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Sorsfordító idõk, sorfordító magyarok
Ünnepi megnyitó

Tisztelt Miniszter Úr, Polgármester Asszony, Elnök Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Honismerõk!

Sok szeretettel köszöntöm a XLIV. Országos Honismereti Akadémia határon innen és túlról érkezett
résztvevõit Makón, Csanád vármegye egykori székhelyén, és különös tisztelettel azokat, akiket a mai
napon kitüntetésben részesíthetünk. Idén a Honismereti Szövetség újra Csongrád megyében tartja éves
nagy konferenciáját, a Kárpát-medence legnagyobb honismereti, helytörténeti fórumát. Azt mondtam,
hogy újra, hiszen húsz évvel ezelõtt, 1996-ban is ebben a megyében tartottuk akadémiánkat, akkor
Csongrádon találkoztak a honismereti mozgalom tagjai és emlékeztek meg egyik legnagyobb nemzeti
sorsfordulónkról, a honfoglalásról, annak millecentenáriumán. Idei akadémiánkon nemcsak egyrõl fo-
gunk beszélni, hanem több is szóba kerül a következõ napokban, remélem sok olyan gondolattal, amely
inspirálóan hathat közösségünkre.

A történelmünkrõl, közös múltunkról gondolkodni kötelességünk. Sokszor idézünk is jeleseinktõl
olyan mondatokat, amelyek arról szólnak, hogy a múlt ismerete nélkül nem tudunk eligazodni a jelen-
ben és nem lehet jövõt építeni se. Ez nagy igazság, és nem túlzás, ha azt állítom, hogy a honismerõk tá-
borának minden tagja is így gondolja és ennek a szemléletében él és munkálkodik. Ennek fényében az-
tán azt is kijelenthetjük, hogy nemzetünk történelmi sorsfordulóival még inkább foglalkoznunk kell, ha
meg akarjuk érteni elõdeink életét, döntéseit és ha a személyes életünkben, a zajló történelemben is jól
szeretnénk dönteni. Mert ez ugye ma sem könnyû, mint ahogy sohasem volt az. De Historia est
magistra vitae – A történelem az élet tanítómestere! Ezt a latin bölcsességet is majd mindenki ismeri és
mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat, mint elõdeink, mert nem ismerjük a históriánkat.
És így aztán az mindig ismétli önmagát. Természetesen nem teljesen ugyanúgy, de ismétli. Mert bár if-
júkorunkban tanították, és sok-sok könyvben, folyóiratban megírták, sok játékfilmben, dokumentum-
filmben megmutatták nekünk, mégsem tudtunk tanulni belõlük. Anélkül, hogy részletesen belemennék
európai jelenünk taglalásába, jól látható: ma is ez bajaink egyik fõ forrása. Múltunk, kultúránk rossz és
felszínes ismerete, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a saját múltunk, kultúránk elhagyása, megtagadása
az, amellyel már évtizedek óta szembesülnünk kell(ene).

Tévednek, vagy még inkább: tévútra visznek tehát azok, akik azt mondják, szajkózzák állandóan,
hogy „Hagyjuk már a múltba révedést!” Természetesen annyira azért érdekli õket a múlt, hogy idõn-
ként átírják, hogy megszabják, hogy értelmezzék, amikor érdekük úgy kívánja.

Mi, honismerõk meg szeretnénk ismerni történelmünket, benne a helyi személyes történelmet, kis
közösségeink történeteit, hagyományait, amelyekkel aztán felvértezõdhetünk a jelenben a jövõbeli küz-
delmekre és az alkotásra. Alkotni és tenni a közösségért – nem lehet egyszerûbb célkitûzésünk és nehe-
zebb feladatunk. Ez az igazi lokálpatriotizmus, amely szüli a patrióta embert. Ma a világban és benne
Európában harsog az egyéni érvényesülés célkitûzése, a „Valósítsd meg önmagad!” hangzatos felszólí-
tása. Ami ezzel ellentétes: a közösségrõl szól, a családról, a nemzetrõl – az pusztítandó. Igen, folyik az
értékpusztítás egyre nagyobb erõkkel. Gyökértelen, hitehagyott emberek kellenek, akiket lehet irányí-
tani, akiknek minden szemetet el lehet adni.

Vámos Miklós író azt mondta egy nemrég vele készített interjúban, hogy „Történelmünkben példá-
ul a legnagyobb nemzeti sorsfordulók mindig nagyon tragikusak, de más szempontból mindig komiku-
sak, hogy ne mondjam, röhejesek.” Ezt a véleményét aztán nem fejtette ki jobban – talán nem is baj –,
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bár azért Mohácsra, a Csele-patak-
ba fulladt Lajos királyra tett egy
utalást. Számomra persze kérdés,
hogy a honfoglalástól mondjuk
1956-ig akár dicsõ, akár gyászos
sorsfordulóink miért lehetnének rö-
hejesek. Sajnálatos, sõt, felháborító
módon vannak (szerencsére egyre
kevesebben), akik az ilyen kijelen-
tésekkel is bagatellizálni szeretné-
nek olyan eseményeket, amelyek
fontosak egy nemzet számára.
Amelyek meghatározzák identitá-
sát. Általában az ilyen emberek a
nemzetet, a hazát, a magyar hagyo-
mányokat is anakronisztikusnak,
értelmezhetetlennek tartják. Azon
dolgoznak nap mint nap, hogy
semmi se legyen szent. „Olyan,
hogy magyar, nincs is!” – hallhat-
juk oly sokszor, hol általában nem-
zetünkre, hol a nagy magyar telje-
sítményekre. (Ha jól belegondo-
lunk, ez részben igaz is lehet – már
legalábbis a legsötétebb fajelmélet
szerint, amivel mi azonban sohasem érthetünk egyet.) Az ilyenek azok, akik azért drukkolnak, hogy a
magyar futballválogatott vereséget szenvedjen. Ezek azok, akiknek lételeme a gyûlölködés, akik nem
tudnak összefogni, más véleményét tolerálni, pedig nap mint nap ezek szükségességérõl beszélnek és
írnak.

Ezt a gondolatsort azonban semmiképpen sem szeretném így zárni, úgyhogy idézem „a legnagyobb
magyar”-t, aki ezekkel a szavakkal fordult „Magyarország kiváltságos lakosaihoz”: „Nemzeteknek úgy
vannak bizonyos pillanatai mint egyedeknek, mely pillanatokat ha haszon nélkül engedik leperegni, s
azok kedvezéseit meg nem ragadják, magok lökik magoktul el s rendszerint örökre, a jobb szerencse és a
szebb élet kínálkozó malasztait, s elõmenet és virágzás helyett, apály által sodortatva, egész létük többé
nem egyéb, mint sínylõ tengés és szomorú hervadás. Oh ne hagyjuk, drága honfiak, elsurranni a mai
idõt, de bájoljuk szent hazafiságunk varázsa által a szerencsét hozzánk! hadd mosolyogjon elvégre ránk
szerencsétlen magyarokra is, kiknek eddigelé, s alkalmasint egyedül megnemszünõ irigy versenygésink
és egymás elleni agyarkodásink miatt, örökké hátat fordított.”

