
Értékek a 25 éves Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület tevékenységében

„A haza több! Azon hely, melyen magunkat szabadoknak érezhetjük. Melynek
története dicsõségünk, virágzása boldogságunk, jövõje reményünk! A hon-
szeretet soha szolgák erénye nem vala. Csak a szabadságban verheti gyökereit,
s csak véle együtt terjed a polgárok szívében. A honszeretet […] az embernek
ragaszkodása azon helyhez, ahol magát boldognak, azaz szabadnak érezheti.”

(Eötvös József)

A honismereti mozgalom lényege a helyi és nemzeti hagyományok, gazdasági, társadalmi, kulturális
értékek felkutatása, megõrzése, feldolgozása, továbbadása, valamint a lakóhely és a régió történelmé-
nek, életmódjának feltárása, a természeti környezet védelme és a településükért sokat tett jeles szemé-
lyiségek emlékének megõrzése.

A Csongrád Megyei Honismereti Bizottság e területen végzett munkáját folytatta a Csongrád Me-
gyei Honismereti Egyesület, amely 1991. április 23-án alakult meg Szegeden. Alapító tagjai közül ti-
zenhárom ma is tevékeny tagja az egyesületnek. Az egyesület elnökei: az elsõ évtizedben Juhász Antal,
2001-tõl Blazovich László, alelnöke elõbb Radocsai Ferenc, majd Marjanucz László, a titkárok: Ve-
csernyés János, 1994-tõl Bogdán Lajos, 2010-tõl Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna. Az ellenõrzõ bizott-
ság elnöke 2011-ig Õsz Károly, majd Virág Etelka, illetve 2014-tõl Lõkös Sándorné. A Honismereti
Szövetség országos elnökségében a 25 év alatt Juhász Antal, Vecsernyés János, Bogdán Lajos, Károlyi
Attila, majd Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna és Õsz Károly képviselték/képviselik egyesületünket. Kül-
dötteink: Vecsernyés János, Károlyi Attila, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Vargáné Nagyfalusi Ilona,
Szûcs Judit voltak, jelenleg pedig Erdélyi Mónika Villõ. Egyesületünk elnöksége most nyolctagú:
Blazovich László elnök, Marjanucz László elnökhelyettes, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna titkár, Forgó
Géza, Georgiádes Ildikó, Gergelyné Bodó Mária, Kemény Lajosné, Ormos Zsuzsanna területi képvise-
letet is ellátó elnökségi tagok. A taglétszám a kezdetihez képest megnégyszerezõdött, ma 93 rendes és
11 tiszteletbeli idõsebb tagunk van, és a csatlakozó tagok száma dinamikusan nõ. Fontos értéknek tart-
juk, hogy céljaink megvalósítása közben kibontakozási lehetõségeket igyekszünk adni idõsebbeknek és
fiataloknak egyaránt.

A megyénkben szinte minden településen alakultak olyan helyi civil egyesületek, körök, amelyek a
településükkel kapcsolatos helytörténeti-honismereti munkát végeznek. A Csongrád Megyei Honisme-
reti Egyesület többségükkel fokozatosan kiépítette a kapcsolatot és az együttmûködést. A körök száma
változó, régebben szinte minden településen a mûvelõdési házban vagy az iskolában mûködött szakkör.
Ma a felgyorsult életvitel, a sok elfoglaltság és a korábbi támogató háttér megszûnése miatt egyre nehe-
zebb a körök mûködtetése. Akik szívvel-lélekkel végzik honismereti munkájukat, azok személyes áldo-
zatukkal is hozzájárulnak értékmentõ közösségük fennmaradásához. A sok jó megyei példából kiemel-
hetünk egyet: a Makói Honismereti Kör – tagjai és baráti támogatói segítségével – 26 éve meg tudja je-
lentetni a Makói Honismereti Híradó évi egy dupla számát 70-90 oldal terjedelemben, publikálási lehe-
tõséget teremtve a lokális történelem, néprajz, irodalom, genealógia profi és amatõr kutatóinak, és do-
kumentálva a kör havonta szervezõdõ programjait. Egyúttal a példányok révén sokakhoz eljuttatja a
feltárt értékeket, és megismerteti a kör tevékenységét.

Honismeret Napi konferenciák
2010-ig egyesületünk évente 2-4 alkalommal szervezett mindig más helyen honismereti napot,

Apátfalván, Csanádpalotán, Kiszomboron, Tápén, Óföldeákon, amelyen a résztvevõk megismerkedtek
a településsel, az ott folyó honismereti munkával, így pl. Csanádpalotán Kálmány Lajos munkásságá-
val, Pitvaroson a szlovák–magyar lakosságcserével kapcsolatos kutatásokkal. Az országos kezdemé-
nyezésre rendszeressé vált március végi Honismeret Napját egyesületünk hét éve önálló rendezvény
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megszervezésével ünnepli. Elõször, 2010-ben a hódmezõvásárhelyi levéltárban rendeztünk gazdag me-
gyei gyûjtésû anyagból honismereti kiállítást egyesületünk 20 éves tevékenységének történetérõl,
amelynek megnyitását felolvasó konferencia követte a megye jeles honismerõ személyiségeirõl.
2011-ben tudományos konferenciával és A szegedi piarista iskola újraalapítása c. kiállítás megnyitá-
sával emlékeztünk meg e napról Szegeden, a piarista gimnáziumban. 2012-ben Kisteleken helytörténe-
ti konferenciát tartottunk a mûvelõdési házban, ahol felállították a közben vándorkiállítássá vált egye-
sülettörténeti anyagunkat, és megtekintettük a kisteleki helytörténeti gyûjteményt. A Honismeret Napi
rendezvényeink sokszínûségét igazolta 2013-ban a mindszenti programunk, amely egyesületi közgyû-
léssel kezdõdött, majd Nagy Györgyre való emlékezéssel és elõadói konferenciával folytatódott. Utána
Mindszent helytörténeti és kulturális értékeinek megismerésére és közös estebédre került sor. 2014-ben
Makón a múzeum adott helyet 17 civil szervezet tapasztalatcseréjének a Honismeret Napján, amelyet a
városközpontot bemutató séta követett. 2015-ben a Honismeret Napjának országos ünnepét a Szegeden
megrendezett Anyanyelv és hagyomány témájának szentelt, határon túlnyúló kapcsolatokat erõsítõ regi-
onális konferencia biztosította. Idén Hódmezõvásárhelyen, az Emlékpontban megrendezett konferenci-
ánkon megyénk települési értéktárainak gazdag anyagait mutatták be elõadóink kiváló összefoglalóik-
ban, majd végignéztük az Emlékpont kiállításait.

Örömmel mondhatjuk el, hogy egyesületünknek olyan tudós történész, kutató helytörténész, jogtör-
ténész, irodalmár, pedagógus, muzeológus, levéltáros, néprajzos, könyvtáros, képzõmûvész, mûvelõ-
désszervezõ és gyûjteménygondozó tagjai vannak, akik tudományos kutatómunkájuk és hagyományõr-
zõ tevékenységük eredményeinek ismertetésével sok év konferenciaanyagát biztosítani tudják. Ez az
óriási szellemi kapacitás egyesületünk egyik legnagyobb értéke.

Kiadványaink értékeket õriznek
Egyesületünk tagjai közremûködtek a helytörténeti, néprajzi gyûjtõmunkában, a települési monog-

ráfiák, helytörténeti, néprajzi kiadványok megírásában és megjelentetésében, felbecsülhetetlen értékû
munkát végeztek és végeznek helyismereti kutatások eredményeinek közreadásában. Egyesületünk há-
rom kötetet adott ki, amelyben megörökítette Csongrád megye honismereti mozgalmának és az egyesü-
let tevékenységének történetét: A Honismeret Csongrád megyében (1969–2011), A Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület évkönyve 2011–2012, A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve
2013–2015 kötetek írásait fõleg egyesületi tagjaink készítették. Ezek a kötetek közvetítik a jövõbeli ol-
vasók és kutatók felé a honismerõk által feltárt múltbeli értékeket, nem engedve azokat a felejtés homá-
lyába veszni.

Kapcsolatunk a Honismereti Szövetséggel
Számos értékkel gyarapítja egyesületünket folyamatos együttmûködésünk a Honismereti Szövet-

séggel. Ezt négy nagyobb országos rendezvény megvalósítása bizonyítja. 1996. június 24. és 28. között
Csongrádon rendeztük meg a XXIV. Országos Honismereti Akadémiát, amelynek fõ témája a
nemzettudat alakulása az eltelt 1100 év alatt. Nemcsak A magyarság eurázsiai jelenlétének évezredeirõl
hangzottak el elõadások, hanem Csongrád megye történetérõl is. Pozsgay Imre Nemzettudat napjaink
politikájában címû elõadása mellett több jeles tudós és honismerõ mondta el gondolatait. A határon túli
és a diaszpórában élõ magyarságról Kányádi Sándor, Bodó Barna (Temesvár) és Szekeres László
(Szabadka) szóltak. A résztvevõk a megyét két útvonalon járták be: a Felgyõ, Ópusztaszer, Fehértó,
Kiskundorozsma, Szeged, Tápé, Kopáncs, Hódmezõvásárhely, Mártély, Mindszent, Szegvár, Csongrád
útvonalon Juhász Antal elnök kalauzolt, míg az Óföldeák, Apátfalva, Kiszombor, Szeged, Tápé,
Ópusztaszer, Csongrád irányú tanulmányutat Bogdán Lajos titkár vezette. Az akadémia adminisztrá-
ciós és hivatali feladatait Csongrád város önkormányzatának hivatala látta el. 20 év elteltével a
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagjai ismét vállalják immár a XLIV. Országos Honismereti
Akadémia szervezését Makón Nemzeti sorsfordulóink címmel.

Az elsõ Iskola és Honismeret konferenciára 2001. október 12–14. között Szegeden, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Tanárképzõ Karán került sor. A honismeret, a tudományok és az oktatás összefüggéseirõl
Blazovich László, Csorba Csaba, Juhász Antal és Szövényi Zsolt tartott elõadást, majd módszervásár
következett. Másnap Szegfû László, Zakar Péter, Péter László, Fábiánné Szenczi Ibolya, Károlyi Attila
felszólalásai hangsúlyozták a honismeret oktatásának jelentõségét, elemezték tapasztalatait. Estefelé
apátfalvi tanulmányútjukon a Szigetházat és a Bíbic könyveket ismerhették meg. A harmadik napon
Ópusztaszeren az emlékpark pedagógiai programjával ismerkedtek meg, megtekintették a skanzent és
az iskolamúzeumot.

2012. október 27–30. között rendezte meg egyesületünk a Honismereti Szövetséggel együtt a XVII.
Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát Szegeden, amelynek témája: Életutak, kiemelkedõ egyéni
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sorsok lakóhelyemen, környezetemben. 23 színvonalasan összeállított és elõadott kiselõadás mutatta
meg, hogy a fiatalok képesek sikeresen alkalmazni a megfelelõ kutatási módszereket, fejlesztik elõadói
készségüket, és kétségkívül megállapítható, hogy az ifjúsági akadémiák fontos szerepet töltenek be a
középiskolás korosztály honismereti tevékenységbe való bevonásában, ezzel az utánpótlás biztosításá-
ban. 39 résztvevõ diák és 16 felkészítõ tanár gyarapodott Labádi Lajos kutatás-módszertani elõadását
hallgatva, és vehetett példát Blazovich László három jeles Csongrád megyei személyiség életútját be-
mutató elõadásából.

2015. március 27–29-én a III. országos, határ menti és határokon átívelõ, Anyanyelv és hagyomány
címû konferenciát szervezte meg Szegeden a Honismereti Szövetség és a Csongrád Megyei Honisme-
reti Egyesület. A gazdag program több helyszínen folyt: a „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Középis-
kolai Kollégiumának kultúrtermében fõként hazai szakemberek anyanyelvrõl szóló elõadásai hangzot-
tak el, illetve a szórványmagyarság helyzetét, kapcsolattartási lehetõségeit elemezték, majd szombaton,
Temesváron a Bartók Béla Elméleti Líceum magyar iskolába vonzó pedagógiai programjának megva-
lósulásával ismerkedtek, valamint a szép temesvári történelmi, építészeti és kulturális emlékek megte-
kintésével magyar emlékek nyomában jártak. Szegedre visszatérve esti baráti beszélgetéssel, tapaszta-
latcserével mélyítették el a honismerõk barátságát. Vasárnap a szegedi Városháza dísztermében fõleg
határon túli elõadók felszólalásait hallgathatták a résztvevõk egymás segítésérõl, a honismereti tevé-
kenység szerepérõl az értékek átadásában és a kapcsolatok ápolásában, különös tekintettel az ifjú gene-
ráció identitástudatának, magyar gyökereinek és kapcsolatainak erõsítésére.

Ezeknek a nagy rendezvényeknek a megszervezését azok a minták is segítették, amelyeket más hon-
ismereti akadémiákon és kiadványszerkesztõi konferenciákon szerezhettünk. Egyesületünket minden
évben 10–15 fõ képviseli az akadémiákon, amelyek nemcsak egymás megismerését segítik, jelentõs
szellemi kincset adnak, hanem egy országos, sõt, határon túlnyúló nemzeti közösségbe kapcsolják be a
résztvevõket.

Kiemelkedõen értékhordozó a fiatalokért végzett honismereti munkánk
A Honismereti Szövetség által szervezett, jelentõs történeti évfordulókhoz kötõdõ vetélkedõk me-

gyei szóbeli döntõin egyesületünk tagjai alkották a zsûrit, és megyei intézmények teremtették meg
könyvadományukkal a jutalmazás lehetõségét. Az öt versenysorozatból háromban a döntõbe jutottak
megyénk csapatai. Az Emese álma (1994–1996) harmadik évi országos döntõjében 12. lett a makói Jó-
zsef Attila Gimnázium csapata. 2000-ben a Fölkelt a napunk – Szent István kora címû versenyben a
szegedi Dugonics András Gimnázium csapata ért el 2. helyezést, 2005-ben pedig a Hõs Rákóczi népe
vetélkedõn a makói József Attila Gimnázium csapata végzett a 3. helyen. A makói csapatok felkészítõ
tanáraként Pál Lászlóné Szabó Zsuzsannát, a szegediek vezetõjeként Károlyi Attilát tisztelhetjük,
mindketten egyesületünk aktív tagjai.

