang élete 
című sorozata: élet és evolúció sötétben, élet és növényvilág, környezetszennyezés. Igaz, hogy sokszor 
hiányzik a művelődéstörténet, de akkor is hallatlanul érdekes a barlangok világa. További kitűnő téma a 
jeles személyekhez kötődő turisztikai objektumok. Egri Ferenc: Szoboravatás című írása Czárán Gyu-
lának, a turizmus apostolának állít emléket. Czárán Gyula csodálatos ember volt, akinek nagy nehezen 
sikerült szobrot állítani, s ebből az alkalomból, éppen ezt a szellemiséget tudták bemutatni, ami az 
egész lapra jellemző. Megint a madárgyürűzésről, aztán az erdélyi hegyek endemikus és veszélyeztetett 
azaz őshonos és veszélyeztettet növényei. 

A 3. számban: a Tisztelgő túra a siklódi Kós Károly tervezte templomhoz. Aztán a Magyarremetei 
templom, a Meziátfalu és a Czárándi-cseppkőbarlang. Dukrét Géza írásai a 18. Eke vándortábor honis-
mereti túráiról. Csibi Márta: Parajdi sóbánya, sószoros, őznyaló helyek, itt tudtam meg, hogy a bolti só, 
amit nagyon finoman készítenek és nagyon drágán adnak, mennyire nem természetes és mennyire ha-
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szontalan. Mert a természetes sóban még 89 féle olyan elem van, amire a szervezetnek szüksége van, és 
nem a mennyiség fontos, hanem a puszta jelenléte elég ahhoz, hogy a szervezet tökéletesen működjön. 

Cholnoky Jenő régi fényképeiből is közöl a Turista Magazin, ami azt jelenti, hogy megláthatja min-
denki, milyen volt az a táj, vagy az a település egy évszázaddal ezelőtt. 

A Székelyföld folyóiratot Csíkszeredán adják ki és ugyancsak rovatokra oszlik: Szépirodalom, 
Academica Transsyilvanica, Forgószínpad, Ködoszlatás, Ujjlenyomat, Műteremtés, Szemle, Aranyág, 
Literata Hungarica, Irattár, és bizonyára mások is, mert minden számban kicsit más a rovatok rendsze-
re. Nagyon igényes a szerkesztői munka és arányos a témák elosztása. Ez különösen kisebbségi lapnál 
fontos, hiszen például a Csíkszeredán megjelenő Székelyföld kulturális folyóiratnak egyedül kell szol-
gálni a műszaki tudományok, a szépirodalom iránti, a természetjárás iránti, vagy egyéb szép és nemes 
dolgok iránti érdeklődést. Költő szerkeszti, Ferences István, s még a néprajzi, történelmi tanulmányok 
is tusrajzhoz hasonló esszék, leheletfinom költemények lesznek. Anca Andriescu Egy magyar nő port-
réja, Livin Rebreanu „Akasztottak erdeje" című regényében, vagy Tánczos Vilmos: Hajnali varázslat cí-
mű írásában érzékelhetjük ezt az igényességet. Ez utóbbi arról, szól, hogy bizonyos esetekben szótalan 
kell vetni azért, hogy a madarak ne egyék ki a magot és jó legyen a termés. A szerző elment az apjával 
szótalanba vetni, de a szokás már kezd kicsit halványulni és a falunak egyik vagabund öreglegénye 
meglátja őket, amint szótalan vetnek. Nagyon jól tudja, hogy mért teszik ezt, de folyamatosan provo-
kálja őket, és nagy hangon kérdezget tőlük, amit ők aszkéta némasággal viselnek és nem válaszolnak rá. 
Ebből aztán nagyon érdekes novellisztikus feszültség támad az írásban, ami a történet végén természe-
tesen feloldódik. A hagyomány élésének és elmúlásának egy sajátos és kiváló megfigyeléséről és örökí-
téséről van tehát szó. Jónéhány téma szerepel még a Székelyföldben, a magyarországi olvasó számára 
kevéssé ismeretes például a székelyek szerepe a vörös és a nemzeti hadseregben Uzban, aztán Mátyás 
király Moldvában viselt dolgai, Kós Károly és Kecskemét együttműködésének a meghiúsulása, és vé-
gül a sóvidéki lázadás 1919. március 29 és április 6 között, amikor a bevonuló románokkal szembe-
szálltak a székelyek. Persze, keményen megtorolták az eseményt, s 8 és fél esztendeig húzták az ítéletet, 
hogy a székelység kellőképpen meg legyen félemlítve. Minderről tudott ugyan a történelemírás, de itt a 
história domusokat is fölhasználta a szerző, valósággal új szempontokat tárt fel. Nem tudom mennyire 
ismerik a Szilágysági hepe-hupa című Zilahon megjelenő szilágysági művelődési folyóiratot. Szilágy-
sági emlékhelyekről, a szimbolikus terek megszerkesztéséről olvashatunk benne. Aztán egy elfelejtett 
szilágysági polihisztorról, ifj. Váncza Mihályról, továbbá „A szilágysági emberek szemét is gyógyíthat-
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ta" címmel Kaan Károlyról, az utolsó Országos Szemorvosról. A „Szilágyság 90 éve Romániában, A zi-
lahi csata" című írásból megtudjuk, hogy 1919. február 22-29. között itt is volt egy csata, amikor a 
zilahiak megpróbálták kiverni a románokat. Ez sikerült is és a visszatérő magyar csapatokat természete-
sen borral kínálta a boldog szilágyi nép, amitől azok úgy megrészegedtek, hogy a románok ismét elfog-
lalták a várost. Ez az esemény jó alkalom volt arra, hogy emiatt a román ortodox papok következetesen 
viperafészeknek nevezzék Zilahot, pusztán azért mert lakói védték a hazájukat. Szerepel itt egy sorozat 
a tanítósorsokról: a Szilágy megyei református felekezeti oktatás története, olvashatunk tövisháti nép-
táncokról. Ez a folyóirat is jól kihasználja a lehetőségeket arra, hogy helyi témákkal, helyi embereknek 
szóló írásokkal tegye vonzóbbá magát. Tanulhatunk belőle. 