De miért beszélek minderrõl egy honismereti konferencia megnyitó ünnepségén? Mert ma kezdõdõ
akadémiánkon nemzeti sorsfordulóinkról fogunk tanácskozni, egy gazdag történelmi múlttal rendelke-
zõ közösség sorsának alakulásáról, egyben a magyarság mai sorsáról, amit mi magunk is alakíthatunk.
Ezt kérem senki se tekintse egy naiv kijelentésnek! Inkább azzal az önfelmentõ kijelentéssel, illetve
hozzáállással kellene felhagynunk végre, amely úgy szól, hogy „A magyarok sorsa máshol dõl el, mi ki-
csik vagyunk, semmit sem tehetünk!” És erre az önsorsrontó lelkiségre mindig eszembe jut egy nagy
formátumú magyar politikus, Esterházy Miklós nádor mondása: „Õrültség semmit sem tennünk, ha
mindent nem tehetünk is.” És ez így van nagyban és kicsiben is. Nem másra kell várnunk, hogy megold-
ja bajainkat, nehézségeinket, hogy megóvja értékeinket. Mi nekünk kell tudnunk, hogy milyen sok ér-
tékkel rendelkezünk és azokat egy közösség hasznára meg kell mentenünk. A düledezõ kúriát, az üre-
sen, ablak nélkül romló kastélyt, a megmentésre váró régi parasztházat, az utolsó óráiban lévõ középko-
ri templomot megmenthetem én is. Persze nem egyedül kell, szervezhetek egy kis közösséget ebbõl a
célból vagy megkereshetem a megfelelõ hatóságokat. Igaz, ez általában nem könnyû, kitartás kell hoz-
zá, de az eredmény meglehet és egy-egy épített örökség megmentése közösséget kovácsolhat egy vege-
táló lakosságból. Rögtön lesz igazodási pont, közösségi tér vagy csak egy olyan megszépült épület,
amelyre büszke lehet az ember, hogy „Nekünk is van ám!” Ez a büszkeség ma még nagyon sok helyen
hiányzik! Mi, honismerõk tudjuk, hogy a magyar büszke lehet kultúrájára és elmondhatja, hogy legki-
sebb falvaiban is olyan értékek vannak, amelyek erõsíthetik a közösség identitását, szülõföld iránti ra-
gaszkodását. Milyen büszke lehet egy veleméri, egy feldebrõi, egy jáki, egy székelyderzsi egy
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óföldeáki vagy egy kiszombori magyar a templomára, egy bajnai, egy dégi, egy füzérradványi, egy
újkígyósi vagy egy nagymágocsi a községe kastélyára és hosszan sorolhatnánk az egyéb ipari vagy népi
mûemlékeket, hogy a helyi néphagyományok gazdagságáról ne is beszéljünk és akkor imént szándéko-
san csak falvakat, községeket említettem. (Mert hát még Makó, hát még Hódmezõvásárhely, Szeged,
Csongrád, Szentes…)

De folytatva az elõzõ gondolatot: nem sorsfordító-e az az egyén vagy közösség (pl. önkormányzat),
aki és amely megmentett egy omladozó régi házat, hogy helytörténeti gyûjtemény legyen benne, eset-
leg egy színház a pajtában (gondoljunk csak az õrségi Viszákra, Szarvas József színmûvész kezdemé-
nyezésére)? És, ha netalántán még ez a pozitív élmény újabb értékmentésre is sarkall, micsoda közös-
ség jöhet ott létre – amely már hisz magában, hisz a jövõjében, már nem másra mutogat, hogy azért nem
boldogulhat, mert…, hogy azért nem tesz semmit, mert ugye mások... Egyre több a jó példa és ezek a
példák mutatják, hogy nem lehetetlen megfordítani a sorsunkat, még akkor sem, ha elsõ látásra minden
ellene mond annak. Ez a nemzeti, polgári hozzáállás kell, ami nem kirekeszt, hanem összehoz, nem má-
sokra mutogat, hanem elõre mutat, a felmerülõ nehézséget nem problémának, hanem megoldásra váró
feladatnak tekinti. Én ezt a hozzáállást szeretném uralkodónak látni hazánkban és akkor újra összetar-
tozhat a Kölcsey által együtt használt két szó: haza és haladás.

Amikor történelmi sorsfordulóinkról, illetve a nemzet sorsáról beszélünk, mindig felmerül az össze-
fogás hiánya vagy annak igénye. Sokszor mondjuk, hogy mi magyarok csak a bajban tudunk összefog-
ni, hogy „Nekünk Mohács kell!”, mert különben széthúzunk, acsarkodunk… Valljuk be, ez azért még
mindig eléggé erõsen jellemzõ. Mindenesetre ebben is nagyon segíthetnek a helyi közösségekben ta-
pasztalható jó példák: számos településen láthatjuk például, hogy a polgárok egy szép célért össze tud-
nak fogni vagy két szomszédos önkormányzat ugyancsak egy olyan célért, amely sokaknak megélhe-
tést adhat és nézhetünk tovább a kistérségi együttmûködésekre és egyre felsõbb szintekre is. Ezek
reménykeltõek, még akkor is azok, ha voltak olyan példák is az utóbbi egy-két évtizedben, ahol már a
fejlesztések iránya sem volt jó. Nemegyszer ez abból is adódott, hogy nem a település történelmi adott-
ságaira, hagyományaira építve hoztak létre valamit, hanem csupán a trendekre, a máshol sikert hozó be-
ruházásokra tekintettek és építettek például óriási termálfürdõt oda, ahol nem lehetett rentábilis, mert
körülötte már számos jól mûködõ és kedvelt fürdõ volt. Sorsfordítók tehát sajnos továbbra is lehetünk
negatív irányba is, ha nem figyelünk a múltra, és annak tapasztalataira nem vagyunk figyelemmel. Igen,
egy közösségi fejlesztéshez mindig szükséges az odafigyelés, az adatgyûjtés, az alapos tervezés. Ide
vonatkozhat „a legszögedibb szögedi”, Bálint Sándor megállapítása (még ha nem pont ezzel kapcsola-
tosan is fogalmazta meg azt): „Minden tudománynak kettõs feladata van, az elsõ: az igazságnak önzet-
len megismerése; a másik: a megismert igazságnak célszerû alkalmazása a nemzet és az emberiség ja-
vára. Eredményt azonban csak kitartó munkával lehet elérni, amely az adatgyûjtéssel, megfigyeléssel
kezdõdik.”