2014–15-ben Az I. világháború emlékezete címmel egyesületünk is meghirdetett és lebonyolított egy
nagy – 3 fordulós – versenyt középiskolásoknak és helytörténeti kutatói pályázatot írt ki egyetemisták-
nak. Bács, Békés és Csongrád megyei, valamint temesvári, aradi, nagyváradi és adai középiskolák csa-
patai vettek részt versenyünkön, 36-ból 16 csapat került be a szegedi Dugonics András Piarista Gimná-
ziumban megrendezett nagy sikerû döntõbe, ahonnan értékes díjakkal és könyvcsomagokkal térhettek
haza a diákok és felkészítõ tanáraik. A határon átnyúló kapcsolatépítés és együttmûködés egyesületünk-
ben eddig még nem ismert formáját valósítottuk meg. Az egyetemisták kutatópályázatára négy dolgo-
zat érkezett be, közülük háromból részleteket közöltünk utolsó évkönyvünkben. Szintén honismerõ tag-
jaink dolgozták ki és bonyolították le a Makón 2016-ban megrendezett Návay Lajos Történelem Em-
lékversenyt, amely a temesvári csapatok részvételével szintén regionálissá vált.

2009-tõl kezdõdõen a csongrádiak kezdeményezésére általános iskolások számára megyei honisme-
reti verseny ad új lendületet az általános iskolai korosztályú fiatalok honismereti nevelésének, a hagyo-
mányok átadásának. Rostáné Hajdú Erzsébet és Csongrád város közmûvelõdési intézményeinek mun-
katársai, valamint egyesületünk tagjai jelentõs szervezõmunkájukkal, Csongrád megye, Csongrád vá-
ros önkormányzatai és egyesületünk pénzügyi támogatással, a Csongrád Megyei Levéltár könyvado-
mányokkal járul hozzá a megye településeirõl, sõt, határon túlról is érkezõ, kezdetben 12, idén már 25
háromtagú csapatnak élményeket és ismereteket adó vetélkedõk sikeréhez.

A Honismereti Szövetség Ifjúsági Honismereti Akadémiáira évente 3–6 diákot juttattunk el, akik
színvonalas elõadásokat tartottak. Hasznosnak tartjuk ezeket a gazdag, közösségépítõ, ugyanakkor
egyéni megmutatkozásokat is lehetõvé tevõ négynapos rendezvényeket. Több ifjúsági akadémián részt
vett diák már tagja lett egyesületünknek is. A Hon- és népismeret konferenciákat is népszerûsítjük me-
gyénk egyetemistáinak körében.
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A hagyományátadás szempontjából jelentõs szerepet töltenek be a fiatalok részére megrendezett
nyári honismereti diáktáborok. A különbözõ településeken mûködõ honismereti körök a saját települé-
sük fiataljai részére szervezik ezeket egyesületünk szakmai segítségével, valamint a helyi erõk, iskolák,
közmûvelõdési intézmények közremûködésével, pályázatokon elnyert támogatással. Megyénkben
Kiszomboron, Makón, Szegeden, Csongrádon, Csanádpalotán ma is vannak táborok, amelyekben
30–60 fiatal ismerkedik meg a hagyományápoló honismereti, néprajzi, helytörténeti, hagyománygyûj-
tõ- és -feldolgozó munka szépségeivel, hasznosságával. Korábban nem egy fiatal az ott végzett munká-
ja alapján a megyei és országos honismereti gyûjtõ- és földolgozó pályázatokon eredményesen szere-
pelt. Több fiatal pályaorientálásához is indíttatást adnak táboraink.

Fontos értékünk a honismereti-helytörténeti kutatás és ismeretterjesztés

A helytörténeti kutatás és a honismerõ szemlélet egymást erõsítette megyénkben. Erre utal, hogy a
honismerõk nagy és kis települések monográfiáiban egyaránt dolgoztak hol szerzõként, hol szerkesztõ-
ként, hol mindkét munkát ellátták. Sok honismerõbõl lett helytörténetíró és helytörténetíróból honisme-
rõ. Bogdán Lajos vezetésével a helytörténeti oktatás témájában történelemtanárok számára tanfolyam-
ok szervezõdtek. Pedagógiai programot alakítottak ki az ópusztaszeri emlékparkban, és ma már a mú-
zeumok többségében helytörténeti múzeumi órákat tartanak. Élen jár ebben a hódmezõvásárhelyi Em-
lékpont Miklós Péter vezetésével, a makói József Attila Múzeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, ahol
több egyesületi tagunk dolgozik. A megye és a honismereti mozgalom szerencsés a helytörténet tanítá-
sát illetõen, mert voltak tanárok, akik elmélyült kutató- és iskolai oktatómunkájuk mellett helytörténeti
olvasókönyvek készítésére is vállalkoztak, így születtek meg az iskolásokkal feldolgozható helytörté-
neti olvasókönyvek szövegmagyarázatokkal, jegyzetekkel és az egyes forrásokra vonatkozó tanári kér-
désekkel Csongrádon, Hódmezõvásárhelyen, Szegeden, Szegváron, Makón, Maroslelén. Szentesen
Helyismereti kézikönyv, Apátfalván a nyolcrészes Bíbic könyvsorozat, Kiszomboron helytörténeti mun-
kafüzet segíti a honismeretre nevelést. Az 1990-es évek elsõ felében a Nemzeti Alaptanterv mindehhez
lehetõséget adott, óraszámot biztosítva. Ma már csak néhány iskolánkban jut óra a honismeret tanításá-
ra Szegeden, Csongrádon, Pitvaroson, Hódmezõvásárhelyen.

Rendszeresen jelennek meg tagtársaink tollából írások a régió folyóirataiban (Szeged, Marosvidék,
Makói Honismereti Híradó, Bácsország, Szövétnek, Vásárhelyi Látóhatár), és a Honismeretben is alig
akad olyan szám, amely ne közölné Csongrád megyei szerzõ írását. Két alkalommal – 2008-ban és
2010-ben – a szerkesztõbizottság Szegeden tartotta ülését.

2006-tól Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna tartalmi szerkesztõként fiával, Pál Richárd technikai szer-
kesztõvel együtt mûködteti egyesületünk honlapját, hogy internetes portálon is tájékoztatást adjunk
egyesületünk életérõl. Fõbb rovatok: hírek, éves tevékenységünk, az egyesület története, alapszabály,
honismereti gyûjtemények, kitüntetettjeink, kapcsolataink, fotók stb. Honlapunk szerkesztésének mód-
jában és frissítésében a legjobbak közé tartozik.
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Honismereti gyûjteményeink értékhordozó szerepe
Megyénkben több helytörténeti gyûjtemény létesült honismerõk kezdeményezésére és munkájával.

Pl. a csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskolában iskolatörténeti (Gát László), Szegváron
helytörténeti (Kovács Lajos István), Kiszomboron helytörténeti-néprajzi (Endrész Erzsébet), Pitvaro-
son szlovák néprajzi (Kemény Lajosné), Óföldeákon helytörténeti (Vass József), Apátfalván néprajzi
(Vargáné Nagyfalusi Ilona), Csanádpalotán néprajzi (Nagyfalusi Istvánné, Ádók István), Röszkén pap-
rikamúzeum (Molnár Anita), Tápén néprajzi-helyismereti (Molnár Mária), Újszentivánon szerb népraj-
zi gyûjtemény (Veszelinov Dánielné).

Értékes magángyûjtemények tulajdonosait is tudhatjuk egyesületi tagjaink között: pl. a pitvarosi
szlovák ház (Tószegi Gyuláné), a mindszenti orvostörténeti gyûjtemény (dr. Ávéd János) és néprajzi
gyûjtemény (a Néprajzi Társaság által Sebestyén Gyula-emlékéremmel 2014-ben kitüntetett gyûjtõje:
Tóth Imréné) létrehozóit és gondozóit. Egyesületünk számára e gyûjtemények meglátogatása értékes
programokat jelent, de még sokkal fontosabb az az értékközvetítés, amit a gyûjtemények látogatói szá-
mára nyújtanak a létrehozók.

Kapcsolataink régi és új formái közösségformálók
Helyismereti és helytörténeti napokat más szervezetekkel közösen is rendeztünk. Kiemelkedõk kö-

zülük a Csongrád Megyei Levéltári Napok több évtizedes rendezvénysorozata és Az Elpusztult és a
Pusztuló Magyar Falvakért Egyesület emlékjel- és emlékoszlop-avatásai. Kasznár Tóth Emma mind-
szenti (2001) és Váry Gellért csongrádi emlékjelének (2005) felállítását magunk kezdeményeztük,
élesztve elõdeink emlékét és erõsítve egyesületünket. Számtalanszor rendeztünk tagtársaink megjelent
kötetei számára könyvbemutatókat is.

Részben a Honismereti Szövetség javaslatára, részben helyi kezdeményezésként egyesületünk fel-
vette a kapcsolatot a határainkon túli romániai és szerbiai magyar iskolákkal, honismereti egyesületek-
kel és szervezetekkel. Károlyi Attila tagtársunk több alkalommal szervezett találkozót Szegeden, ame-
lyekre eljöttek aradi, temesvári és szabadkai kollégáink is. Az egyik konferencia anyagából 2009-ben a
Szórvány Alapítvány és Bodó Barna révén kiadvány is született Nagyvárosok helytörténeti kronológiá-
ja címmel. Bõvebb anyaga egy szegedi internetes portálra is felkerült. Néhány év szünet után, 2014
õszén Károlyi Attila és Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna új formákban kezdeményezték a régiós kapcso-
latok megélénkítését: a régió civil szervezeteinek együttmûködését segítõ tapasztalatcserét és egy kö-
zépiskolai történelemtanári honismereti-helytörténeti módszertani mûhely megszervezését indították el
nagy sikerrel, 40–45 fõ részvételével. 2015-ben és 2016-ban is folytatódtak az összejövetelek a szegedi
piarista gimnáziumban, illetve a civil szervezetek 2. találkozójára Aradon, a Csiky Gergely Fõgimnázi-
umban került sor meleg baráti légkörben, dr. Matekovits Mihály szervezõ munkájának köszönhetõen. A
folytatás nem rajtunk múlik majd.

Közösségi értékeink
Egyesületünk civil közösséggé formálódásának új szintjét mutatják a többnapos határon túli helytör-

téneti tanulmányi kirándulások. Délvidék, Kárpátalja, Galícia, Temesvár, Nagyvárad, Arad-Hegyalja
történelmi, irodalomtörténeti, építészeti és földrajzi kincseinek megismerése mellett a honismerõk a
közös utazás során egymással és a társszervezetek tagjaival is gondolatokat, tapasztalatokat, ötleteket
cserélnek, amelyek gazdagabbá, színesebbé teszik a közösségi életet és összetartó erõt jelentenek.

Programjaink különleges színfoltjait jelentik a mûvészi adottságú tagtársaink alkotásaiból rendezett
kiállítások. 2010-ben Ormos Zsuzsanna és Kruzslicz István Gábor képeinek kiállításaiban gyönyörköd-
hettünk, és babakiállítást szerveztünk Veszelinov Dánielné és Fülöpné Hajdú Margit Piroska gyûjtemé-
nyébõl Makón és Szegeden.

Célul tûztük ki szervezeti megerõsítésünket a tagnévsor pontos vezetésével és új tagok, számos fia-
tal felvételével, gazdag, színvonalas, színes programok megvalósításával. Közösségünk összetartozását
erõsítik és kifejezik az évzáró közgyûlések, amelyeket 2003-tól Tápén kétszer, Mezõhegyesen, Hódme-
zõvásárhelyen, Szegeden háromszor, Szentesen, Csongrádon, Pitvaroson, Kisteleken, Mindszenten,
Nagyéren, Ruzsán szerveztek meg tagjaink három-négyórás kellemes programmal.

2007-ben közhasznú egyesület lettünk, megnyíltak számunkra a NEA pályázati lehetõségei, ame-
lyek rajtunk kívülálló okok miatt csak részben voltak sikeresek. A 2012. évi közgyûlésen az alapsza-
bályból töröltük a közhasznúsági jogállást.

1991-tõl máig eljutottunk oda, hogy valódi egyesületként, igazi civil szervezetként mûködjünk. Tag-
díjat fizetünk és a rendezvényeink költségeit is álljuk részben, valamint sikeres pályázatokkal nyerhe-
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tünk pénzügyi támogatást céljaink megvalósításához. A pénzügyeinket intézõ Bari Gyöngyi tagtársunk
segítsége mindebben nélkülözhetetlen. Céljaink csak folyamatosan megújuló és áldozatos munkával
valósíthatók meg. Egyesületünk nem létezne, ha a tagtársak és a velünk rokonszenvezõk nem érezné-
nek belsõ indíttatást a honismerõ tevékenységhez. Hosszú távon elismerik e munkát azok a közösségek,
amelyekért végezzük. Jelzi ezt a több tagtársunknak adományozott díszpolgári cím, valamint a sok
egyéb települési és szövetségi elismerés. Egyesületünk Nagy György-emlékplakett adományozásával
fejezi ki köszönetét a honismeretért sokat tett személyeknek.

Egyesületünk tagjai sokat tettek és tesznek azért, hogy a Csongrád megyében fellelhetõ értékeket
megõrizzék, a honismeretért tevékenykedõket összefogják, eredményeiket széles körben ismertté te-
gyék. Köszönet érte!

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

A honismereti mozgalom személyiségei
Csongrád megyében

A jelenlegi Csongrád megyei honismereti mozgalom elõfutárának a XX. század meghatározó szege-
di alakját, Bálint Sándort (1904–1980) és munkásságát tekinthetjük. Néprajzosként honismerõ volt. Írt
a szegedi papucsról, szegedi paprikáról, megírta a Szegedi szótár, A szegedi népélet, Szeged-Alsóvárosi
templom és társadalom c. munkáit. A sors fintora, hogy a szocialista hatalom a kibontakozó honismere-
ti mozgalomban, fõleg vallásossága miatt, nem tartott igényt Bálint Sándor szellemi tõkéjére. Róla bõ-
vebben a 2016-os honismereti akadémián fogunk hallani.

1954-tõl a Hazafias Népfront egyesítette a társadalmi és kulturális szervezeteket. Ezen belül indult
1960-tól az országos honismereti mozgalom, és megyénként a szervezett honismereti munka. A Csong-
rád Megyei Honismereti Bizottság 1969. március 20-án alakult, s 1990-ig nemcsak anyagi támogatást,
hanem szervezeti kereteket is biztosított az ügynek. Elsõ elnöke a kiváló nyelvész, Nyíri Antal pro-
fesszor, titkára Börcsök Vince lett. A Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézet munkatársa Szigeti
György volt. Kiváló emberek. Elkezdõdött a helyi üzemtörténetek feldolgozása, évfordulók megünnep-
lése, földrajzinévgyûjtés, honismereti szakkörök alapításának és munkájának inspirálása megyénkben.
A Csongrád Megyei Honismereti Bizottság titkára 1979-tõl Hegyi András egyetemi adjunktus lett. Tag-
jai pl. Horváth Dezsõ újságíró és Radocsai Ferenc. A Csongrád Megyei Honismereti Bizottság is a me-
gyei városok, községek honismereti tevékenysége által lett gazdagabb. Legtöbbször a Hazafias Nép-
front égisze alatt jöttek létre a városok honismereti bizottságai.