Végére hagytam annak a megyének a lapjait, amelyeket már 6 évvel ezelőtt is, mikor hasonló témájú 
beszámolót tartottam, hangsúlyozottan említettem. Vas megyében ugyanis megvan a teljes folyó-
irat-vertikum. A többi megyében is lehet honismereti kiadvány, máshol van honismereti híradó, mint pl. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye vagy Somogy megye. Ismeretesek olyan megyei lapok, amelyek honis-
meretet is közölnek. Vas megyében azonban példamutatóan egyetlen megyében megvan a honismereti 
szemlélet négy szólama. Az Eletünk Vas megye önkormányzatának irodalmi, művészeti, kritikai lapja, 
amiben nagyon sok honismereti téma szerepel. Összeállítás a betyárokról - igaz, hogy nem friss anya-
gok, utánközlések, de legalább a térséghez, Nyugat-Dunántúlhoz kötődő betyáros anyagok. Olvasha-
tunk művelődéstörténeti esszét a Duna mítoszáról, beszélgetést az utolsó fazekasról, Gál Józsefről, az-
tán Berzsenyi és szülőföldje kapcsolatáról, Radnóti bori naplójáról, Sarusi Mihálytól a népnyelvnek az 
irodalomban való elfogadottságáról; vagy el nem fogadottságáról, és érdekes kitekintésként szép össze-
állítást Fiúméról, amiben még Kossuth Lajos Fiúméról írt levelét is közlik, amellett Kis Gy. Csaba te-
kinti át Fiúménak a magyar irodalomban játszott szerepét. Aztán itt van a Vasi Szemle, ami minden te-
kintetben példamutató és kifogástalan példa arra, hogy egy megyei lap miként vállalhatja föl a honis-
meret témakörét. A fő jellemzője, hogy megvalósul benne az össznemzeti és a helyi témák ötvözete. Jó 
példa erre az Erdélyi írók országjárása Nyugat-Magyarországon 1934-ben című. Ez nagyon fontos ese-
mény volt akkoriban, hiszen Erdély teljesen el volt szigetelve és talán először fordult elő, hogy szerve-
zett íróküldöttség jöhetett Magyarországra. Még olyan apróságok is kiderülnek, hogy Kós Károly Pá-
pán fejezte be Az országépítő című regényének utolsó fejezetét, mert úgy jött el, hogy nem volt nyom-
dában az egész kézirat. Aztán a Répce vidék nemzetőrsége, a Képes Krónika és a veleméri templom 14. 
századi faedény-ábrázolásai, továbbá a Cserefa és a székelység - földrajzi neveink alapján téma. Aztán 
ásványvizekről olvashatunk meg a madárgyűrűzésről. Egyetlen számból is kiderül, hogy mennyire sok-
oldalú ez a Vasi Szemle. Az ember örömmel látja, hogy mennyire fontosnak tartják a honismeret értéke-
it. 1 la itt lenne Gyurácz Ferenc, a folyóirat szerkesztője, elmondhatná hogy vajon ez milyen mértékben 
megy az olvasottság rovására vagy esetleg növeli a lap iránti érdeklődést. Végezetül szólnunk kell a 
megye negyedik honismereti kiadványtípusáról, amit a Pátria jelenít meg és a megyei egyesület mun-
kájáról számol be rendszeresen. 

Reméljük a Honismereti Akadémián lesz még mód a megyei honismereti kiadványokkal való talál-
kozásra, mert azt hiszem, érdemes lenne a többi megye figyelmét is felhívni arra, hogy milyen publiká-
lási lehetőségek lehetnek a honismeret számára. Persze, rajtunk is sok múlik, küldjük az anyagokat, vi-
gyük az írásokat, tájékozódjunk, hogy mi érdekli az embereket. Hiszen mindenki jobb kedvvel dolgo-
zik, ha tudja, hogy nem az íróasztal fiókjába teszi azt az írást, hanem már várják valamelyik szerkesztő-
ségben, iskolában, szakkörben vagy egy családi otthonban. 

Halász Péter 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
honismereti egyesület és a hagyományőrzés 

Megtisztelő a felkérés, hogy arról beszéljek, milyen szerepet játszanak a hagyományok megyei 
egyesületünk munkájában. Két részre szeretném osztani mondanivalómat: az első annak értelmezése, 
hogy a megyei honismereti egyesület elnöksége mi mindent tesz a hagyományok megőrzése érdekében. 

2009. október végén 42. alkalommal hirdette meg a megyei honismereti egyesület az Istvánffy Gyu-
la honismereti pályázatot a megyei múzeummal közösen. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy eredeti 
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