És Bálint Sándort idézve meg is érkeztünk a sorsfordító embörhez, akadémiánk alcíméhez: Gellért
püspöktõl Bálint Sándorig. Igen, Széchenyinek abban is igaza volt, hogy „… hazát nem alkot holt föld,
hanem élõ ember…” Amikor nézzük a múltunkat és abban történelmi sorsfordulóinkat, akárcsak benne
kisebb-nagyobb országrészek fontos, sorsfordító eseményeit, teljesítményeit, akkor mindig azokra kell
nagyon figyelnünk, akik szereplõi voltak azoknak és akkor valóban elhihetjük azt, amit már korábban
hangsúlyoztam: hittel, elszántsággal, kitartással, a múltra és a közösségre való odafigyeléssel mi is le-
hetünk sorsfordító emberek és részt vehetünk egy község, egy város, egy ország és végeredményben
egy nemzet megújításában, megerõsítésében.

Sokan jártak elõttünk, akikre felnézhetünk, akiknek jó példáját folytathatjuk, akiknek nagyszerû éle-
téhez hozzátehetjük a miénket is. Egy Széchenyi Istvánt, egy Klebelsberg Kunót vagy egy Bálint Sán-
dort jó követni, de nagy megtiszteltetés követni a 100 éve született, a mindig népben-nemzetben gon-
dolkodó Kanyar Józsefet, a Honismereti Szövetség elsõ elnökét is, aki húsz esztendõvel ezelõtt csong-
rádi megnyitóbeszédében többek közt ezeket mondta mozgalmunkról: „Amikor tartóssá vált a nemzet
nyugtalansága a diktatúra kemény esztendeiben, azonnal észrevette, hogy írni kezdték a nemzet ellen a
történelmet. Ekkor támadt fel és állt csatasorba egy misszionáriusi elhivatottságú, a nemzet élni-
akarásától megfertõzött szekértábor, amely egészséges patrióta ösztönével, vonzó haza- és szülõföld-
szeretetével kiépítette a maga számára a honismereti mozgalom keretében nemzeti tudata környezetvé-
delmét, és azt szolgálni kezdte a magyarság mandátumos értelmiségi »összeesküvésével«: a Notitia
Hungariae történelmi gyökérzetû mozgalmának a kereteiben.” Kanyar elnök úr azt vallotta, amit mi is:
a honismeret, a helytörténet hozzá tud járulni az egészséges nemzeti önismerethez, a magyar identitás
megerõsítéséhez és így végsõ soron ahhoz, ami már Árpád fejedelem óta állandó célunk: gyarapodni,
boldogulni csodálatos hazánkban, a Kárpát-medencében.
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Végül köszönetet mondok az akadémia megszervezéséért Bartha Éva országos titkár asszonynak és
vendéglátó megyei tagszervezetünknek, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek és nem utolsó-
sorban köszönöm Lázár János miniszter úrnak, hogy elvállalta akadémiánk fõvédnökségét és ma jelen-
létével, köszöntõ szavaival megtisztelt minket, és hogy támogatta rendezvényünket. Ugyancsak köszö-
netemet fejezem ki a Nemzeti Kulturális Alapnak és Makó Város Önkormányzatának anyagi támogatá-
sáért, és mindazoknak a hozzájárulását ötnapos konferenciánk sikeréhez, akiknek a nevei ott sorakoz-
nak a meghívón.

Ezekkel a gondolatokkal a XLIV. Honismereti Akadémiát megnyitom. Kívánok mindenkinek jó ta-
nácskozást, szellemi és lelki feltöltõdést!

Debreczeni-Droppán Béla

A Honismereti Akadémia kitüntetettjei

Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem
kitüntetésben részesültek

BALOGH MIHÁLY
Balogh Mihály 1943. május 30-án született Kunszentmiklóson. Az ELTE BTK magyar–latin szakán

1966-ban szerezett tanári diplomát. Pedagógusi pályáját is szülõvárosában kezdte, majd mûvelõdési
felügyelõként, tanácselnökként, könyvtárosként dolgozott, miközben könyvtáros diplomát szerzett az
ELTE-n. 1998 nyarán az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazgatója lett. 2006 szeptembe-
rében innen vonult nyugdíjba.

A honismerettel való kapcsolata még a Hazafias Népfront égisze alatt mûködõ mozgalom aktivistá-
jaként, az 1960-as években kezdõdött, s tart a mai napig is. Harmadéves egyetemistaként vett részt elõ-
ször nyelvjárás- és földrajzinév-gyûjtõ tanulmányutakon Lõrincze Lajos és Bárczi Géza professzor ve-
zetésével. Szakdolgozatát is Kunszentmiklós földrajzi neveibõl írta, majd Szankon vett részt egy komp-
lex, a nyelvjárási sajátosságokra és a földrajzi nevekre és a hozzájuk kapcsolódó népetimológiai ma-
gyarázatokra, hiedelmekre is kiterjedõ gyûjtõmunkában.

Gimnáziumi tanárként tanítványai számára honismereti szakkört szervezett. Tanári tevékenysége
mellett részt vett a Bács-Kiskun megye földrajzi neveinek összegyûjtését és közreadását célzó prog-
ramban, és közremûködött a Dunavecsei járás honismereti bizottságában. Iskolai könyvtárosként gon-
dozta a nagy múltú, muzeális értékekben gazdag kunszentmiklósi gimnázium könyvtárát. Nyugdíjas-
ként sem szakadt meg kapcsolata a könyvtárral, önkéntesként végzi volt iskolája könyvtári állományá-
nak számítógépes feldolgozását. Érdeklõdése és figyelme is ehhez kötõdõen irányult Kunszentmiklós
és a Felsõ-Kiskunság helytörténetére és mûvelõdéstörténetére. A kunszentmiklósi „Puszta Rádió” szer-
kesztõ-mûsorvezetõjeként a Szülõföldemen címû élõ beszélgetéssorozatban közel kéttucatnyi,
Kunszentmiklóshoz kötõdõ jeles személyiséget mutatott be. Helytörténeti tárgyú, népszerû ismeretter-
jesztõ publikációi a helyi lapban és a megyei újság hasábjain, illetve tudományos folyóiratokban, köte-
tekben jelentek meg. Három évtizedes publikációs tevékenysége során mintegy félszáz helyismereti,
helytörténeti témájú írása, valamint közel száz pedagógiai és könyvtári tárgyú tanulmánya, cikke jelent
meg.

Társadalmi, illetve szakmai megbízatásai közül legfontosabbnak tartja, hogy több mint egy évtize-
dig, elõbb a Magyar Könyvtáros Tanárok Egyesületének elnöke, majd a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének alelnöke lehetett. Számos, szülõvárosához kötõdõ, megyei, szakmai, állami és tudományos ki-
tüntetésben részesült.