A Csongrád megyei honismereti mozgalom jeles vezetõi 1969 és 1991 között

Dr. Nyíri Antal (1907–2000). Nyelvész, a szegedi egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének veze-
tõje. Kötõdött szülõvárosa, Szentes nyelvjárásához. A honismerettel talán legszorosabban a földrajzi
nevek gyûjtésének mozgalma kötötte össze.

Dr. Börcsök Vince (1925–1985). A Népmûvelési Tanácsadó szakreferenseként választották a honis-
mereti bizottság titkárává 1969-ben. 1974-tõl a Móra Ferenc Múzeum Néprajzi Osztályán dolgozott.
Élete végéig továbbképzéseket, bemutatókat szervezett honismereti szakkörök vezetõinek. A Csongrád
Megyei Honismereti Híradó 9 számát szerkesztette.

Szigeti György (1918–2004). Apátfalvai, majd kiszombori tanári évei alatt honismereti szakköröket
szervezett, e két település helytörténeti gyûjteményének alapjait rakta le. Tanulmányaival országos pá-
lyázatok díjazottja lett, a Csongrád Megyei Honismereti Híradónak 5 évben volt szerkesztõje, honisme-
reti táborokat szervezett. A szövetségtõl Honismereti Munkáért Emlékérmet, Apátfalvától díszpolgári
címet kapott.

Dr. Hegyi András (1946–1988). A JATE BTK Új- és Legújabb Kori Egyetemes Történeti Tanszék-
ének oktatója volt. Az évente megjelenõ Csongrád Megyei Honismereti Híradónak 11 számát szerkesz-
tette, a falukutatás szorgalmazója, több községi és városmonográfia szerkesztõje. A Csongrád Megyei
Honismereti Bizottság titkára 1979-tõl haláláig.
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A megyei települések 1969 és 1991 közötti kiváló honismerõi
Asztalos P. Kálmán (1905–1989). 1938-ban megírta a Csanádpalota-monográfiát. A csanádpalotai

Honismereti Gyûjtemény elsõ darabjait õ gyûjtötte, késõbb gondozta, méltán õrzi nevét a tájház. A Dó-
zsa Györggyel kapcsolatos országos honismereti pályázaton megosztott elsõ díjat kapott.

Dr. Barta László (1936–2009). Szentesen gimnáziumi tanárként, majd a szentesi levéltár igazgatója-
ként tevékenykedett, a diákság és más érdeklõdõk számára „megnyitotta” az intézményt, levéltári na-
pokat szervezett. Helytörténeti pályázatokat zsûrizett. A levéltár a honismerõk bázisává vált.

Buzás László (1907–1993) a makói gimnázium tanáraként szakkörében helytörténetet oktatott diák-
jainak. A gimnázium történetének és a Makói utcanevek tanulmánynak egyik megírója, elõadásai a Ma-
kói Honismereti Körben rendszeresen elhangzottak. Ma városismereti verseny õrzi a nevét.

Czakó Józsefné Puszta Mária (1935–2005) Apátfalva könyvtárosaként a könyvtárat az ifjúság talál-
kozóhelyévé tette, honismereti szakkört, táborokat, helytörténeti vetélkedõket vezetett. A diákokat nép-
rajzi és nyelvjárási pályázatokon segítette, patronáltjai több díjat nyertek.

Dudás Lajos (1927–2004) csongrádi általános iskolai tanár. Az iskolai fotószakkörében készült ké-
pek a kordokumentumok. Helytörténeti kutató, több tucat tanulmánya és cikke jelent meg. Az 1996-os
Csongrádon megrendezett honismereti akadémia egyik szervezõje. Munkásságáért a Honismereti Mun-
káért Emlékérmet kapta meg.

Erdélyi Péter (1946–2006) a csongrádi szakmunkásképzõ iskolában fontosnak tartotta a helytörté-
neti kutatást és a levéltári források beépítését tanóráiba. Rendhagyó levéltári történelemórákat tartott,
diákjait is bevonta a kutatásba. Egyik szerzõje a Források üzenete címû, iskolások számára készült
gyûjteménynek. Rendszeresen publikálta helytörténeti kutatásait, a múzeumban félállású munkatárs-
ként a helytörténeti gyûjteményt gondozta, remek elõadó volt.

Dr. Forgó István (1923–2009) jogász, a makói városi tanács elnöke volt. Városvezetõként segített
létrehozni a könyvtárat, múzeumot, az Espersit-házat, az ópusztaszeri emlékparkban makói hagymás-
házat építtetett. Megalkotta Makó történeti kronológiáját. 1989-ben létrehozta a Makói Honismereti
Kört. Makó és Csanytelek díszpolgára.

Gát László a csongrádi Gr. Széchenyi István Általános Iskola magyar–történelem szakos igazgatója.
Diákjainak 1982-ben helytörténeti olvasókönyvet állított össze. Az 1970-es években vezetésével az is-
kola pincéjében honismereti és iskolatörténeti múzeumot hoztak létre. Rendszeresen szervezett helytör-
téneti sétákat. Több helytörténeti kötet szerzõje, labdarúgás-történeti kiállítás rendezõje, elõadó. A Ha-
zafias Népfront Csongrádi Bizottságának titkára 1975-tõl. 2008-ban Csongrád város díszpolgára címet
kapott tevékenységéért.

Herczeg Mihály (1926–2011) 25 évig tanított Csomorkányban és Hódmezõvásárhelyen. Közben
helytörténeti írásai jelentek meg, majd átkerült 10 évre levéltárosnak, fióklevéltári igazgatónak. Hely-
történeti kutatásait publikálta. A Szeremlei Társaság elnöke volt.

Kasznár Tóth Emma (1904–2001) mindszenti tanítónõ, egész élete szülõfalujáé volt. Három szak-
kört vezetett, köztük a honismeretit.

Kiss Mária Hortensia (1911–1994) Kiszomborról kiváló falumonográfiát írt.
Komoly Pál (1914–1999) Pitvaroson született, Szegeden levéltárosként dolgozott, falujáról adott ki

tanulmánykötet, Pitvaros díszpolgára.
Molnár Imre (1924–1999) tápéi tanító feleségével, Molnár Imrénével együtt 35 éven át vezette a

honismereti diákszakkört. A megyei körvezetõi továbbképzéseken rendszeresen részt vett. Létrehozta
Tápén a helytörténeti gyûjteményt. Honismereti írásait is megjelentette. A CSMHE alapító tagja.

Oltvai Ferenc (1910–1999) Makón Csanád megye, majd 1950-tõl a Szegedi Állami Levéltár levéltá-
rosa volt. 200 cikket és tanulmányt írt. Legjelentõsebb munkája: Szeged múltja írott emlékekben. A Ha-
zafias Népfront Szeged Városi Bizottságának 1977-tõl titkára, majd 1987-tõl alelnöke lett. Az üzemek
történetét kutatta. Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmet kapott.

Pánczél Józsefné (1914–1999) Csanádpalotán a honismereti falukrónika egyik szerkesztõje volt.
Dr. Pék Józsefné (1929–2005) 1971-tõl a Hazafias Népfront Szentes Városi Bizottságának tagja,

1975-tõl alelnöke lett. Jelentõs része volt abban, hogy 1973-ban Szentes – az országban elsõként – el-
nyerte a Honismereti Város címet. Szorgalmazta honismereti diák- és vállalati szakkörök megalakítá-
sát, mûködését, várostörténeti vetélkedõt szervezett.

Prof. Dr. Péter László (1926–) könyvtárosként, majd a szegedi egyetem Irodalomtörténeti Tanszék-
ének egyetemi tanáraként egész életét a helytörténetírásnak és a helyi irodalmi élet megismertetésének
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szentelte. Könyvek, tanulmányok, cikkek sokaságában örökítette meg a helyi értékeket. Szeged dísz-
polgára. A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tiszteletbeli tagja.

Rácz Sándor (1927–2005) földeáki és makói tanár. Szakköröseivel a megye egyik legeredménye-
sebb pályázatírója volt. A CSMHE alapító tagja. Munkásságát Honismereti Munkáért Emlékéremmel
ismerték el.

Rakonczai János Ruzsán tanított. Az 1960-as évek elejétõl kiváló szakkörvezetõ. Tárgygyûjteményt
hozott létre, településfényképezést, földrajzinévgyûjtést végzett, cikkei jelentek meg munkájáról,
1978-ban a szegedi honismereti akadémián elõadást tartott.

Prof. Dr. Szántó Imre (1920–1993) az 1977-ben alakult HNF Szeged Városi Bizottságának elnöke
volt 1987-ig. 1950-tõl az egri fõiskolán kapcsolódott be a honismereti munkába. A fõiskoláról kikerülõ
pedagógusokat szakkörvezetõkké képezte. A szegedi JATE Magyar Középkori Tanszékének vezetõje-
ként dolgozott 1986-ig. Szeged 1848–49-es eseményeit dolgozta fel.

Dr. Tari László (1901–1982) Csongrádon született fogorvos, hivatása mellett a régészet felé fordult,
s nagyon sok leletet gyûjtött. Ezeket ma a múzeum õrzi, amely 1988-ban felvette a nevét.

Dr. Tóth Ferenc makói gimnáziumi tanár, majd múzeumigazgató, az Espersit János Irodalmi Emlék-
ház létrehozója, helytörténetíró. A 6 kötetes makói monográfia legfõbb megalkotója, számtalan könyv,
tanulmány, cikk szerzõje. Makó díszpolgára. 2003-ban Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmet
kapott, az egyesület tiszteletbeli tagja.

Zsíros Katalin szentesi magyar–történelem szakos szakközépiskolai tanár, aki iskolájában honisme-
reti-néprajzi szakkört hozott létre. Szakkörösei megyei és országos díjakat nyertek. Legfontosabb kuta-
tása: Szentes földrajzi nevei.

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület (CSMHE) 1991. április 23-án alakult. Tagjai önzetlenül
dolgoznak az egyesületért. Minden tag megtalálhatja a feladatát. A feladatok háromszintûek. Az orszá-
gos egyesülettel való kapcsolattartás, megyei szinten az egyesületi programok szakmai és háttérfelada-
tainak elõkészítése, s a tagok „saját” honismereti (falusi/városi, nyugdíjas, diák) körük vezetõi is egy-
ben. A továbbiakban a CSMHE-be 2011-ig belépett tagok honismereti munkássága tekinthetõ át – rövi-
den.

Egyesületünk vezetõi

Prof. Dr. Juhász Antal a szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzkutatója, 1991-tõl a JATE Néprajzi
Tanszékének vezetõje. A CSMHE elsõ elnöke 2001-ig, máig örökös tiszteletbeli elnöke. 10 éven át
segítségével az egyetem biztosított helyet a honismereti összejöveteleknek. Honismereti munkásságá-
ért megkapta 1997-ben a Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmet, az egyesülettõl 2015-ben, 80.
születésnapjára a Nagy György-díjat.

Radocsai Ferenc 1974-ben a megye Továbbképzési és Módszertani Intézetének honismereti munka-
társa lett. Módszertani segítséget adott a megyei szakkörvezetõknek, továbbképzéseket szervezett ré-
szükre. A nyári honismereti diáktáborok megvalósulását segítette, több OHA résztvevõje, 9 Csongrád
Megyei Honismereti Híradó szerkesztõje. Az alakuló CSMHE alelnöke.

Vecsernyés János a CSMHE elsõ titkára volt 1994-ig. Az Újszentiván története c. monográfia szer-
zõje. Honismereti Munkáért Emlékérmet kapott.

Bogdán Lajos 1963-tól népmûvelõ. 1994-tõl a CSMHE titkára 2010-ig. Ebben a másfél évtizedben a
megyei honismereti élet motorja. Mindenféle anyagi háttér nélkül szervezte az egyesületi tagságot, a
meghívókat tartalmazó leveleket finanszírozta, a tagságot saját településein látogatta. Állandó jelenlévõ
volt az OHA-kon, konferenciákon, országos elnökségi üléseken. Az 1996-os csongrádi honismereti
akadémia fõ szervezõje. Az országos versenyek megyei lebonyolítója, több publikációja is megjelent.
Titkárként emléktáblák avatására, díjak odaítélésére tett javaslatokat. Munkásságáért 2000-ben Honis-
mereti Munkáért Emlékérmet kapott, az egyesület tiszteletbeli titkára.

Prof. Dr. Blazovich László 1980-tõl 2009-ig a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója, 1997-tõl egye-
temi tanár az SZTE ÁJTK Jogtörténeti Tanszékén. Életét a kutatás és a publikálás határozza meg.
1991-ben a CSMHE alapító tagja, 2001-tõl a CSMHE elnöke, ettõl kezdve az egyesületi élet kiemelke-
dõ személyisége, iránymutatója. Személye révén a levéltár vált az egyesület intézményi hátterévé. Az
egyesületben megszervezte a honismereti szakmai munkán kívül a jogi-gazdasági hátteret is. Az
OHA-k résztvevõje és elõadója, az országos és megyei honismereti versenyek zsûrielnöke, az egyesüle-
ti kirándulások vezetõje. Honismereti munkásságát 1999-ben Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlék-
éremmel ismerték el. Szeged díszpolgára.
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Dr. Marjanucz László a szegedi múzeum tudományos munkatársa, 1986-tól fõiskolai docens,
1994-tõl a Szegedi Tudományegyetem Új- és Legújabb Kori Magyar Történeti tanszékének docense,
1996-tól tanszékvezetõje. Az 1978 és 1998 között rendezett megyei honismereti diáktáborok állandó
szervezõje és résztvevõje. 1991-ben a CSMHE alapító tagja, 1997-tõl alelnöke. Az országos és megyei
honismereti versenyek zsûritagja volt. Elõadásokat tart, települési monográfiákat ír. 2004-ben Honis-
mereti Munkáért Emlékérmet, 2009-ben Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmet kapott.

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna a makói gimnázium ny. tanára. Az országos történelem versenyeken
került kapcsolatba egyesületünkkel, amelynek 2000-ben lett tagja, 2010-tõl titkára. Diákjai az IHA-k
rendszeres résztvevõi, iskolájában honismereti diákpályázatok meghirdetõje volt. 2009-tõl a Makói
Honismereti Kör vezetõje, a Makói Honismereti Híradó szerkesztõje. CSMHE titkáraként az egyesület
motorja, mint a Szövetség országos elnökségének tagja, tartja a kapcsolatot az országos elnökséggel, az
OHA-k résztvevõje, szervezi az egyesületi életet. 2006-tól egyesületi honlapunk szakmai-tartalmi szer-
kesztõje. Kiállítások rendezõje, a Honismeret Csongrád megyében 1969–2011 c. jubileumi kötet társ-
szerkesztõje, az egyesületi évkönyvek szerkesztõje, az egyesületünk által meghirdetett Az I. világhábo-
rú emlékezete regionális középiskolai történelem verseny fõ szervezõje. Az egyesületi programok, kon-
ferenciák és kirándulások szervezõje, elõadója, a határon túli kapcsolatok építõje. Az Országos Széche-
nyi Társaság kitüntetett tagja. Helytörténeti kutató és publikáló tanár, eddig három önálló kötete és
számtalan cikke jelent meg. A 2016-os makói OHA fõ szervezõje. Munkájáért 2008-ban Honismereti
Munkáért Emlékérmet kapott.

