
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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dokumentumokat, eddig nem publikált, nyilvánosságra nem hozott anyagokat gyűjtsenek össze akik er-
re vállalkoznak. Istvánffy Gyula (1863-1921) pedagógus és etnográfus volt, elsősorban a palócok ha-
gyományos kultúrájával foglalkozott, a gyüjtöpályázat neki is emléket kíván állítani.A pályázathoz 
szükséges anyagiakat a megyei önkormányzattól kapjuk, valamint könyvjutalmakkal a megyei múze-
um és levéltár is hozzájárul. Két szinten hirdetjük meg a pályázatot, a felnőttek és az ifjúság számára. 
Mi történik az összegyűjtött anyagokkal? Természetesen sok vita folyik azon, hogy mennyire értékesek 
ezek a dolgozatok, vagy netán fölösleges munkát végeztetünk a pályázókkal. Én hiszem, hogy ezek na-
gyon értékes munkák, mert azok az emlékek, azok a hagyományok, azok a szokások, amiket rögzítenek 
- családtörténetek, visszaemlékezések - pótolhatatlan értéket jelentenek. Ezek a Herman Ottó Múzeum 
Adattárába kerülnek, ott tovább kutathatók. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallga-
tói nem egyszer tudományos diákköri dolgozatban, szakdolgozatban használják ezeket a visszaemléke-
zéseket, és reméljük hogy 20-30 év múlva még nagyobb értéket fognak jelenteni. A megyei sajtó rend-
szeresen tudósít róla, mert fontosnak tartjuk, hogy valamennyi olvasója számára közismert legyen. 

A másik terület, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a Megyei Pedagógiai Intézet történelem szakta-
nácsadója, valamint a városi Pedagógiai Intézet vezetői támogatják azt a munkát, amelyet a honismereti 
egyesület végez. Lehetővé teszik, hogy az iskolákból a pedagógusok eljöjjenek a rendezvényeinkre. 
Nagyon jó kapcsolatunk van a különböző helytörténettel, honismerettel foglalkozó szervezetekkel, 
mint például a Kazinczy Társasággal. A Honismereti Egyesület igyekszik segíteni a különböző területe-
ken működő honismereti körök munkáját, mint az Abaúji Honismereti Egyesület Encsen, az ónodi 
Lórántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület vagy az ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör. Több, mint tíz 
éve kapcsolódtam be a honismereti mozgalomba, és nagyon örültem annak, hogy sikerült úgynevezett 
bázisintézményi rendszert kialakítani a megyében. A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium helytörténeti 
bázisintézmény kinevezést kapott a megyei önkormányzattól. Ez azt jelentette, hogy a megye történe-
lemtanárait rendszeresen továbbképzésre hívtuk, ahol helytörténettel, megyetörténettel, nemzeti törté-
nelemmel foglalkoztunk; előadásokat hallgattak a történelemtanárok, konzultációkat szerveztünk szá-
mukra, valamint vetélkedőket. Olyan emberről neveztük el a megyei történelemvetélkedőt - amit elő-
ször minden évben, később kétévente szerveztünk meg - , akit példaként szerettünk volna a diákok elé 
állítani. Marjalaki Kis Lajos, Miskolc egyetlen XIX. századi humán tudósának nevét viseli ez a vetélke-
dő, amit a történelmet kedvelő gyermekek számára hirdettünk meg. 

Tizenkét évre tekint vissza a helytörténeti táborok kialakult rendszere. Falukutatással indítottuk, a 
megyei levéltárban a honismereti elnökséggel beszélgettünk arról, hogy nem csak Romániában voltak 
falurombolások, hanem Magyarországon is készültek ilyesmire. Egy Csincse nevű kistelepülést akartak 
felszámolni, mert egy nagy lignitbánya közepén terült el. Közölték a falu lakóival, hogy menjenek el, 
mert gazdasági szempontból fontos, hogy a lignitet feltárhassák. Akkor összeszedtünk néhány lelkes 
gyereket, akikkel a nyári szünetben megszálltuk a 614 fos települést, mindent lefényképeztünk, interjú-
kat készítettünk. 

Igyekeztünk mindig a gyerekek sajátosságainak megfelelően kialakítani az interjúkat készítő cso-
portokat, amelyik nagyon szerette a hasát, az olyan csoportba került, amely az étkezési kultúrát vizsgál-
ta. A következő évben Vattára kerültünk, Szemere Bertalan szülőhelyére, egy parókián volt a szállá-
sunk, mert más lehetőség nem volt a településen. Ezek a rögzített életutak, gazdasági, társadalmi, tele-
pülési adatok bekerültek a Hermann Ottó Múzeum adattárába. Később a gyűjtött anyagból dr. Dobrossy 
István, a megyei levéltár igazgatója két könyvet is kiadott, és a gyerekek nagyon büszkék voltak arra, 
hogy középiskolás diákként a nevük ott szerepelt az adatgyűjtők és a felmérést végzők között. 

A következő terület a különböző kiállítások, előadások rendezése, tartása volt. A gyerekeknek na-
gyon fontos, hogy az iskolájukhoz valamilyen formában kötődjenek, de nem sok helyen van iskolatör-
téneti múzeum, legalábbis a megyénkben. Ezeknek a létrehozását szorgalmazzuk és segítségünkkel si-
került is már egy néhányat megszervezni. Ehhez kapcsolódnak az általános és középiskolákban az isko-
lai évkönyvek és az iskolai újságok kiadása, módszertani segítésük. Szeretném kiemelni, hogy tavaly 
megszerveztük a Honismeret Napját és ezt szeretnénk rendszeressé tenni, hogy az utánunk jövők is 
megemlékezzenek erről a napról. 

Titkos Sándorné 
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