Balogh Mihály a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület egyik legrégebbi és a mai napig tevé-
keny tagja. Az 1960-as években került kapcsolatba a honismereti mozgalommal, egyesületünk munká-
jában a hivatalos megalakulástól, az 1990-es évek elejétõl részt vesz. Pályafutása során, valamennyi
munkahelyén fontos szerepet kapott a honismeret-helytörténet. Tudományos munkássága elsõsorban
Kunszentmiklóshoz és a Kiskunsághoz kötõdik, de megjelent könyvei és tanulmányai az egész magyar
mûvelõdéstörténet számára nélkülözhetetlenek. Példaértékû ismeretterjesztõ munkássága és magas
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színvonalú honismereti munkája mellett emberi értékei, a mások tiszteletén alapuló humánus magatar-
tása, szerénysége és a szülõföldhöz való ragaszkodása is közismert.

Mindezek alapján javasolja a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület Balogh Mihálynak a Bél
Mátyás – Notitia Hungariae Emlékplakett adományozását.

DR. HUDI JÓZSEF ATTILA
Dr. Hudi József Attila, a történettudomány kandidátusa – írói nevén Pénzeskúti Attila – 60 éve szü-

letett a Veszprém megyei Tapolcán. Iskoláit Pénzesgyõrött és a veszprémi Lovassy László Gimnázium-
ban, majd a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola magyar–történelem szakán, illetve Budapesten az ELTE levéltár
szakán végezte.

Pályáját a Veszprém Megyei Levéltárban kezdte, majd a székesfehérvári Városi Levéltárban dolgo-
zott, aztán a pápai Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának vezetõje lett. Ezután a Veszprémi
Hittudományi Fõiskola szociális munkás szakán lett oktató, illetve óraadó a Pápai Református Teológi-
ai Akadémián. 2007-tõl a Kálvin Intézet, jelenleg a Szisztematikus-történeti Intézet tudományos kuta-
tója.

Kutatási területe a XVIII–XIX. századi magyar társadalom mûvelõdési és közigazgatási története.
Eddig számos monográfiája és több mint 600 cikke, tanulmánya jelent meg a helyi, regionális és orszá-
gos folyóiratokban, hazai és külföldi tanulmánykötetekben. Soros-ösztöndíjasként a nemesi községek
történetét, OTKA-ösztöndíjasként a dunántúli köznemesi elitet kutatta.

Tagja az MTA köztestületének, az MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának. Az MTA Veszprémi
Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottságának alelnöke, a Településtörténeti Munkabi-
zottságnak elnöke volt. Tagja, alapító tagja és különbözõ vezetõ tisztséget betöltõ vezetõje a Hajnal Ist-
ván Kör Társadalomtörténeti Egyesületének, a Magyar Levéltárosok Egyesületének, a Magyar Egyházi
Levéltárosok Egyesületének, Pénzesgyõr Baráti Körének, a Pápai Mûvelõdéstörténeti Társaságnak. A
Comitatus Önkormányzati Szemle egyik alapítója és az Acta Papensia történeti folyóirat fõszerkesztõje.

Munkáiban foglalkozik Pápa város önkormányzatának a késõ feudalizmus korával, Pénzesgyõr tör-
ténetével, a dunántúli nemesi községek statútumaival a XVII–XIX. században, Lovas, Németbánya,
Litér és Olaszfalu történetével, a pápai református kollégium diákjaival 1585–1861 között, a balatonfü-
redi színházak és színészet történetével, valamint a könyvkultúra és mûvelõdés történetével a XVI-
II–XIX. századi Veszprém megyében.

Sajtó alá rendezte Francsics Károly visszaemlékezéseit, Pápa város 1848/49. évi történetének forrá-
sait, a XVIII. századi dunántúli egyházleírásokat, Hunkár Antal, Kacz Lajos, Voyta Adolf visszaemlé-
kezéseit és iratait, a fogyasztás társadalomtörténetét; Bánd és Vaszar történetét, Pályi Zsófia Katának A
Pályi prédikátori család öröksége – Egy református lelkészcsalád nemzedékeinek történetét.

Dr. Hudi József Attila 1979-ben kapcsolódott be a honismereti mozgalomba. Az elmúlt évtizedek-
ben számos ismeretterjesztõ és tudományos elõadást tartott, konferenciákat szervezett, részt vett a
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület munkájának irányításában, melynek 1995-tõl 1999-ig elnö-
ke, 2002-tõl alelnöke volt.

Mindezek alapján a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöksége 2016. április 1-jei ülésének
határozata alapján javasolja dr. Hudi József Attila kiemelkedõ honismereti tevékenységének Bél Má-
tyás – Notitia Hungariae Emlékplakettel való elismerését.

PÁL LÁSZLÓNÉ SZABÓ ZSUZSANNA
Makón született, és egyetemi éveit leszámítva egész eddigi életét itt töltötte. A makói József Attila

Gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történe-
lem–orosz szakos tanári diplomát. Egykori gimnáziumába visszakerülve, 41 éven át diákok generációit
tanította, nevelte.

Pedagógiai munkájában jól kamatoztatta sokoldalú személyiségét. 21 évig vezetõje volt a gimnázi-
um Reneszánsz Mûvészeti Körének, amelyrõl önálló kötetet is megjelentetett. A Makó Kistérségi Tör-
ténelemtanári Munkaközösségben a helytörténeti oktatás megvalósításán és Makó történetének külön-
bözõ korszakai témakörökben munkálkodott. Tanári és honismereti munkájában mindig elsõdleges volt
az értékteremtés és értékátadás, megõrizve a múltból a jelen és a jövõ számára is hasznosítható gondo-
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latokat és értékeket. Iskolai honismereti munkájának kiemelkedõ értéke a József Attila Gimnázium
Helytörténeti Körének vezetése, programjainak szervezése, melynek során helytörténeti kutatásainak
eredményeit is beépítette a történelemtanításba. A diákok számára helytörténeti kutatómunkát igénylõ
alkotópályázatokat hirdetett, segítette és irányította kutatótevékenységüket, részt vett az elbírálásban, a
zsûrizésben és kiállításokat rendezett a honismereti gyûjtõmunkák eredményeibõl.

A honismereti mozgalomhoz a Honismereti Szövetség középiskolásoknak rendezett nagy történel-
mi–mûvelõdéstörténeti vetélkedõkön szerepelt csapatainak szép eredményei vezették. Ma már több
tisztséget tölt be a Honismereti Szövetségben, az országos elnökség és a Pedagógiai Munkabizottság
tagja. Az egyetemi hallgatók számára rendezett Hon- és Népismeret Konferenciák népszerûsítõje és
elõadója. Rendezõje és fõ szervezõje volt a szegedi Ifjúsági Honismereti Akadémiának, a III. Országos,
és a VI. Regionális Határ Menti és Határon Átívelõ Anyanyelv és Honismeret konferenciáknak, illetve
a jelenlegi makói Országos Honismereti Akadémiának.