Tudományos jellegû honismereti-helytörténeti és szervezõ munkát végzõ tagjaink
Ábrahám Vera szegedi könyvtárosként a zsidóság történetét kutatja, OHA-k résztvevõje.
Dr. Ávéd János mindszenti orvos. Édesapja magán orvostörténeti gyûjteményének gyarapítója, ren-

dezõje.
Badicsné Szikszai Zsuzsanna néprajzkutató, néptánctanár, 2015-tõl a makói József Attila Városi

Könyvtár és Múzeum igazgatója. Elõadásával, kiszombori idegenvezetéssel segítette az egyesület mun-
káját. Honismereti diáktáborok szervezõje, vezetõje.

Dr. Bárkányi Ildikó a szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzkutatója, 2015-tõl tudományos igazga-
tóhelyettese, honismereti írások szerzõje. Az egyesületet programokat szervezésével is segíti.

Dr. Berta Tibor szegedi fõlevéltáros, helytörténeti kutató, a Csongrád Megyei Levéltári Napok egyik
szervezõje, elõadója.

Dr. Biernacki Karol a megyei levéltár jelenlegi igazgatója 2009-tõl, helytörténeti írások szerzõje. In-
tézményi hátteret biztosít az egyesületünknek. Tagjaink galíciai kirándulását szervezte meg.

Endrész Erzsébet ny. kiszombori magyar–történelem szakos tanár. 1982-tõl helytörténeti diákszak-
kört vezetett. Gyûjtõmunkájuk eredményeként született meg a falu helytörténeti gyûjteménye. 2003-tól
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör elnökeként tagtársaival egész évben honismereti programokat
szervez a falu lakóinak.

Erdélyi Mónika Villõ az egyesület küldötte a Honismereti Szövetség küldöttközgyûlésébe. Néprajzi
és történelmi témák kutatója. A 2014–15-ös regionális történelem verseny egyik szervezõje.

Forgó Géza makói történész–muzeológus, helytörténeti kutató, 2016-tól az egyesület elnökségi tag-
ja. A makói egyesületi programok egyik szervezõje. A Makói História, a Makói Múzeumi Füzetek és a
Makói Kincsestár sorozatok szerkesztõje, rendszeresen publikál. A makói Szirbik Miklós Egyesület el-
nöke.

Georgiádes Ildikó a csongrádi levéltár igazgatója, 2007-tõl az egyesület elnökségi tagja. Helytörté-
neti kutató, kiállítások rendezõje, rendszeresen elõadó. Az Oppidum Csongrád kiadványok szerkesztõ-
je. A csongrádi egyesületi programok szervezõje.

Gergelyné Bodó Mária szegedi középiskolai magyar–történelem szakos tanár. A CSMHE alapító
tagja, 1997-tõl elnökségi tagja. 2001-tõl iskolai honismereti szakkört vezet, diákjai honismereti verse-
nyek résztvevõi, honismereti pályázatok díjazottjai, az IHA-k résztvevõi. Az OHA-k résztvevõje.
Egyesületi programok, regionális honismereti verseny egyik szervezõje, a Honismeret Csongrád me-
gyében c. kötet társszerkesztõje. Helytörténeti és módszertani írások szerzõje. A Honismereti Szövetség
1998-as helytörténeti pályázatán különdíjat, 2010-ben Honismereti Munkáért Emlékérmet kapott.

Gilicze János ny. makói levéltáros, kutató. Helytörténeti kötetek szerzõje. Az egyesületi rendezvé-
nyek egyik elõadója. A Makói Múzeumért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, honismereti táborok
elõadója.
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Dr. Hegedûsné Gera Éva szegedi magyar–történelem szakos általános iskolai tanár. Pályája kezde-
tétõl vezet honismereti szakkört, szervez honismereti táborokat, diákjai részt vesznek a csongrádi hon-
ismereti versenyeken.

Károlyi Attila szegedi magyar–történelem szakos gimnáziumi tanár, igazgatóhelyettes. Az egyesület
alapító tagja, honismereti körös diákjait pályája kezdetétõl sikeresen készíti fel történelem versenyekre.
A Fedezzük fel Szegedet! városi csapatversenyt 2003 és 2007 között szervezte. Szeged témájú elõadás-
sorozatot rendezett. Helytörténeti forrásfeldolgozó kötet egyik létrehozója. Regionális történelemtanári
mûhelyt irányított 2001 és 2003 között, valamint 2015-ben és 2016-ban. Szervezõje volt Az I. világhá-
ború emlékezete c. regionális történelem versenynek. Több határon túli konferencia és program megva-
lósítója.

Kemény Lajosné pitvarosi, nagyéri könyvtáros. A Pitvarosi Honismereti Baráti Kör egyik alapítója.
A megyei egyesület alapító tagja, 2007-tõl elnökségi tag. Kétévente az egyesület tagjainak honismereti
napot szervez Pitvaroson. Az egyesületi kirándulások és az OHA-k résztvevõje.

Kocsis Pál pitvarosi történelem–orosz–német szakos általános iskolai tanár. Iskolai honismereti kört
vezet, szervezéssel segíti a Pitvarosi Honismereti Baráti Kört.

Kocsis Pálné a pitvarosi általános iskolában tanított magyart és oroszt. A pitvarosi honismereti na-
pok elõkészítõje, helytörténeti anyagokat gyûjt.

Kocsis Tamás a pitvarosi honismereti kör tagja, az egyesület kárpátaljai tanulmányi kirándulásán a
földrajzi jellemzõkrõl tartott elõadást.

Kovács Lajos István szegvári általános iskolai igazgató volt. 1981-tõl 2008-ig, nyugdíjazásáig ve-
zette a falumúzeumot. Iskolájában a honismeret tanításához kiváló helytörténeti olvasókönyvet írt. A
helyi lapban rendszeresen jelentet meg honismereti írásokat. Az egyesület alapító tagja. A Néprajzi Mú-
zeum Tradíció I. pályázatán kiváló minõsítésû oklevelet nyert el.

Krämmer Erika az egyik szegedi középiskola igazgatóhelyettese. Aradi származású lévén, az egye-
sület határon túli kapcsolatait ápolja, tanulmányi kirándulásokat szervez.

Dr. Kováts Dániel Sárospatakon fõiskolai tanár volt. Szegedre költözve, 1993-ban az egyesület tagja
lett. Az egyesület kiadványainak lektora és mûszaki szerkesztõje. A Honismeret c. folyóirat szerkesztõ-
bizottságának tagja. Az egyesület és a HSZ rendszeres elõadója. Munkáját 1993-ban Bél Mátyás –
Notitia Hungariae Emlékéremmel ismerték el. Egyesületünk Nagy György-díját is megkapta kiemelke-
dõ honismereti életmûvéért.

Dr. Kruzslicz István Gábor a hódmezõvásárhelyi levéltár igazgatója volt, számos helytörténeti pub-
likációja jelent meg. Az egyesület alapító tagja, a Szeremlei Társaság titkára volt. Festõ is, mûveit önál-
ló kiállításon is bemutatta.

Labádi Lajos a szentesi levéltár igazgatója volt. Számtalan helytörténeti írás szerzõje. A szentesi
honismereti napok szervezõje, elõadója. 2015-ben Honismereti Munkáért Emlékérmet kapott. Egyesü-
letünkben elõadásokat tart, közgyûlési programot is szervezett.

Licsicsányi István csongrádi ny. alezredes. Helytörténeti kutató, megírta a csongrádi vár történetét.
Nagyszerû fafaragó is, rendszeresen segíti magyarázataival a megyei honismereti verseny diákjait,
munkájával a szervezõket.

Dr. Markos Gyöngyi a makói múzeum néprajzkutatója volt. Nyugdíjazása óta Szeged–Kecskés-tele-
pen lakik, a városrész történetét kutatja. Rendszeresen publikál, kiállításokat rendez, illetve nyit meg,
elõadásokat tart.

Dr. Miklós Péter gimnazistaként az Emese álma országos honismereti verseny döntõse volt. Egyete-
mistaként lett tagja az egyesületnek. Több megyei irodalmi és helytörténeti téma kutatója. Jelenleg a
hódmezõvásárhelyi Emlékpont igazgatója, több egyetem meghívott elõadója, rendszeresen publikál,
köteteket szerkeszt. Az egyesületi programokon elõadó, Az I. világháború emlékezete versenyen zsûri-
tagként segítette a munkát.

Molnár Mária ny. könyvtáros. A tápéi hagyományõrzõ kör vezetõje, a szülei vezetésével létrehozott
gyûjtemény gondozója. Egyesületi napok és programok szervezõje, kiállítások létrehozója, helytörté-
neti írások szerzõje.

Molnárné Ferenczy Valéria ny. szegedi magyar–történelem–orosz szakos általános iskolai tanár,
igazgató. A szegedi honismereti bizottság titkára volt 1987-tõl 1991-ig. Segítette a honismereti szakkö-
rök létrehozását. A diákoknak vetélkedõt, a tanároknak kirándulást szervezett. A szegedi helytörténeti
forrásfeldolgozó kötet egyik létrehozója. Az egyesület alapító tagja, rendezvényeinek szervezését segí-
ti.
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Dr. Nagy Netta a kisteleki önkormányzat kulturális referense. Közremûködött a Kisteleki Helytörté-
neti Gyûjtemény (és Tápai Antal állandó kiállítás) létrehozásában. Kezdeményezésére kisteleki hagyo-
mányõrzõ kör jött létre. Elõadásával, írásaival, közgyûlés rendezésével segítette az egyesület munkáját.

Ormos Zsuzsanna ny. hódmezõvásárhelyi középiskolai tanár, grafikus, mûvei kiállításokon szere-
pelnek. Az egyesülettörténeti vándorkiállítás megvalósítója. Az egyesületi kirándulások és az OHA-k
résztvevõje. 2013-tól az egyesület elnökségi tagja. Tárlatvezetéssel, elõadásokkal, szervezõmunkával,
jegyzõkönyvvezetéssel is hozzájárul az egyesület sikeres mûködéséhez. A Hódbarangolók civil szerve-
zet vezetõjeként honismereti kirándulásokat szervez.

Dr. Õsz Károlynak a Hazafias Népfront Csongrád Megyei Bizottságában a honismeret gondozása
volt a feladata. A Csongrád Megyei Honismereti Híradó 10 számát szerkesztette. Az egyesület alapító
tagja. Kitûnõ kapcsolattartó az egyesület tagsága, elnöksége és az országos elnökség között. Írásaival,
elõadásával, tanácsaival az egyesületi élet segítõje. 2010-ben Honismereti Munkáért Emlékérmet,
2011-ben Nagy György-díjat kapott.

Pintér István, Pintérné Szurovecz Irén, Ifj. Pintér István hódmezõvásárhelyiek. 20 éve vesznek részt
az OHA-k munkájában. Az egyesületi programokat is segítik. Tanulmányok szerzõi, helytörténeti ren-
dezvények elõadói. Nyaranta Vásárhelyi Történettudományi Találkozók formájában többnapos konfe-
renciákat szerveznek.

Rigóné Szabó Erzsébet pitvarosi tanítónõ. A Csallóközbõl áttelepített magyar családok sorsát kutat-
ja. Az egyesületi programok résztvevõje, az iskolások mûsorainak egyik szervezõje.

Rostáné Hajdú Erzsébet csongrádi általános iskolai történelem–orosz szakos tanár. Hon- és népis-
meretet tanított, honismereti szakkört vezet. 2006-tól a térség diákjai számára látogatást szervez az Or-
szágházba és a Terror Házába. Nyaranta honismereti táborokat vezet. 2009-tõl megyei, majd megyei és
régiós honismereti csapatversenyeket szervez nagy gondossággal a történelemtanári munkaközösség
vezetõjeként általános iskolásoknak.

Rozsnyai János Makón élõ ny. tanár. Maroslele monográfiájának szerkesztõje és egyik szerzõje.
Honismereti munkafüzetet és helytörténeti tankönyvet írt. Történelmi regényt is megjelentetett, író-ol-
vasó találkozók szereplõje.

Székely Miklósné ny. pitvarosi óvónõ, az óvodásokkal a helyi hagyományokat, népi játékokat ismer-
tette meg. A helyi honismereti kör aktív tagja.

Dr. Szerdahelyi Péterné ny. szegedi könyvtáros, a helytörténeti szakirodalom jó ismerõje. Az egye-
sületi könyvbemutatók szervezõje, könyvismertetõk írója, bibliográfiák összeállítója.

Dr. Szûcs Judit ny. csongrádi néprajzos múzeumigazgató. Az egyesületi rendezvények elõadója, ver-
senyek zsûritagja.

Tószegi Gyuláné pitvarosi. Szlovák néprajzi magángyûjteményt hozott létre saját házában. A szlo-
vák népdalok gyûjtõje. Az egyesület alapító tagja. A Pitvarosi Honismereti Baráti Körben is közremû-
ködik. Munkáját fia, Tószegi Gyula, a helyi mûvelõdési ház vezetõje segíti.

Urbancsok Zsolt makói levéltár-igazgató, kutató. A helytörténet oktatását segítõ füzeteket készített
Apátfalván. Elõadó, Az I. világháború emlékezete regionális verseny játékvezetõje volt. A makói Dr.
Kecskeméti Ármin Társaság elnöke, a Szirbik Miklós Egyesület tagja.

Vass József létrehozta Óföldeák helytörténeti gyûjteményét, több kis kötetben tette közzé Óföldeák
történetét. Az Óföldeáki Honismereti Klub vezetõje, költõ, a megyei kortárs irodalmi fesztivál szerve-
zõje.

Veszelinov Dánielné ny. újszentiváni tanítónõ. Szerb hagyományõrzõ szakkört vezetett. Az egyesü-
let alapító tagja. 2001-ben az összegyûjtött szerb néprajzi anyagából a szerb parókia épületében állandó
kiállítást rendezett be.

Vörös Tiborné a ruzsai mûvelõdési ház igazgatója. Honismereti napot szervezett az egyesület tagjai-
nak, a közgyûlést vendégül látta.

Zeitler Ádám makói, jelenleg Szegeden egyetemista. Helytörténeti kutatásaival történelem OKTV-k
elõkelõ helyezett döntõse volt. A makói futball történetérõl jelent meg kötete, valamint tanulmányokat
közölt Makó 1945 utáni történetérõl. A HSZ Ifjúsági Albizottságának tagja. Települési önkormányzati
képviselõ.

A szakmai háttérmunkát segítõ tagjaink
Bari Gyöngyi könyvelõ, 2007-tõl végzi az egyesület könyvelését, pályázatok elõkészítõje. Az OHA

Felügyelõ Bizottságának tagja.
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Dunai Józsefné ny. levéltáros, az egyesület irattárának rendezõje. Tevékenységéért Nagy György-
díjat kapott.