Hatodik éve a Csongrád megyei egyesület titkára. Munkájával az egyesületi élet összefogásának
egyik meghatározó irányítójává vált. Feladatait jól áttekinti, és nagy munkabírással végzi, programter-
veket készít, honismeret napi konferenciákat szervez. Összeállította a Csongrád megyei egyesület két
évtizedes történetét bemutató vándorkiállítás anyagát, pályázatokat ír, az egyesület tagjai számára von-
zó programokat, kirándulásokat szervez. Jelentõs kapcsolatokat épített ki a határokon túli régiók civil
szervezeteivel és iskoláival, akikkel közösen konferenciákat, tanári mûhelytalálkozókat, történelem
versenyeket szerveztek. A Makói Honismereti Kör vezetõje, programjainak szervezõje és rendszeres
elõadója. Szerkeszti a kör kiadásában évente megjelenõ Makói Honismereti Híradót, amelyben a kör te-
vékenységének ismertetése mellett a helytörténetírók írásait jelentetik meg.

Publikációs tevékenységének kiemelt területe az iskola-, a város- és a régiótörténet kutatása, a hely-
történetírás. Ebben a témában eddig három önálló kötete jelent meg, melyek közül kiemelkedik a Város
a Maros mentén helytörténeti olvasókönyv, melyért megkapta az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját.
Különbözõ folyóiratokban közel 200 írását közölték. Kiemelkedõ kötetszerkesztõi munkássága. Nevé-
hez fûzõdik a megyei honismereti egyesület honlapjának létrehozása, melynek szakmai-tartalmi szer-
kesztõje, frissítõje és gondozója.

Kiemelkedõen eredményes tanári és helytörténetkutató munkája alapján iskolája és városa
emblematikus személyisége. Teljesítményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Csongrád Megye
és a Honismereti Szövetség számos szakmai elismeréssel és díjjal ismerte el. Pál Lászlóné Szabó Zsu-
zsannát a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület szakmai felkészültsége, elhivatottsága, helytörténe-
ti kutató munkássága, a honismereti mozgalomban végzett tevékenysége alapján ajánlja a Bél Mátyás –
Notitia Hungariae Emlékérem kitüntetésre.

Honismereti Munkáért Emlékéremmel
kitüntetettek

GUBICZA ILONA
Gubicza Ilona Veszprémben született. Iskoláinak elvégzése után pályáját a petõházi Cukorgyárban

mérlegképes könyvelõként kezdte. Férje halálát követõen gyermekeivel Veszprémbe költözött és a
Veszprémi Vegyipari Egyetemen a számítógépes adatfeldolgozás és informatikai részleg vezetõjeként,
majd a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Kémiai Kutató Intézet gazdasági igazgatójaként dol-
gozott. Innen Budapestre vitt az útja, ahol a Gazdasági Minisztérium Költségvetési Fõosztályának fõ-
osztályvezetõ-helyetteseként, végül a Magyar Energia Hivatal gazdasági igazgatójaként mûködött
nyugdíjazásáig.

Gubicza Ilona hivatása, a számok és a közgazdaság világa messze esett a honismerettõl, de saját csa-
ládjának története elõcsalogatta belõle a helytörténészt. 2001-ben lett a Veszprém Megyei Honismereti
Egyesület tagja, azóta foglalkozik behatóan családja – a Gubicza, a Soós és a Leitold család – történeté-
nek kutatásával. Anyai ágon a Soós család gyökerei Bakonyszentlászlóra, a Gubicza ágé Olaszfalura,
Tésre és Bakonyszentlászlóra vezetnek, de a Gubicza család után kutatnia kellett Balatonszabadiban,
valamint a Dél-Alföldön: Békéscsabán, Szegeden és Zenta térségében is. Férjének családja, a Leitold
család barnagi és vöröstói eredetû. Gyûjtõmunkája során a három család történetében tíz-tizenegy ge-
nerációt dolgozott fel.
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Kutatásai alapján bizonyítottnak látszik, hogy a Gubicza õsök Sziléziából érkeztek a zirci ciszterci
apátság olaszfalui birtokára az 1730-as években. A Kubicza vagy Gubicza névváltozatokban is megje-
lenõ családokban többen is magas állami tisztségeket töltöttek be. Bakonyszentlászlón 1998 és 2013
között a Soós, illetve Gubicza családoknak már hat találkozót szervezett, amelyeken 160–180-an vettek
részt az egész ország területérõl. 2006-ban az I. Gubicza találkozón határozták el, hogy a Gubicza Antal
és neje, Kovács Eleonóra által 1914-ben Bakonyszentlászlón állíttatott kõkeresztet felújítják. Ez száz
család támogatásával 2007-ben valósult meg.

A Leitold családok kutatását 2009-ben kezdte el. Róluk az derült ki, hogy a Rajna mentérõl a Zichy
grófok által kezdeményezett betelepítés során, az 1720-as években jöttek Magyarországra. Az I.
Leitold családtalálkozót 2010-ben rendezték meg Vöröstón és Barnagon, amelyen 183 családtag vett
részt.

Gubicza Ilona rendszeresen tart elõadásokat a családkutatásokban részt vevõknek, amelyeken szem-
léletes prezentációkban mutatja be a feldogozott családok történetét, a megõrzött emlékeket és a kiala-
kult helytörténeti kapcsolatokat. Például a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának
nemzetközi konferenciáján, és a XIV. Országos Honismereti Kiadványszerkesztõi Konferencián tartott
sikeres elõadásokat. Állandó résztvevõje az Országos Honismereti Akadémiáknak. Honlapján, a
www.csaladfa.info-n a Gubicza, a Soós és a Leitold családokkal kapcsolatos kutatási eredményei, szár-
mazási helyei, a családfák, a találkozók fényképei, videofelvételek, emlékek, régi tárgyak, visszaemlé-
kezések és a megjelent publikációk találhatók, amelyek gazdagítják a megye helytörténeti kutatási
eredményeit. Cikkei és tanulmányai mellett önálló kötete: a Gubicza családok évszázadai.

A fentiek alapján a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 2016. április 1-jei elnökségi ülésének
határozata alapján Gubicza Ilona családkutatónak a Honismereti Munkáért Emlékérem adományozását
javasolja.