Gulácsiné Somogyi Ilona ny. jegyzõ. Az egyesületi jegyzõkönyvek egyik készítõje. Az Ellenõrzõ
Bizottság tagja.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet Mezõhegyes polgármestere volt. Az egyesület elsõ alapszabályának
szerkesztõje. Honismereti napot szervezett az egyesület tagjainak. Történelmi regényt is írt.

Molnár Anita tanár, közgazdász, a röszkei Paprika Molnár Kft. ügyvezetõje. Üzemükben paprika-
történeti múzeumot hozott létre. Önkéntes adományaival segíti az egyesület rendezvényeit.

Lõkös Sándorné a hódmezõvásárhelyi levéltár fényképésze volt. Az egyesület rendezvényeinek fo-
tósa. Részt vesz az egyesületi kirándulásokon és az OHA-kon. Az egyesület Ellenõrzõ Bizottságának
elnöke. A Szeremlei Társaság tagja.

Nagyfalusi Istvánné ny. csanádpalotai könyvtáros. Diák és felnõtt honismereti szakkört vezet. Szak-
körösei az IHA-k résztvevõi voltak. Megyei diáktábort szervezett, az egyesületet honismereti napokon
látta vendégül. Az OHA-k résztvevõje volt. 2005-ben Honismereti Munkáért Emlékérmet kapott. Az
egyesületnek 2011-ig volt tagja.

Pál Richárd Szegeden programtervezõ matematikus. 2006-tól az egyesület honlapjának önkéntes
technikai szerkesztõje. Nem egyesületi tag, külsõ segítõnk.

Virág Etelka ny. jegyzõ. OHA-k és egyesületi kirándulások résztvevõje, az egyesület Ellenõrzõ Bi-
zottságának elnöke volt, pályázatírásban is közremûködött.*

A Csongrád megyei honismerõk szeretettel várják vendégeiket, barátaikat Makóra júliusban, a
XLIV. Országos Honismereti Akadémiára!

Gergelyné Bodó Mária

Erdei Ferenc, a lokálpatrióta
Erdei Ferenc számára a szülõföld nem pusztán egy táj, nem csu-

pán az Alföld szép rónasága. Ez is, de ennél sokkal több. Errõl így
vallott: „Makói vagyok. Itt születtem, itt nevelkedtem. Az élet minden
vonatkozásában itt szereztem indító és alapvetõ élményt: munkában,
tanulásban, tudományban, politikában, közéletben, sikerekben és
csalódásokban és persze szerelemben is.” A hagymások lüktetõ élete,
fölfokozott munkaláza korán rabul ejtette. A szülõföldrõl magával
hozott munkaszeretet hihetetlen munkabírással is párosult, amely
egész életében elkísérte. Makói örökségként mindvégig hajnalban
kelt, teljesítményérõl legendák keringtek.

Szellemi ébredését a makói gimnáziumban ugyanazok a tanárok
gerjesztették, mint József Attiláét. Negyedikes koráig biológus akart
lenni, Ady rajongóvá is itt vált. Nyári szünetben kerékpáros országjá-
rásra indult. Ekkor már érlelõdött benne a küldetéstudat. „Testben, lé-
lekben le van maradva a magyar paraszt. Én ezt a felismerést a ván-
dorlásomnak köszönhetem. Most már látom, hogy paraszt a paraszt,
de ez csak erõsíti azt a hitemet, hogy eljön az idõ, mikor nem lesz pa-

raszt. És ezt az idõt én szeretném fölidézni.” De ezt nem elég megérezni, ehhez szerinte szociográfiai
kutatásokra is szükség van. Mielõtt megírta volna klasszikusnak számító ilyen irányú munkáit, elõbb a
makói parasztság sorsa, a makói társadalom fejlõdése, a makói tanyavilág élete foglalkoztatta. Király-
hegyes rajzáról évtizedek múltán így vélekedett: „Olyan ez, mint az elsõ szerelmi vallomás: túlfûtött és
zavaros, de az oka és a célja félreérthetetlenül világos: megfogalmazni egy addig meg nem nevezett
helyzetet, s kifejezni e helyzet alakulásának a távlatát.”

A XIX. század második felétõl a város szellemi életét velejéig áthatotta a kossuthi függetlenségi esz-
me. Makót az országgyûlésben közel három évtizedig Justh Gyula, a 48-as Kossuth-párt elnöke képvi-
selte, akit Ady Endre „egy bomlott korszak bomlasztójának” tekintett.
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* Források: Honismeret Csongrád megyében (1969–2011). Szeged, 2011; személyes visszaemlékezések. Rövi-
dítések: CSMHE = Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, IHA = Ifjúsági Honismereti Akadémia, OHA =
Országos Honismereti Akadémia, HSZ = Honismereti Szövetség.

Erdei Ferenc



Erdei Ferenc doktori szigorlata elõtt, 1933-ban írt börtönnaplójában töprengõ, tépelõdõ gondolko-
dóként áll elõttünk. A Horthy-korszak kellõs közepén arra a megállapításra jut: nem elfordulni a világ
gyalázatossága elõl, hanem közéjük állni… A lehetõ cselekvés a legjobb cselekvés.

Az egyetem elvégzése után visszajött a hagymások közé. Könyvelõje lett a hagymakertészek szö-
vetkezetének, amely külföldi tanulmányútra küldte. Erdei Ferenc 25. éves születésnapján, Münchenben
döbbent rá, hogy Makótól milyen politikai indíttatást kapott. „Most érzem én, hogy mit jelentett a mi vá-
rosunk életében a pusztíthatatlan függetlenségi érzés és mozgalom, most tudom csak, hogy miért tartot-
ta Ady Justh Gyulát 48 utáni idõk... mélységekbõl táplálkozó magyar politikusának.”

Hazatérve a szövetkezet ügyvezetõ igazgatója, 1937 februárjától elnöke. Megbízatása tiszavirág éle-
tû lett, tisztségébõl kibuktatták, ekkor élete egyik legnagyobb csalódását szenvedte el. Ugyanakkor népi
íróként és politikusként egyszerre robbant be az ország közéletébe. Megjelent a Futóhomok és megala-
kult a Márciusi Front. A Futóhomok írója Móricz Zsigmond szerint „higgadt, nyugodt, mint egy labora-
tóriumi tudós”. A Márciusi Frontról Féja Géza joggal írhatta: „Makó volt a Márciusi Front Mekkája,
szent városa, ezt pedig történelmi hagyományának és Erdei Ferencnek köszönheti.” A Márciusi Front
tagjai – Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre, Veres Péter – elsõ bemutatkozásukat 1937. február 28-án
a makói Korona Szállóban tartották. Az ország nyilvánossága elé két hét múlva Budapesten, a Múze-
umkertben léptek. Alkotmányozó gyûlésüket õsszel szintén Makón hívták össze. Hasonlóképp az or-
szágépítés igézetében – a legendás marosi dereglyében – 1939-ben, Péter-Pál napján megalakult a
Nemzeti Parasztpárt. Szigetszentmiklósra költözve is hazajárt, õ vezette a hagymanemesítõ telepet. Ra-
gaszkodott ahhoz a fölnevelõ közösséghez, amely tehetségek sokaságát bocsátotta szárnyra. Megbecsü-
léssel beszélt a két háború közötti makói értelmiség alakjairól: „Mennyi elmúlhatatlanul kedves ebben
az örökségben! A haladó szellem perzselõ heve mindennel szemben, ami ósdi, feudális, babonás és em-
bertelen.” Erdei annyira tisztelte azt a nemzedéket, amelytõl a stafétabotot átvette, hogy közéjük tarto-
zónak is érezte magát, és Diósszilágyi fõorvos leányát feleségül vette. Ám hamar elváltak, mert „sze-
génylegény” volt, és idegenkedett a nagypolgári életmódtól, amelybe belecsöppent. Ebédhez pl. hét-
köznap is zakóban kellett az asztalhoz ülni. H. Szabó Imre újságíró emlegette, hogy a szerkesztõségben
bezzeg fesztelenül uzsonnázott, egyik kezében kenyér, szalonna, vöröshagyma, a másikban bicska...
1944. december 16-án hivatalos küldetésben jött szülõvárosába, az Ideiglenes Nemzetgyûlés elõkészí-
tésére. Bár nem volt makói lakos, õt is városunk küldöttének választották. A kormánynak is tagja lett.
De hogy belügyminiszterként nem tehette be a lábát a makói rendõrkapitányságra, szinte hihetetlen.
Márpedig olyan szektáns politika érvényesült itt, hogy városunk állam volt az államban. Kunszabó Fe-
rencnek egy interjúban ironikus mosollyal mesélte az akkori kapitány, hogy amint közeledett az épület-
hez, rákiáltottak: Állj! Mire Erdei: Ne butáskodjatok, a belügyminiszter vagyok! – és ment tovább. Fe-
küdj! – szólt a vezényszó. Erdei tovább ment, ekkor élesre töltötték a fegyvert.

Erdei Ferenc a földreformtervezetet Makón a Függetlenségi Front áprilisi gyûlésén ismertette. Mi-
vel itt kevés kiosztható föld volt, a hagymásokat megnyugtatta, hogy a mezõhegyesi állami birtokból is
részesülnek. Miniszterként a munkatársak megválasztásánál – ha rajta múlt – a szakmai rátermettség
volt a meghatározó. Dévényi Endre tûzoltóparancsnokot a makói rendõrségi fogdából kiszabadítva or-
szágos tûzvédelmi parancsnoknak nevezte ki. Nagy Ernõt, a Makói Gazdasági Egyesület egykori elnö-
két a földmûvelési minisztérium lószakértõjeként alkalmazta. Amikor tudomására jutott, hogy a szülõ-
ház szomszédságában lakó Diós Márton hagymakertész padlását lesöpörték, azonnal intézkedett. S. Bá-
lint György felsõházi tagot, a Duna–Tisza-közi Mezõgazdasági Kamara alelnökét népbírósági perén Er-
dei Ferenc védelmébe vette. A vagyonától megfosztott, Pestrõl kitelepített Csorba János ügyvédet, ma-
kói laptulajdonost, a fölszabadult Budapest kisgazda fõpolgármesterét igazságügyi miniszterként reha-
bilitáltatta.

A hagyma sorsát Pestrõl is figyelemmel kísérte. Elõbb Mezõhegyesen, majd Makón létrehozta a
hagymanemesítõ állomást. Amikor 1950-ben több száz hagymakertész tüntetett a hagyma alacsony föl-
vásárlási ára ellen, Erdei leküldte a Földmûvelési Minisztérium hagymaszakértõit, és még abban az év-
ben a szállítási szerzõdések megkötésében érdekeltté tette a termelõket.

1956. november 3-án tett egy kísérletet a haza megmentéséért, vállalta a kormányküldöttség vezeté-
sét. A tököli letartóztatása után a Fõ utcai gyûjtõfogházban – amikor már toll és papír kerülhetett kezébe
– Lírai földrajz címû vázlatában is a szülõföldrõl vallott: „Óh, drága Tisza–Maros menti táj, légy min-
dig velem, mutasd a végtelent, tükrözd a sorsot...” A nullás géppel megnyírt, torzonborz szakállú Erdei
a Fõ utcai gyûjtõfogházból kiszabadulva a közelben lakó makói származású Gerõ Géza ügyvéd család-
jánál megborotválkozott, tisztálkodott, mert ilyen lealázó külsõvel még Majlát Jolán elé sem akart be-
toppanni. Hamarosan két makóival találkozott. Gallyas Ferenc járt nála, amikor Münnich és Kádár tele-
fonált kétszer is. Rá akarták beszélni, lépjen be a kormányba. Határozottan visszautasította. H. Szabó
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Imre újságírónak meg a Duna-parton panaszolta: õ mindig tudta, mit kell csinálnia, de most tanácstalan.
Arra gondolt, hazajön makói barátaihoz, beszerez annyi virághagymát, amellyel el tudja indítani ker-
tészkedését.

Az 1956-os forradalom után a makói termelõszövetkezeti vezetõkkel szoros kapcsolatot tartott.
Gyõzködte õket a háztáji gazdálkodás bevezetésére. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársaival
földolgoztatta a makói Úttörõ és az apátfalvi téesz történetét. Amikor elterjedt a városban a hír, hogy a
felekezeti temetõket lezárják, Diós Sándor presbiter levélben kérte Erdei segítségét. Õ fölkereste egy-
kori elemi iskolai osztálytársát, Földházi Imre tanácselnököt, de minden érve hiábavalónak bizonyult.
Ez is motiválhatta, hogy hazajött képviselõnek.

Az idõsödõ Erdei Ferencben ugyanis egyre érlelõdött a gondolat: hatvan felé, hazafelé. Makó de-
mográfiai állapotáról Mocsár Gábor tollából döbbenetes tanulmány jelent meg 1966-ban: Makó a leg-
erõteljesebben csökkenõ magyar város, Makó a legegykésebb magyar település, innen a legerõsebb a
migráció. Erdei Ferenc szülõföld iránti hûsége ezúttal fájdalmas aggódással párosult. Egy rádiómûsor-
ban diplomatikusan elõkészítette esetleges makói országgyûlési jelölését. Másnap megkapta hozzá a
pártközpont „áldását”, amivel a szektáns makói pártvezetõk nem értettek egyet, de tudomásul vették.
Jelölõgyûlési programbeszédét 1967-ben a hagymaházban tartotta. Amikor odaért, a helyi népfronttit-
kár átszólt a pártbizottságra: Gyertek, megérkezett Erdei Ferenc! Mire a válasz: Ide is annyi az út, mint
oda. Erdei – mintha mit sem vett volna ebbõl észre – továbbra is lelkesen beszélt a teveirõl. Képviselõ-
sége a tespedt várost felpezsdítette. Dr. Forgó István tanácselnökkel szoros együttmûködésben a köz-
mûvesítéstõl a munkahelyteremtésig mindennel fáradozott. „Védõszárnya” alatt mûködött a lokálpatri-
óták múzeumi baráti köre. Évtizedekig mellõzött értelmiségiek és papok is szívesen fáradoztak lakóhe-
lyünk otthonosabbá tételéért.

Kívánsága szerint õsei mellett, a megmentett makói temetõben pihen Erdei Ferenc. Czine Mihály
irodalomtörténész szerint búcsúztatása napján még a fák is sírtak, temetése népvezér-temetés volt. Na-
gyobb tömeg csak Nagy Imre ravatalánál jelent meg. Búcsúztatásakor 1200 kálvinista templom harang-
ja is siratta.