KOLICS PÁL

Kolics Pál tanár, a „Baranya szélén” mûködõ kollégánk 1944-ben született a Somogy megyei
Bolhón. Szigetváron érettségizett, tanítói diplomáját Baján szerezte. Ezután Szegeden szerzett egyete-
mi diplomát pedagógia szakon. Következõ diplomáját a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi karán szerezte. Élete és pedagógus pályán töltött munkája
Szigetvárhoz és környékéhez kötõdik. Tanított és igazgatott Riticspusztán, Gyûrûfûn, Patapoklosiban,
Rózsafán, Nagydobszán és Szigetváron. Munkája során mindig igyekezett az általa vezetett intézmé-
nyeket jelentõsen bõvíteni. Az országban az elsõk között hozott létre Általános Mûvelõdési Központot.
Négy éven át a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából szaktanácsadóként segítette a megyei
általános mûvelõdési központokat. Tevékenysége alatt a kistérségi szakmai együttmûködés kialakításá-
val, a pedagógiai információs központ megszervezésével, a közösségi iskola rendszerének kialakításá-
val, a kompetencia alapú oktatás megvalósításával, valamint az iskolák infrastruktúrájának megújításá-
val foglalkozott. A térségben tett fejlesztéseket, a kultúra és mûvelõdés terén szerzett tapasztalatait há-
rom kiadványban összegezte. Mûvelõdési szakemberként, tanárként és iskolaigazgatóként is mindig
nagy hangsúlyt fektetett a helytörténeti, honismereti munkára, a hely szellemének, a város történetének,
értékeinek megismertetésére. Tanítványai számára gyakran szervezett helytörténeti rendezvényeket,
versenyeket, vetélkedõket, városismertetõ sétákat.

Kolics Pál három cikluson át szakértõje volt a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának és országos tanügyi igazgatási szakértõként is tevékenykedett. Tagja volt a TIT
Baranya Megyei Elnökségének és a Baranya Megyei Tanács Mûvelõdési Bizottságának. Számos szak-
mai elismerés birtokosa.

2007 óta nyugdíjas, de napjait továbbra is aktívan tölti. Publikációi között sorra jelentek és jelennek
meg írásai Szigetvár környékének megszûnt kisiskoláiról. Szorgalmazza az elnéptelenedett települések
és megszûnt iskolák emléktáblával való megjelölését is. A Szigetvári Várbaráti Kör által kiadott Lám-
pások Szigetvár és vidékén címû sorozatban számos írása jelent meg. Jelenleg is aktív munkát végez a
Baranya Megyei Honismereti Egyesületben, melynek oszlopos tagja.

A fenti eredmények alapján a Baranya Megyei Honismereti Egyesület Kolics Pált a Honismereti
Munkáért Emlékéremre javasolja.
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MOLNÁR ENDRÉNÉ

Molnár Endréné magyar–történelem szakos tanár, aki évtizedek óta Domoszlón és Kisnánán végez
kisközösségekben honismereti munkát. Lakókörnyezete Domoszló és Kisnána, ahová a XVIII. század-
ban szlovák anyanyelvûek települtek, amit levéltári források is bizonyítanak. Molnár Endréné õsei is a
Felvidékrõl jöttek, akik közt magyar és szlovák anyanyelvûek is voltak. Ez az oka, hogy igen elhivatot-
tan foglalkozik a szlovák kisebbség történetének kutatásával és vett részt a Magyar–Szlovák Szövetség
munkájában mintegy 10 évig.

A Nyugdíjasok Megyei Szövetsége szervezésében Domoszlón mûködõ Nyugdíjasok Klubja lelke-
sen õrzi a település hagyományait, és megalakulásuktól fogva szervesen kapcsolódik a Heves Megyei
Honismereti Egyesülethez. Molnár Endréné a régió kisközösség-vezetõivel együttmûködve szervezett
és szervez napjainkban is hagyományõrzõ találkozókat Bodonyban, Parádon, Kisnánán és Domoszlón.
A szlovák hagyományõrzésrõl írt munkájával országos második díjat nyert az országos néprajzi pályá-
zaton. Molnár Endréné lelkes, szakszerû közremûködésével sok fiatal ismerkedhetett meg a kisnánai
vár történetével. Esztergomban, az Országos Iskola és Honismereti Konferencián elõadóként ismertet-
hette meg évtizedes pedagógiai tevékenysége alatt megszerzett tapasztalatait a Hogyan segíti a hagyo-
mányõrzést, a honismereti munkát az iskola, illetve a Taníthat-e diák diákot? témákban. Vezetésével és
szervezésében kapcsolódott Domoszló és környéke a Pétervásárai járásban megalakult Heves Megyei
Értéktárhoz. Lakóhelyén, a Honismeret Napján Szlovák Napokat szervez, mely egyben a Heves Me-
gyei Egyesület központi ünnepe is. Ennek aktualitását az adja, hogy a szlovákok elsõ családjai
1716-ban telepedtek le Kisnánán.

Munkássága a magyarok mellett a szlovákok hagyományainak õrzésével, felkutatásával is gazdagít-
ja hazánk történetét, néprajzát, kultúráját. Ezen a területen Heves megyében múlhatatlan érdemeket
szerzett. Munkássága elismeréseként a Heves Megyei Honismereti Egyesület javasolja, hogy Molnár
Endréné honismereti, hagyományõrzõ tevékenységét a Honismereti Munkáért Emlékérem adományo-
zásával jutalmazzák.

DR. RÓBERT PÉTER

Dr. Róbert Péter tanár, helytörténetkutató 1942. február 5-én, Budapesten született. Gimnáziumi
érettségi után könyvkereskedelmi, majd könyvtári területen dolgozott. Tanult a jogi karon, dolgozott
népmûvelõként. A tanárképzõ fõiskolán könyvtár–pedagógia szakos, majd az ELTE BTK történe-
lem–népmûvelés szakán középiskolai tanári diplomát szerzett. Tanított a Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mián, a Nemzetvédelmi Egyetemen, a Kiss János Tanítóképzõ Fõiskolán, napjainkban az Országos
Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem docenseként dolgozik.

Jelenetõs és széles körû publikációs tevékenységet folytat, elsõsorban Budapest helytörténetét ku-
tatja. Gondozza a XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek megjelentetését, melyek közül több kiadványá-
nak szerzõje is volt. Foglalkozott a „védett házak” történetével, a XIII. kerület fürdõivel és uszodáival,
postatörténetével, a kerületben élõ nemzetiségekkel, az angyalföldi zsinagóga és a Szabolcs utcai kór-
ház történetével. A Bethlen Téri Füzetekben is publikál. Tanulmányainak nagy része a Budapesti Hely-
történeti Tanulmányok több kötetében olvasható. Sok írása jelent meg különbözõ lapokban, elsõsorban
hadtörténeti témában. Rendszeres szerzõje a Honvédségi Szemlének, Budapest kerületi lapjainak, vala-
mint a Városunk címmel megjelenõ Budapesti Honismereti Híradónak. Negyedszázadon keresztül
gyûjtõ munkatársa volt A Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiája MTA-kiadványnak. Önálló kötetben
írta meg az 1848–49. évi szabadságharc zsidó vonatkozásait, az elsõ világháborúban harcoló zsidó ka-
tonáknak Egyenlõ jog a hõsi halálra címmel állított emléket, és írt a 100 éves MAZSIHISZ Szeretet-
kórházról és jelentek meg kötetei a két világháború közötti idõkrõl.