Városunk elsõ történetírója, Szirbik Miklós prédikátor makóiságát azzal a reformkorban használatos
szóval fejezte ki, hogy hazafi, amin azt értette, hogy a szûkebb hazának, Makónak fia. Mindketten a szó
mai jelentésében is hazafiak voltak.*

Tóth Ferenc

In memoriam

Dr. Szöllõsy Árpád
(1918–2006)

Emlékezés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem egykori elnökére

A napokban ismét kézbe vettem Szöllõsy Árpád Csillagóráim – XX. századi találkozások c. könyvét.
„Sikertörténet ez a könyv. Egy marosvásárhelyi volt református kollégista sikersorozatának és – aho-
gyan õ nevezi pályája csúcspontjait – csillagóráinak hencegés nélküli elbeszélése” – írja róla Kányádi
Sándor költõ a bevezetésben.

Büszkék lehetünk rá, hogy életének utolsó évei Felsõörshöz, pontosabban az almádi öreg-hegyi nya-
raló villájához kötõdnek. Mint jó református már ideköltözésének évében jelentkezett egyházfenntartá-
si adója befizetésével. Abban az idõben férjem volt egyházunk gondnoka, tehát az ismeretség innen da-
tálódik. Természetesen nemcsak ebben merült ki segítsége. Hiszen más nemes célokra is adományo-
zott. Emléktáblája falunk Civilházának falán található, s mivel gyakran tapasztalom, hogy sokan nem
igazán ismerik a „tettek magyarjának” regényes életét, halálának 10. évfordulóján tisztelgésnek szá-
nom írásomat.

1918. május 10-én, pünkösd napján született Marosvásárhelyen. Édesapja, Szöllõsy Gyula Kis-
Küküllõ megyébõl, Gogánváralja községbõl szõlõsgazda családból származott. Édesanyja, Györffy
Katalin mezõszabédi unitárius székely. Mindketten büszkék voltak tiszta magyar származásukra. A
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szülõi ház az ún. Tanárok utcájában állt, szemben a Bolyai Kollégium bejáratával. Tanulmányait is itt
kezdte meg 1924-ben. Gimnáziumi érettségijét ugyanitt szerezte, miközben sporteredményeivel is ki-
tûnt: a foci, úszás, vizipóló, kézilabda terén.

Elsõ csillagórája: 1936. július
Felvétel a kolozsvári Jogi Egyetemre. Mecénása, báró Kemény János Marosvécsrõl bentlakást szer-

zett számára Kolozsvárott a báró Apor Szent József Kollégiumban. Bár nem katolikus volt, ez mégsem
jelentett gondot, mindvégig otthonosan érezte magát társai között, ahogy õk nevezték: a „Szent Jóská-
ban”.

Elsõsorban sporteredményei miatt Máriaffy Lajos, marosszentgyörgyi földbirtokos, császári és kirá-
lyi kamarás, a Marosvásárhelyi Sport Egylet (MSE) elnöke titkárnak hívta meg a Marosvásárhelyi Le-
számítoló és Pénzváltó Bankba. Ez nemcsak joggyakornoki, de pénzügyi ügyekben is sok tapasztalatot
jelentett. Rá bízták a banki levelezések lebonyolítását, sõt, diplomáciai tárgyalásokat is folytatott a ro-
mán repülõalap inspektoraival. „Így lettem irigyelt bankfiú havi 200 pengõ fixszel, és sorra kaptam a
meghívásokat lányos házaktól a szokásos zsúrokra. Anyagi problémáim már nem voltak, sõt szüleimet
is tudtam segíteni” – írja önéletrajzában. 20 éves korában behívták kötelezõ katonai szolgálatra, ami
csak pár hónapig tartott, mert fõnöke nem tudta nélkülözni a bankban és hamarosan felmentették. Köz-
ben létrehozta a Marosvásárhelyi Fõiskolások és Középiskolások Egyesületét. Székhelye a Kolping
Katolikus Legényegylet helyisége, résztvevõk pedig református, unitárius, katolikus fiatalok. Esti be-
szélgetések, kirándulások, többnapos túrák Erdély csodás tájain, télen felolvasások, napilapok, folyó-
iratok és az anyaországi remitendák megszerzése mellett az Erdélyi Helikon szerzõi könyveinek olva-
sása. Õ volt a kezdeményezõje 1938 októberének elsõ napjaiban a vásárhelyi találkozónak. 187 ifjú ka-
pott meghívást, akkor észre sem vették, hogy hölgyek nincsenek közöttük. A találkozó elnökének egy-
hangúlag Tamási Áront választották meg, akinek megnyitó beszéde ma is idõszerû: „Testvérek! Euró-
pában ma negyven millió ember él kisebbségi sorban. Igazán állíthatom a szónak igazán õsi és szenve-
dõ értelmében, ez a negyvenmillió ember ma Európa igazi kereszténysége. Nem a hatalomért, nem bõ-
séges anyagi javakért küzd, hanem egyszerûen olyan elemi, nemzeti és emberi jogokért, amelyek meg-
illetik vita nélkül a világnak minden lényét, akit bármelyik nyelven embernek neveznek.” (Hol állunk ma
Európában? Mit javult a sorsunk?) Jutalmul a rendezõség szervezési buzgóságát „kellõen” értékelte a
Securitate. A történelem kereke azonban nagyot fordult.

A második csillagóra: 1940. augusztus
Letette utolsó vizsgáit. 1940. augusztus 30-án visszakapták Észak-Erdélyt, Vásárhely alatt húzódott

a határ, készültek a bevonuló honvédség fogadására. Pompáztak a díszmagyarok, kardok: „Arad, Bras-
só, Temesvár, minden magyar hazavár!” – kiáltozták nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes és kato-
náinak bevonulásán. Szöllõsy Árpád mint az ifjúság vezetõje meghívást kapott a fogadásra a hires fõtéri
Nap vendéglõbe, másnap pedig a rendõrségre, ahol megdorgálták egyesülete bekiabálásaiért. Elsõ fi-
gyelmeztetésként: „Nem szeretjük a kommunista megnyilvánulásokat.” A második audencia 1941. már-
cius 15-i beszéde miatt még barátságtalanabb: „Fiam, ez már a társadalmi rend elleni uszítás!” Az ink-
riminált kifejezés beszédében ez volt: „Mi itt Erdélyben nem szeretjük a rangkórságot, méltóságos, ke-
gyelmes urakat, annál is inkább, mert köztük sok a félkegyelmes.” Arisztokrata támogatói azonban
mindezt nem vették rossz néven. Tudatában voltak annak, hogy mit jelent a noblesse oblige.

1941. június 7-én jogi doktorrá avatták. Hamarosan bírói tisztséget kínáltak fel számára, de elutasí-
totta, mondván, hogy az ügyvédi függetlenséget elõnyben részesíti. Közben felgyorsultak a katonai ese-
mények. Többször behívták katonai szolgálatra, olyan „egy nap a világ” hangulat alakult ki. 1944 má-
jusában megnõsült, legalizált egy több éve tartó kapcsolatot, diákszerelmet, illendõ volt. 1944. augusz-
tus 23-án I. Mihály román király kilépett a háborúból és átállt a szövetségesek oldalára. Horthy Miklós
kiugrási kísérlete 1944. október 15-én kudarcot vallott. Szöllõssy ekkor már csapattestével Szentgott-
hárd környékén járt, közeledett a front. 1945. február 17-én jó hírt kapott, megszületett Klára lánya, há-
rom nap születési szabadságot kapott. Így érkezett a húsvét másnapja, március 31., amikor is orosz fog-
ságba kerültek. Éjszaka egy bajtársával sikerült megszöknie, civil ruhát szerezni és nyár elején már
Pestre érkezett. Itt tudta meg, hogy családja is a fõvárosban tartózkodik. Rövid tanakodás után úgy ha-
tároztak, hogy visszamennek Marosvásárhelyre. Lakásukat ugyan teljesen kirabolták, de sikerült ügy-
védi diplomáját újból érvényesíttetni, s jórészt az elfoglalt magyar otthonok és birtokok visszaszerzésé-
vel foglalkozott. 1947 novemberében egy régi egyesületi társa figyelmeztette, hogy mint „reakciós”, az
õ neve is rajta van a Duna-deltába deportálandók listáján, így még aznap este átszökött Magyarország-
ra. Csengernél lépte át a határt, minden gond nélkül, a reggel pedig már egy Debrecen felé tartó buszon
találta. Innen vonattal Pestre ment, ahol ajánló levelet szerzett Pécsre, hogy ügyvédi irodát nyithasson.
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Lakást és irodát bérelt a városközpontban, melynek tulajdonosa egy idõs arisztokrata hölgy, Erzsébet
királyné egyik udvarhölgyének leszármazottja volt. Rövidesen levelet kapott egy marosvásárhelyi is-
merõsétõl, dr. Bársony Józseftõl, aki nagy karriert futott be Gyõrött, a Kereskedelmi Iparkamara fõtit-
kára volt, és állást ajánlott a Gyõr és Vidéke Ipartestület jogtanácsosi kinevezésére. Így került Gyõrbe,
ahol több volt erdélyi kollégista társával is találkozott. Közben megkezdõdtek az államosítások, így a
házaké is, és létrehozták a Gyõri Ingatlakezelõ Vállalatot, melynek pénzügyi felelõse és jogtanácsosa is
lett egyben. Diplomáját kiegészítette mérlegképes könyvelõi és könyvszakértõi ismeretekkel. Ezek
pont a legterhesebb Rákosi-érára estek. Akadtak derûs pillanatok is ebben a reménytelen elnyomó hely-
zetben. Május 1-jére minden ingatlant, fõleg az üzleteket ki kellett dekorálni vörös drapériával, és sar-
ló-kalapács háttérrel. Az Árpád úton lévõ Állatforgalmi Vállalat kirakatába a felirat alá kitették hazánk
nagy vezetõinek – Rákosi, Gerõ, Révai, Farkas – arcképeit. Az utcán összegyûltek az emberek, kunco-
gás, hangos nevetés, majd röhej. Az embereknek volt humorérzékük, de a rendõröknek már kevésbé.
Oszlatták a bámészkodókat, a vállalatvezetõ pedig repült. „Hát így éltünk akkor Pannóniában.”

Harmadik csillagóra: 1956. október 23.
Elõször a Gyõri Forradalmi Tanács, majd a Dunántúli Nemzeti Tanács titkárává választották. Mind-

végig ott van az események sûrûjében, fõként tolmácsolással Szigethy Attila alelnök mellett, pl. a fran-
cia, bécsi újságíróknak adott interjúknál, a Szabad Gyõr Rádió megalakulásánál, a Veszprém Megyei
Forradalmi Tanáccsal való kapcsolatfelvételnél, Földes Gáborral a mosonmagyaróvári események után
a békés megoldásnál, a Gyõr közelében állomásozó orosz parancsnoksággal való tárgyalásokon. A no-
vember 4-i szovjet bevonulás után több vezetõ forradalmár letartóztatása azonban elgondolkodtatta, s
ezért november 15-én kislányával és feleségével Brennbergbányánál átlépték a határt.

Azonnal menekülttáborba kerültek, majd Galambos Ireneusz páter segítségével átjutottak Svájcba.
Itt Galambos Gyula vette õket pártfogásába, és segítségével Baselben tudtak letelepedni, ahol az egyik
legelõkelõbb svájci család tagja, Staechlin Péter fogadta be õket. A kertész házát rendezték be számuk-
ra, ellátva minden szükségessel, ami akkor nekik luxusnak tûnt. Az utazási fáradalmakat kipihenve ha-
marosan egy közeli bankban (öt perc járásnyira lakóházuktól) helyezkedett el. Szakmai tudásának kö-
szönhetõen az adóosztály vezetõjeként szabad kezet kapott, s 1966-ban már cégvezetõ lett. Közben egy
Rajna-parti 3 szobás házba költöztek. Többet tudott törõdni a magyar ügyekkel, többek között az ENSZ
vizsgálóbizottsága elõtt is megjelent, ahol elsõsorban a mosonmagyaróvári eseményekkel kapcsolatban
kérdezték. 1966-ban meghalt az édesapja, de húga figyelmeztette, eszébe ne jusson hazajönni, mert ide-
iglenes svájci állampolgársága sem fogja megakadályozni letartóztatását. Két évvel késõbb idõs édes-
anyja 84 évesen meglátogatta, s õ igyekezett minden jóval ellátni. Bár 97 évet élt meg, többet már nem
vállalkozott a nagy útra, néha azért írogatott még fiának. Házasságuk közben megromlott, s mindketten
csak arra vártak, hogy a svájci állampolgárságot megkapják, mert ez lányuknak is fontos volt.

Negyedik csillagóra: 1971, 1972: Katalin-bál Baselben
Megkapta a svájci állampolgárságot, a piros svájci útlevél nagy szabadságot jelentett. Üzleti útjain

bejárta Európa összes nagyvárosát, Dél-Amerikát, az Egyesült Államokat, Ausztráliát, Indonéziát.
1972 novemberében megismerte a huszonnyolc éves Izsépi Nagy Ollyt, három kiskorú gyermek édes-
anyját. 1974-ben Bécsben voltak nászúton. Benne találta meg azt az asszonyt, akit egész élete során ke-
resett. „Élettárs, szövetséges, iránytû, nyelvzseni, hihetetlenül mûvelt, csodálatosan szép asszony.”
1973-ban, elõször csak megfigyelõként, bekapcsolódott az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
munkájába. Vállalta a pénzügyek rendbetételét és a könyvelés átszervezését. 1977 májusában létrehoz-
ta az EPMSZ Könyvbaráti Körét az Erdélyi Szépmíves Céh mintájára. A könyvkiadást svájci vállalata
anyagi segítsége tette lehetõvé. 1979-ben sikerült lefordíttatnia német nyelvre Sütõ András Csillag a
máglyán c. regényét, majd az írót Herder-díjra felterjeszteni. A román kormány mindent elkövetett a ki-
tüntetés megakadályozására, de nem sikerült. A Herder-díj Sütõ Andrásnak a továbbiakban komoly vé-
delmet jelentett. Ezen a konferencián vett részt elõször magyar küldöttség Keresztury Dezsõ vezetésé-
vel. Igaz, a kádári politika cserében igyekezett rávenni a szabadegyetemet a Magyarok Világszövetsé-
gével való együttmûködésre, melyet elutasítottak. 1976-tól 1982-ig volt az EPMSZ elnöke, 1993-ig el-
nökségi tagja, a pénzügyek vezetõje és a könyvbaráti kör elnöke. Visszalépésének okai az egyik elnök-
ségi tag megalapozatlan támadásai voltak Csoóri Sándor és az általa vezetett Magyarok Világszövetsé-
ge ellen. Sokat munkálkodott Bibó István mûveinek megjelentetésén, bár 1979-ben már készen volt, de
csak a rendszerváltás után adhatták ki a Századvég Kiadóval közösen. 1991-ben Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszter kinevezte tiszteletbeli baseli konzulnak, Ódor László berni nagykövet nyújtotta át a kon-
zuli táblát. A délszláv háborúk idején sok menekült ügyét intézte. 1993-ban hazatelepültek Felsõörsre,
azért éppen ide, mert az itteni hegyek emlékeztették leginkább az otthoni tájra. 1947 novemberében tá-
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vozott Erdélybõl és 1993-ban, 75. születésnapján tudott elõ-
ször, a szovátai EPMSZ konferencia alkalmából visszatérni.
„A marosvásárhelyi református nagytemplomban Sütõ And-
rás beszéde alatt elfogott a sírás, akárcsak, amikor beléptem
a Bolyai kollégium udvarára, vagy letérdeltem õseim, szüleim
sírjánál a temetõben” – vallja. 1995-ben a Duna Televíziót
nagy veszély, a megszûnés fenyegette. Ezért alapította meg
Sára Sándorral a Duna Televízióért Alapítványt és vállalta a
kuratóriumi elnöki tisztet. Meg kellett teremteni a Duna TV
erkölcsi és anyagi támogatását a több mint 200 alapító segít-
ségével Andorrától Izraelig. Népszerûsítése mellett fontos fel-
adatának tartotta szellemiségének terjesztését, figyelembe vé-
ve az elcsatolt területeket, ahova több száz antennát juttattak
el. Alapítványt tett a Teleki Tékáért. A téka alapításának 200.
évfordulójára már sikerült a két Teleki testvér, Miklós és Gé-
za segítségével jó állapotba hozni a gyûjteményt. Ki is tûzte a
további feladatot: „Most már csak azt kell kiharcolni, hogy ki-
kerüljön a román állami tulajdonból.”

2002 késõ õszén fájdalommal búcsúzott szeretõ feleségé-
tõl, Ollytól, akit Balog Zoltán református lelkész, közös barát-
juk temetett a felsõörsi temetõben. Gyászinduló és könnyek
helyett Mozarttól a Kis éji zenét, Kodály Háry Jánosából az
Intermezzot, és Bach Gibt uns Frieden zenéjét kérte családjá-
tól az elhunyt. 2006 februárjában férje is követte õt a bazaltkõ
síremlék alá.

Tisztelõi és barátai 80. születésnapjára 1998-ban Egy Európai Magyar címmel emlékkönyvet adtak
ki Raffai István, az Új Horizont akkori fõszerkesztõje vezetésével. Halálának ötödik évfordulója évé-
ben, 2011-ben Felsõörs Község Önkormányzata, a Duna Televízió és az EPMSZ Civilházunk falán em-
léktáblát leplezett le tiszteletére. Elõtte református templomunkban a Felsõörsért Közalapítvány és
Raffai István szervezésében emlékülést tartottak. Olyan neves személyiségeket köszönthettünk emlé-
kezõkként, mint Kányádi Sándor költõ, Sára Sándor filmrendezõ, Ódor László volt svájci nagykövet,

dr. Deé Anikó, a Teleki Téka igazgató asszonya, ifj. Bibó
István, Bíró Zoltán politikus, Benke Attila, a jó barát. Még
ugyanitt létrehívták a Szöllõsy Árpád Baráti Kört. Az ün-
nepségen a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület el-
nöksége teljes létszámban részt vett.

„Nemcsak magunkért élünk” – talán soha ki nem mon-
dott hitvallása és gazdag élete története bizonyítja, hogy
élete korántsem volt a magánügye. Zárszóként álljanak itt
gondolatai: „Sokat gondolkodtam és gondolkodom, hogy
hol van a kutya eltemetve. Illyés Gyulának van-e igaza? Va-
lahol a következõket írta: »Nem erõltetjük senkire a nemzeti
érzést. Elképzelünk embereket, akik megvannak nélküle,
tisztelni is tudjuk õket. De tiltakozunk az ellen, hogy azok,
akikben nincs meg ez a nemzeti érzés, a nemzet nevében
szóljanak, vagy cselekedjenek, a nemzetet vezetik félre.«
Vagy Arany Jánosnak? »Légy, ha bírsz te ’világ-költõ’! /
Rázd fel a rest nyugatot: / Nekem áldott az a bölcsõ, / Mely
magyarrá ringatott...«” (Kozmopolita költészet, 1879. au-
gusztus 20.)

Rásky Mihályné

Felhasznált irodalom. Egy Európai Magyar. (Emlékkönyv
Szöllõsy Árpádnak). Új Horizont, Veszprém, 1998; Szöllõsy Ár-
pád: Csillagóráim. XX. századi találkozások. Új Horizont–Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Veszprém–Basel, 2005.
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„Segítettem kiszabadítani hazámat
egy diktatórikus intézményrendszerbõl…”
Búcsú Pozsgay Imrétõl (1933–2016)

Talán fél kezemen meg tudnám számolni, hány megbecsülésre méltó embert ismertem a korábbi fél
évszázad során különbözõ néven hatalmon lévõ magyarországi „kommunista” pártban, vagy egysze-
rûbben szólva: a hatalomban. Közéjük tartozik – legalábbis értékrendemben – Pozsgay Imre volt ál-
lamminiszter, mûvelõdésügyi miniszter, a Hazafias Népfront egykori fõtitkára, egyetemi tanár. Akirõl
immár így, múlt idõben kell beszélnünk, mert 2016. március 25-én eltávozott földi világunkból.

Ebbõl az alkalomból nyilván sok helyen, sokan és sokat írnak majd róla – igazságokat, féligazságo-
kat és valótlanságokat is, mert hát ilyen a politika és ilyen a politikusok sorsa. Pozsgay Imre pedig
ízig-vérig politikus volt, a politikusi sors minden lehetõségével és korlátjával, emelkedettségével és
szégyenletességével. Hogy aztán a társadalom, a nemzet és az egyének értékítéletében merre billen egy
politikus sorsának megítélésében a mérleg, miként ítélik meg szándékait és cselekedeteit a kortársak és
az utókor, az mindenkinek saját közvetlen tapasztalatain múlik, azt saját lelkiismeretével kell elintéz-
nie.

Pozsgay halála alkalmával készült emlékezõ írások szerzõi bizonyára részletesen megírják róla,
hogy a Gyõr-Sopron megyei Csornai járásban fekvõ Kóny községben született 1933. november 26-án,
1950-ben lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, 1956-ban a Magyar Szocialista Munkáspártba
(MSzMP), 1990-ben a Magyar Szocialista Pártba (MSzP) és 1991-ben alapítója volt a Nemzeti Demok-
rata Szövetségnek. Nyilván arról is megemlékeznek, hogy 1976-tól volt kulturális miniszterhelyettes,
majd kulturális miniszter, mûvelõdési miniszter (egyúttal az MSzMP Központi Bizottságának tagja),
1982 után a Hazafias Népfront (HNF) fõtitkára, majd országgyûlési képviselõ, az MSzMP Politikai Bi-
zottságának tagja, államminiszter; utóbb MSzP frakcióvezetõ, független képviselõ, Magyar Demokrata
Fórum (MDF) szakértõje, végül egyetemi tanár.

Valószínûleg arról is sok szó esik a Pozsgay Imrét búcsúztató írásokban, hogy milyen elszántan – si-
keresen, vagy sikertelenül – lavírozott a három „t” (tiltott, tûrt, támogatott) társadalompolitikai kategó-
riák között, miközben szándéka szerint – mint maga mondta – „Mindig a »támogatott« kategóriába
próbáltam átjátszani azokat a témákat, amelyek esetleg csípték Kádár vagy Aczél György szemét.” Ta-
lán az is eszébe juthat valakiknek, hogy hol keressék a magyar történelemben Pozsgay öntörvényûségre
törekvõ politikájának múltbéli hasonlóságát, s akadhat, akinek eszébe jut az Erdély önállóságának meg-
mentéséért még a pogány törökkel is cimboráló, hol többé, hol kevésbé sikeres Bethlen Gábor fejede-
lem, aki annak idején értékes ajándékokkal, sõt, Lippa várának átadásával vásárolta meg kicsiny hazá-
jának nyugalmát, békéjét, vagy legalábbis a béke illúzióját. Nekem ugyanis történelmünknek ez a sokat
vitatott mozzanata jutott eszembe, mikor azt olvastam tõle egy nem régi interjúban: „Ha gazdaságpoli-
tikáról, szolidaritásról van szó, baloldali vagyok; ha szabadságról, parlamentarizmusról, akkor liberá-
lis; ha hazáról, iskoláról, történelemrõl, akkor konzervatív.”

Az elhunytra emlékezõ írásokban minden bizonnyal megoszlanak a vélemények Pozsgay Imrének a
kommunista pártállam lebontásában, és a rendszerváltásban játszott szerepét illetõen. De az kétségte-
len, hogy a hatalomban lévõk között azon kevesekhez tartozott, akik igen sokat kockáztattak politikai
véleménynyilvánításukkal, állásfoglalásukkal. Mert Pozsgay Imrét – akárcsak Illyés Gyulát, Janics
Kálmánt, Csoóri Sándort, Duray Miklóst és a hozzájuk hasonlókat – nem védte a „nyugati” demokrati-
kus államok „liberális” erõtere, mint a hazai úgynevezett „másként gondolkodókat”. Õ mindig a saját
bõrét vitte a vásárra, amikor a Magyar Nemzetben 1987. november 14-én megjelent interjújában köz-
kinccsé tette az elsõ Lakitelki Találkozó állásfoglalásának legfontosabb téziseit, vagy mikor a pártálla-
mi vezetõk közül elsõként nevezte 1989. január 28-án „népfelkelés”-nek az 1956-os forradalmat.

Ezekrõl az érdemeirõl – föltételezem és remélem – bõséggel írnak a különféle lapok, én azonban,
amikor a honismereti mozgalom nevében gyászolom a népfront volt fõtitkárát, elsõsorban arra emléke-
zem, amiben mi ismerhettük õt, amit mi köszönhettünk neki, a politikai élet „faltörõ kos”-ának. Aki
azok közé a kevés számú, „magas beosztású”, nemzeti érzelmû pártfunkcionáriusok közé tartozott,
akiknek az volt az elvük, hogy belülrõl kell gyöngíteni a ránk kényszerített, idegen érdekek szolgálatá-
ban álló hatalmat. Ismertem néhány hasonló gondolkodású embert, akik négy- (hat-, vagy éppen
nyolc-) szemközt arra biztattak bennünket – akkor még csak magunk között elégedetlenkedõ fiatalokat
–, hogy lépjünk be „a pártba”, s belülrõl igyekezzünk „jó irányba” terelni a pártvezetést. Volt, aki meg-
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fogadta ezeket a tanácsokat – sokszor csak karrierizmusból –, de legtöbbünknek nem volt hozzá gusztu-
sunk. Hogy aztán kinek volt igaza, ki, mikor lépett helyesen – ha akkoriban lehetett egyáltalában helye-
sen lépni? –, azt mindenki intézze a saját lelkiismeretével. Mindenesetre nekünk, akik az 1960-as évek
elejétõl kibontakozó honismereti mozgalom sorai között igyekeztünk szervezni a hazájukért és népü-
kért tenni akaró, de a közvetlen politikai szolgálattól undorodó embereket, sokat segített a Hazafias
Népfront „õrzõ-védõ” (némely tevékenységeket tiltó, de a megtûrtek következményeitõl bizonyos mér-
tékig õrzõ) szerepe. Különösen akkor, amikor olyan csúcsvezetõi voltak, mint Erdei Ferenc, Ortutay
Gyula, különösen pedig Pozsgay Imre. Mindezekrõl bizonyára sokkal többet tudna elmondani boldo-
gult Töltési Imre bátyánk, aki akkoriban a Honismereti Bizottság titkára volt, s közvetlenül, a saját bõ-
rén érezhette ezeket a jelenségeket. Mi, akik távolabbról láttuk, s csak bizonyos jelekbõl következtet-
hettünk a színfalak mögött zajló csatározásokra, csupán annyit állapíthattunk meg, hogy Kádár bizo-
nyára nem véletlenül vétózta meg két alkalommal is – 1980-ban és 1987-ben – Pozsgay politikai bizott-
sági (PB) taggá választását, de jelzésértékû volt az is, mikor aztán Orbán Viktor 2005-ben meghívta õt a
Nemzeti Konzultációs Testületbe.

A magam bõrén az 1980-as évek második felében érezhettem, ha közvetve is, Pozsgay Imre HNF fõ-
titkárságának oltalmazó szerepét. Ezekben a bontakozó években több egyetemen, számos településen
formálódtak olyan ifjúsági csoportok, amiket általában „másként gondolkodóként” tartottunk számon,
de nevezhettük volna egyszerûen „gondolkodóknak” is. Hamarjában a budapesti Rakpart Klub, a Nép-
mûvészeti Baráti Kör, a Duna Kör, az Erdélyi Szövetség, az Erdély Mûvészetéért Alap, a szentendrei
Petõfi Egyesület és egy martonvásári „ellenzéki” társaság jut eszembe, de ide tartozónak éreztük a kü-
lönbözõ felvidéki magyar mûvelõdési köröket is, akikkel nyaranta közösen szerveztük az úgynevezett
„honismereti kerékpártúrákat”. Mert ezeknek a különbözõ szervezettségû, magyarságismereti mûso-
rokkal, elõadásokkal dúsított, de következetes nemzettudatú rendezvényeknek egyre inkább a honisme-
reti jellegét igyekeztünk hangsúlyozni, hogy részesülhessenek abban a „védelemben”, ami a honisme-
reti mozgalomnak jutott a Népfront árnyékában. Ebben a manõverben aztán jó partnerre leltük Vass
Csabában, Pozsgay Imre egyik közvetlen munkatársában, akin keresztül a – nem mindig megbízható –
közbülsõ káderek beavatkozásának veszélye nélkül több esetben is igénybe vehettük a Népfront és
Pozsgay tekintélyének védelmét. Ilyen volt, amikor 1987 nyarán, ezeknek a Klubtanácsba összeállt „if-
júsági mûvelõdési klubok”-nak évenkénti nyári táborához kerestük a helyet, és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Fehérgyarmat határában lévõ, „használaton kívüli” ifjúsági tábort szemeltük ki helyszí-
nül. A megyei pártbizottság elsõ titkára megneszelvén a dolgot, szinte az utolsó pillanatban, július
16-án, le akarta állítani, mondván – persze nem volt igaz –, hogy a tábort éppen le akarják bontani. Vass
Csabán keresztül Pozsgayval egyeztetve közöltem a párttitkárasszonnyal, hogy már nem lehet vissza-
mondani, de ha egybegyûltek a tábor résztvevõi, közlöm velük, hogy a megyei pártbizottság nem enge-
délyezi a Hazafias Népfront Klubtanácsának mûvelõdési táborát. Erre aztán meglett az engedély – a
Bács-Kiskun megyei Kunfehértóra.

Amikor 1988-ban a szégyenletes romániai falurombolás elleni tiltakozásul nagyszabású, reprezenta-
tív fényképkiállítást rendeztünk az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség Táncsics utcai székházá-
ban, számos helyrõl gördítették az akadályokat, mondván, hogy veszélyeztetjük a Népköztársaság kül-
politikai érdekeit, magyarán: a románok úgy érezhetik, hogy az erdélyi falvak mûemléki értékeinek be-
mutatásával helytelenítjük az erdélyi falvak tervezett megsemmisítését. A Vass Csaba közvetítésével
megszerzett Népfront-jóváhagyással sikerült többé-kevésbé eloszlatni ezeket az aggályokat, s a nagysi-
kerû kiállítást végül is Pozsgay Imre fõtitkár nyitotta meg. Talán ez volt PB tagként az elsõ nagyobb
szereplése, de az biztos, hogy az elsõ olyan alkalom, amikor az Erdély érdekében szervezett mûemlék-
védelmi kiállítást az MSzMP Politikai Bizottságának tagja nyitotta meg.

Felejthetetlenek számunkra azok a Honismereti Akadémiákon elhangzott Pozsgay-elõadások is,
amikbõl megérezhettük, hogy az õ beszéde nem haszontalan idõtöltés, nem üres közhelyek halmaza.
Jól tudtuk, tudhattuk, hogy ennek az embernek mondanivalója van számunkra, de közölnivalója is min-
den témakörben – legyen az környezetvédelem, vagy az egyházak ügye, magyarságismeret –, úgy kö-
zelített a napirendeken szereplõ témákhoz, mint a magyarság fontos sorskérdéséhez. Üde elõadásaival
minden alkalommal kirítt azzal, hogy nem az idõt töltötte, hanem a fejeket, sokszor a szíveket is. Az
akadémiáinkon elhangzott elõadásait közöltük a Honismeret folyóiratban, s ezek legtöbbje ma is vállal-
ható, sõt, napjainkban is irányt mutató. 1987-ben, a Sárospatakon rendezett XV. Honismereti Akadémi-
ánkon Mi a haza? címmel tartott nagy ívû áttekintést, amelynek minden mondata a honismereti mozga-
lom lényegére tapintott. Utalt arra, hogy a „Nemzeti önismeret nélkül a nemzeti önérzet megtéveszthet,
megcsalhat bennünket […] s látjuk környezetünkben, hogy a kis népek megkésett nacionalizmusából
származó önérzetek […] történelmileg nem igazolható cselekedetekre vezethetnek.” „A honismereti
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mozgalom egyik nagy hivatása – folytatta –, talán éppen az, hogy a nemzeti közérzet és érzület fenntar-
tásával elmélyítse a nemzeti önérzetet.” A Tatán szervezett akadémián Pozsgay szerét ejtette, hogy
hangsúlyozza: „… bár a nemzet egysége lehet szabdalt, töredezett […] mégsem tekinthetõ illuzórikus
közösségnek […], mert az emberiséghez az út csak a nemzet lépcsõin keresztül vezethet el.” De mozgal-
munk általános irányelveinek megerõsítésén kívül a napi politikában felcsillanó reményeket is megosz-
totta velünk Pozsgay Imre ezeken az akadémiákon. 1988-ban például elmondta azt az akkor korántsem
közismert tényt, hogy „A HNF Országos Tanácsa, csatlakozván az Országgyûlés elfogadott állásfogla-
lásához, átiratot intézett a román partner-szervezethez, amelyben felhívja a figyelmet az emberi jogok
megsértésére és az emberiség ellen elkövetendõ bûnök megakadályozására.” Nem voltak ezek világra-
szóló felismerések, nagy részük benne is volt – mint mondani szokás – a levegõben, de mégis jólesõ ér-
zés volt hallanunk a fõtitkár, vagy államminiszter szájából. És mert bizonyos mértékig még a honisme-
reti mozgalmon belül is kirajzolódtak a nemzeti és a nemzetellenes (internacionalista) gyökerû véle-
ménykülönbségek, nem volt kétséges számunkra, hogy Pozsgay Imre a véleménynyilvánítás minden-
kori határait súroló elõadásai merre billentik a mozgalom ideológiai mérlegét.

Talán még egy apró, szívemnek igen kedves esemény: az 1980-as évek elején valamelyik Honisme-
reti Akadémiát Gyõr-Sopron-Moson megyében rendeztük, természetesen Pozsgay Imre részvételével
és a szokásos tanulmányút során fölkerestük a megye néhány jeles történelmi emlékhelyét. A rangos
vendég tiszteletére kivonultak a megyei potentátok is, és a rendszeres koszorúzásaink alkalmával õk is
kénytelenek voltak velünk énekelni. Egyikük meg is jegyezte valakinek, aki aztán visszamondta
Pozsgaynak, hogy máskor egy év alatt nem énekelt ennyi Himnuszt meg Szózatot, mint itt, velünk.

Ezeknek a kisebb-nagyobb jelenségeknek a fényében – amihez a honismereti mozgalom résztvevõi
közül még számosan tudnának saját élményeikkel, emlékeikkel hozzájárulni – tudjuk a magunk részé-
rõl kiegészíteni Pozsgay Imre nyilvánvalóan minden szögbõl más és más képet mutató alakjának mar-
káns körvonalait. Egy nemrég készült interjújában úgy vallott magáról, hogy „Nem voltam kommunista
80-ban sem. De marxista sem. Mint mondtam, a rendszer egyik megdöntõjének tartom magam.”

Azt hiszem, mi, akik a honismereti mozgalmat alkotjuk, egyetérthetünk ezzel az önértékeléssel. Há-
lásak lehetünk a sorsnak a tõle kapott segítségért, és hogy közelebbrõl ismerhettük az egykori állampárt
egyik legszimpatikusabb és legértékesebb egyéniségét.

Halász Péter
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Az Év Fája, 2016: a mezei szil
A fákhoz való õsi vonzalmunknak egyik jellemzõ példája, hogy a gyerekrajzokon szinte mindig

megtalálható a ház, a madár és esetleg a lepke mellett a fa is. Az Országos Erdészeti Egyesület által ke-
reken 20 éve útjára indított Az Év Fája mozgalomnak is nyilván vannak érzelmi alapjai, bár a fõ cél el-
sõsorban a különféle hazai fák megismertetése, illetve a figyelem ráirányítása az utóbbi idõben egyre
inkább veszélyeztetett fákra, faóriásokra. A szilek esetében ez különösképpen indokolt, hiszen nem tar-
toznak a legismertebb fáink közé. Ennek egyik oka, hogy erdõt nem alkotnak, a mezei szil pedig sokkal
inkább cserjeként vagy kisebb faként kerül a szemünk elé, bár hatalmas, akár 35 méter magas fává is
nõhet. A mesékben gyakorta megelevenedõ titokzatos, menedéket nyújtó odvas fák, ha egyáltalán né-
ven nevezik õket, sokkal inkább a tölgyek, bükkök, hársak, esetleg a nyárfák közül kerülnek ki.

Hazánkban összesen három õshonos szilfa él, a mezei szil (Ulmus minor), a hegyi szil (Ulmus
glabra) és a vénic szil (Ulmus laevis), melyek élõhelyüket tekintve többé-kevésbé elkülönülnek. (Az
újabban sokfelé ültetett turkesztáni szil (Ulmus pumila) Kelet-Szibériában, Kínában és Közép-Ázsiá-
ban honos.) A szilekre általánosan jellemzõ, hogy szórt állású leveleik egyszeresen vagy kétszeresen
fûrészesek. Lombfakadás elõtt virágzanak, apró virágaik lilásvörös színûek és kis csomókat alkotnak.
Lependéktermésük van, vagyis a lapos makkocskát kerekded hártyás szárny, repítõkészülék veszi kö-
rül. A május elejére beérõ termések sokszor a nagyvárosokban is vastagon fedik a talajt a fa alatt, amíg a
szél szét nem fújja õket.

A szilfák elkülönítése gyakran nem egyszerû feladat, olykor a szakembert is próbára teszi. Bár az
egyes fajok törzse, rügye és termése is eltérõ, leginkább a leveleket érdemes alaposan szemügyre venni.
A vénic szil levélválla általában erõsen aszimmetrikus, maga a levél meglehetõsen vékony, a kétszere-
sen fûrészes levél fogai a csúcs felé görbülnek. A hegyi szil levele vastag, felszíne sûrûn, érdesen szõrö-
zött. A mezei szil levelei igen változatos megjelenésûek, gyakran kopaszak, fényesek, a friss hajtást és a
terméseket apró, vörös mirigyszõr borítja. A mezei szil kérge fiatalon sima, idõsebb korban mélyen ba-
rázdált, cserepes. Legjobb növekedését az árterek idõszakos vízhatású területein mutatja, kedvezõ ter-
mõhelyen 20–30 méteres (vagy még annál is magasabb) fává nõhet. Fája megbecsült és mutatós ke-
ményfa, értékében vetekszik a tölgyfával. A bútor- és parkettagyártásban éppúgy fölhasználják, mint a
faburkolatok, dísztárgyak és fajátékok készítésében. Hagyományos felhasználási területe a kocsigyár-
tás: kereket, küllõt és kerékagyat készítenek szilfából.

A mezei szil Európa nagy részén õshonos. Fényigényes és melegkedvelõ fafaj, a sík- és dombvidék
jellemzõ fája, bár a Kárpátokban 600, sõt, elvétve még 1000 méteres magasságban is elõfordul. Jellem-
zõ élõhelye a folyókat kísérõ keményfás ligeterdõ, ahol a kocsányos tölggyel, a magyar kõrissel és a
vénic szillel alkot állományokat. A dombvidéken és a középhegység alacsonyabb régiójában leginkább
cseres- és gyertyános-tölgyesek szegélyében találkozhatunk példányaival. A fent említett, tipikus élõ-
helyein kívül alkalmanként parlagokon, legelõkön, gátoldalakban és mezõvédõ erdõsávokban is megje-
lenik.

Több mint száz szilfogyasztó rovarfajt, többek között lepkéket és bogarakat ismerünk, melyek zöme
a fát nem károsítja számottevõen. A szilfa-olajosbogár (Xanthogaleruca luteola) elsõsorban mezei szi-
len él, annak levelét fogyasztja és táplálkozásával olykor jelentõs lombvesztést is okoz. Jóval veszélye-
sebb kártevõ a nagy szilkéregszú (Scolytus scolytus), melynek tömeges jelenléte valószínûleg önmagá-
ban is elegendõ lenne a fa elpusztításához, sokkal fontosabb azonban a hervadásos edénybetegséget
(tracheomikózist) vagy közismertebb nevén a szilfavészt elõidézõ gomba (Ophiostoma ulmi) terjeszté-
sében játszott szerepe.

Az Ázsiában õshonos tömlõsgomba Európában elõször 1918-ban Franciaországban, majd rövidesen
Hollandiában lépett föl, súlyos, pusztulással végzõdõ járványos betegséget okozva. A betegség néhány
éven belül egész Európában, így Magyarországon is elterjedt. Európában az 1960-as években újabb jár-
ványhullám kezdõdött, mely napjainkban is tart. Ezt a kórokozónak az Észak-Amerikába behurcolt és
onnan visszakerült, fokozottan agresszív változata okozza. A szilfavész elsõsorban a mezei szilt sújtja,
de a hegyi szil is erõsen fenyegetett. A vénic szil viszonylag jól ellenáll a betegségnek, míg az idegen-
honos turkesztáni szilre gyakorlatilag nincs hatással.

Évszázadokkal ezelõtt a szil jóval gyakoribb volt hazánkban, sokfelé ültették, a táj meghatározó ele-
me volt, különféle gyógyhatásokat tulajdonítottak neki. Az alföldi csárdák környékén is gyakran elõ-
fordult, ahol terebélyes lombkoronájával árnyékot adott az utazóknak és lovaiknak. A római korban a
szilnek szerepe volt a szõlõtermesztésben, a szõlõ támasztékául használták. Mivel a legjobb hamuzsírt
egykor a szil fájából égették, már a szilfavész elõtti idõszakban is jelentõsen csökkent a térfoglalása er-
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deinkben. A leglátványosabban a hegyi
szil tûnt el az erdõkbõl, de a mezei szil
állományai is erõsen visszaszorultak. A
visszaszorulásban szerepet játszott az
a körülmény is, hogy termõhelyeiket
más, a célállományt alkotó fafajokkal
erdõsítették be, mint többek között a
tölgy, a bükk, a kísérõ fafajokra pedig
nem fordítottak kellõ gondot, sõt, gyak-
ran ki is szálalták õket.

Részben a szilfavész, részben a szi-
lek számára kedvezõtlen erdõgazdasági
gyakorlat az oka, hogy nagyobb méretû
szilfát ma alig ismerünk, és azok több-
sége is vénic szil. A mezi szilek királya
kétségkívül a balatonakarattyai Rákó-
czi-fa volt. Az 1968-ban kiszáradt fa-
óriás mellmagassági kerülete megha-
ladta a 7,5 métert. Dombtetõi elhelyez-
kedése miatt nagyszerû kilátás nyílt
mellõle a Balatonra, így hajdan a nyara-
lók kedvenc úticélja volt. Ma is jó álla-
potban van viszont a Csákvárt és Lo-
vasberényt összekötõ út mentén álló,
460–470 cm törzskörméretû mezei szil,
melyet a régi katonai térképeken is fel-
tüntettek, mint tájékozódási pontot. A
legnagyobb ismert magyarországi me-
zei szil azonban nem itt, hanem Kis-
görbõn, Zala megyében, magánterüle-

ten található. Törzsének vastagsága néhány cm-rel meghaladja a csákvári példányét. A Somogy megyei
Tapsony közelében, vízjárta élõhelyen nõ egy jó állapotú, 600 cm-es törzskörméretû vénic szil, ennél
nagyobb szilrõl nincs tudomásunk hazánkban. Két szép és viszonylag idõs (de az elõbbieknél jóval sze-
rényebb méretû) mezei szil díszlik a budapesti múzeumkertben, a Nemzeti Múzeum épületének közelé-
ben, lombkoronájuk csaknem felér a timpanon 27 méter magas csúcsáig.

A szil õsi finnugor szavunk. Eötvös Károly szerint a magyarnak nemzeti fája a szil, „Mivelhogy ezer
falu, város, halom, dûlõ, határrész viseli a Szilas, Szilágy nevet. S ahol ez a név van, ott magyar lakik,
ott magyar telepedett meg ezer év elõtt.” A nyelvújítás idején Szemere Pál a szil fõnévbõl alkotta meg
1816-ban a szilárd szavunkat. Linné a szil tudományos nevének elsõ tagjánál (a nemzetségnél) a latin
köznyelvi alakot („ulmus”) vette át. 1753-ban megjelent fõmûvében, a Species plantarumban az Ulmus
campestris nevet adja meg, amelybe a mezei szilen kívül a ma hegyi szilként ismert faj is beletartozott.
A campestris szó mezõn élõt, mezeit jelent. A mezei szil ma érvényes neve azonban Ulmus minor, va-
gyis a fajnév azóta megváltozott. Az ulmus kifejezést egyébként már számos ókori szerzõ, így többek
között Vergilius és Plinius is említi. A német Ulme, illetve az angol elm szavakban is jól felismerhetõ a
latin eredet.

Szél Gyõzõ
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