Dr. Róbert Péter a budapesti XIII. kerületi Helytörténeti Klub tevékeny tagja, melynek sok éven át
elnöke is volt. Tevékenysége során helytörténeti vetélkedõket szervezett és szervez, emléktábla-avatá-
sokat kezdeményez, Wallenberg-megemlékezéseket tart, budapesti helytörténeti séták vezetõje. Tizen-
két éven át a TIT-országjárás vezetõje volt. A Budapesti Honismereti Társaságnak 2004-tõl tagja,
amelyben Társaságunk kerületeket összefogó Területi Bizottságának elnöki tisztét tölti be.

A fentiek alapján a Budapesti Honismereti Társaság elnöksége ajánlja, hogy a Honismereti Szövet-
ség dr. Róbert Pétert a Honismereti Munkáért Emlékérem kitüntetésben részesítse.

83



FÜLÖPSZÁLLÁSI SZÉKELY GÁBOR
Fülöpszállási Székely Gábor helytörténész és magángyûjtõ életének elsõ helytörténeti és néprajzi té-

májú kiállítását fülöpszállási iskolájának tantermében rendezte 1960-ban, 12 évesen, egy ünnepség al-
kalmával. Azóta is szorgalmasan és lelkesen gyûjti a régi használati tárgyakat, fotókat, iratokat, a hely-
történeti szakirodalmat.

1989-ben a szibériai Petõfi-kutatás és az azt követõ viták hatására õ is keresni kezdte „saját Petõ-
fi”-jét. Ennek során összegyûjtötte a Petõfi-kultusz 170 éve alatt kiadott magyar és idegen nyelvû köny-
veit, szakirodalmát, szobrokat, képeket, jelvényeket, plaketteket és egyéb tárgyakat, mintegy 6000 da-
rabot. A legnagyobb értékeket a költõ életében kiadott mûvei, röplapjai, használati tárgyai képviselik.
Ebben a témakörben eddig 60 kiállítást rendezett.

Elõször a fülöpszállási õseinek házában rendezett be helytörténeti kiállítást az összegyûlt anyagból.
Ezt kinõve, a falu központjában nagyméretû házat vásárolt, melyet Kanyar József, szövetségünk akkori
elnöke avatott fel. A következõ kiállítás megrendezésére egy Kunszentmiklóson vásárolt házban került
sor, ahol egyesítette gyûjteményeit Felsõ-Kiskunsági Emlékek Háza elnevezéssel. A kiállításon szere-
pelt a Petõfi-kultusz-gyûjtemény, felsõ-kiskunsági helytörténeti, néprajzi tárgyak, Fülöpszállás és
Kunszentmiklós kultúrtörténeti emlékei, híres atyafiak irodalmi és tudományos termékei, Szász Károly
református püspök munkái, kéziratai, fotói, levelei és használati tárgyai, egy eszperantó kultuszgyûjte-
mény és könyvtár, egy népikerámia-gyûjtemény és a felsõ-kiskunsági õsi emlékek a Pannon-tengeri
csigáktól napjainkig.

Megvásárolta Kunszentmiklóson Diószegi Balázs festõmûvész szülõházát és hagyatékát, több ezer
rajzát, vázlatát, festményét, kéziratait, dokumentumait, melyekbõl már több városban rendezett kiállí-
tást. Rendszeresen kölcsönöz közgyûjtemények kiállításaihoz is. Gyûjteményét folyamatosan gyarapít-
ja. Belföldi és külföldi aukciókon vásárol a szakterületéhez tartozó dokumentumokat, tárgyakat, köny-
veket. Magyarországon az övé a legnagyobb magángyûjtemény Szász Károly, a Petõfi-kultusz és esz-
perantó témakörökben. A kiállításai jelenleg Kunszentmiklóson tekinthetõk meg. Vendégkönyvei alap-
ján látogatóinak száma meghaladja a 100 ezer fõt.

Néprajzi, kultúrtörténeti és Petõfi vonatkozású cikkei rendszeresen megjelentek és megjelennek a
Nyugati Magyarság, a Honismeret, a Redemptio, a Petõfi Népe, a fülöpszállási Kurjantó és a kun-
szentmiklósi Bakér-Mente c. lapokban. Önállóan adja ki a Fülöpszállási Emlékek sorozatot, melyben
saját írásai jelennek meg. Honismereti-helytörténeti munkája során jelentõs konferenciákat is szerve-
zett Kunszentmiklóson. A helyi Puszta Hangja Egyesület rendezésében elõadásokat vállal országszerte
a Kunszentmiklóshoz és a gyûjteményéhez kapcsolódó témakörökben.

Tevékenységét több kitüntetéssel jutalmazták, illetve ismerték el. A Bács-Kiskun Megyei Honisme-
reti Egyesület tagja. A Honismereti Szövetségnek 1997-tõl 2013-ig volt kuratóriumi elnöke. A fenti ér-
demek alapján Fülöpszállási Székely Gábort a Bács-Kiskun Megyei Honismeret Egyesület a Honisme-
reti Munkáért Emlékéremre javasolja.

Honismereti Emléklappal
kitüntetettek

Budapest: Bartos Mihály, Kadlecovits Géza, Neubrandt Istvánné; Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Alabán Péter, dr. Bodnár Mónika; Csongrád megye: dr. Halmágyi Pál, Lantos Imre, dr. Markos Gyön-
gyi, Pintér Istvánné Szurovecz Irén, Siket István László, Tímár Ferenc, Urbancsok Zsolt, Szegedi
Móravárosi Szakképzõ Iskola Honismereti Köre (közösségi); Fejér megye: Braun Réka, Szabó Imréné,
dr. Kisari Sándorné; Heves megye: Bukolyi Ferencné, Gyöngyösi Sándorné, Katonáné Hajdú Ilona, Kis
Beáta, Kis Kitti, Kiss Endréné, Kovács Istvánné, Tóth Enikõ, dr. Vargáné Lukács Tünde;
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Farkas Dezsõ, Farkas László, Forgács József, Hajnal Csabáné, Kohajda
Zoltán, Varga András, Elsõ Jászkun Honvéd Emlékzászlóalj (közösségi), Jákóhalmiak Baráti Társasága
(közösségi); Tolna megye: Rühl Gizella, Dull Zoltán, dr. Kiszler Gyula, Endreffyné Takács Mária,
Miskolczi Zoltánné, Ékes László, dr. Gesztesi Tamás, dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta, I. Béla Gimná-
zium, Szekszárd (közösségi); Vas megye: Bors Géza, Balogh Péterné, Szalainé Bodor Edit, Kapornaky
Sándor; Veszprém megye: Faa Judit, Jákói Bernadett, Mayer Rózsa, Horváth Lajos, Petrovics László,
Áment Márton.
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A Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetettek (balról jobbra): dr. Róbert Péter,
Molnár Endréné, Gubicza Ilona és Fülöpszállási Székely Gábor (Mándli Gyula felvétele)

A Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékplakettel kitüntetettek (balról jobbra):
Balogh Mihály, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna és dr. Hudi József Attila (Mándli Gyula felvétele)



A szekcióülések beszámolói
1. szekció:
Sorsfordító történelmi események tanítása határon innen és túl

A szekció a Makói József Attila Gimnázium rendezvénytermében ült össze, 35 honismerõ részvéte-
lével. Szekcióvezetõként ismertettem a különleges téma bemutatásának elõkészületeit, amelynek során
Csongrád megyei középiskolai történelemtanárokat kértem fel a magyarországi történelemtanítás kere-
teinek, lehetõségeinek és a diákok számára legvonzóbb és leghatékonyabb módszereinek ismertetésére,
az általuk sorsfordítónak tartott történelmi események problematikájának kiemelésére. Személyes is-
meretség tette lehetõvé, hogy összehasonlításként Fodor Enikõ temesvári történelemtanárnõt is meg-
kérjük, jellemezze a határon túl, szórványban mûködõ magyar iskolák történelemtanításának helyzetét.
Szlovákiai magyar iskolákból Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismerõ barátaink segítségé-
vel kaptunk írott véleményeket. Sajnos a kárpátaljai és délvidéki iskolákba eljuttatott kérésünkre nem
érkeztek válaszok.

Elsõként Gergelyné Bodó Mária, a Szeged-Móravárosi Szakképzõ és Általános Iskola magyar–tör-
ténelem szakos tanára vetített képes hozzászólásában ismertette a magyarországi történelemoktatás ke-
reteit: NAT – kerettanterv – helyi iskolai tanterv – tanórák száma – tanórán kívüli foglalkozások lehetõ-
ségei. Röviden bemutatta a magyarországi kétszintû érettségi rendszerét.

Kiemelkedõen problémás történelmi kérdéskörként kiemelte a Kárpát-medence népeinek eredetét, a
megtelepülésük és államalakításuk idõszakának meghatározásában tapasztalható bizonytalanságokat,
történészi vitákat (szláv népek, dákóromán elmélet). Egyik sorsfordító idõszak legfontosabb dokumen-
tumaként az 1848. évi áprilisi törvények jelentõségét hangsúlyozta. Elemzésében a szabadságjogok, az
autonómia, valamint a jobbágyi függõség és terhek eltörlése után felerõsödõ polgári fejlõdés fontossága
mellett a megoldások hiányosságait, az azok következtében kialakult társadalmi feszültségek hatásait,
az Erdéllyel való unió megvalósulásának késõbbi következményeit emelte ki. Véleménye szerint a dua-
lizmus korának kiemelkedõ problematikáját alkották a nemzetiségek autonómiájának és asszimiláció-
jának kérdései. Ezek megjelenése az oktatási törvényekben tendencia jelleggel tükrözte a politikai
szándékokat a nemzetiségiek számára a jogbiztosítástól az asszimilációs szándékig.

Széll Gábor, a csongrádi Batsányi János Gimnázium történelem–latin szakos tanára hozzászólásá-
ban kiemelte, hogy a tantervek órakeretében igen elhanyagolt a hon- és népismeret tantárgy, az 5. osz-
tályban heti fél órát adnak rá. A társadalomismeret tanítása is csorbul, hiszen a terjedelmes történelem
tananyag javára átcsoportosítanak órákat a társadalomismeret rovására. Prezentációjában látványos tér-
képsorozat, grafikonok, kördiagramok szemléltették a trianoni békediktátum következtében kialakult
területi változásokat, és az általuk létrejött demográfiai, gazdasági, kulturális, családi veszteségeket,
egyetemi rendszerünk átalakulását, kiemelve a szegedi egyetemre gyakorolt hatását. Széll Gábor rövid,
fotókkal illusztrált összefoglalót adott 1848, valamint 1956, illetve a Nemzeti Összetartozás Napjának
iskolai megünneplésérõl, hangsúlyozva az élményszerû közös ünneplés érzelmi hatását a diákság iden-
titástudatának erõsítésében. A történelemtanítás fontos tényezõjeként emelte ki a nemzeti kisebbségek
1920 utáni jogvesztését, a lakosságcsere keserû kényszerét, a vissza-szlovákosítás politikájának és a
szomszédos magyarellenes politika erõsödésének lélekromboló negatívumait. Konkrét példaként szólt
Csongrád és a csongrádi gimnázium kapcsolatáról a délvidéki Magyarittabé szórványmagyarságával,
az ottani magyarellenesség megnyilvánulásaival (a Kossuth-emlékmû megcsonkítása), dicsérve a szór-
ványban mûködõ civil közösségek erejét, összefogását, amellyel újra felállították a Kossuth-emlékmû-
vet.

Fodor Enikõ, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum történelemtanára azokról a nehézségekrõl
szólt, amelyek a határon túli magyar iskolákban nehezítik a történelem tanítását: pl. nem megfelelõ tan-
könyvek, a heti egyórás történelemtanítás rendkívül leszûkített lehetõségei, a vegyes házasságokban
született gyermekek identitásformálásának lehetetlenségei. Hozzászólása egy felelõsségérzettõl átita-
tott tanárember segélykiáltásaként hatott. Kivetített olyan tankönyvi oldalakat, amelyeken aláhúzással
jelölte a helytelen, a magyar történelem fontos csomópontjait eltorzító mondatokat, amelyeket korrigál-
nia kell a tanárnak, ha valós tényeket, folyamatokat akar diákjainak megtanítani. Ez is a határon túli ma-
gyar pedagógusok küzdelmének része, nem csak a szórvány magyarság rohamos fogyása ellen tett erõ-
feszítések sora.

Egy szlovákiai történelem szakos tanár véleményét a szlovákiai történelemtanításról Mándli Gyula,
a Honismereti Szövetség egyik alelnöke olvasta fel. Megtudhattuk, hogy a szlovákiai történelemtanítás
helyzete – összehasonlítva az anyaországival – igen súlyosnak mondható. A négyosztályos gimnázium-
ban az elsõ 3 évfolyamban heti 2 történelemóra van (volt, amikor csak heti 1 óra volt!), a befejezõ 4.
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osztályban egyáltalán nincs, a történelem nem kötelezõ érettségi tantárgy. Az érettségizni szándékozó
diákok szemináriumon próbálnak felkészülni történelembõl. A történelemtanár állandó idõhiánnyal
küzd, hisz 3 év alatt heti 2 órában kell átvennie a világtörténelmet, a magyar, a csehszlovák, a szlovák, a
szlovákiai magyar történelmet, s nem utolsósorban a helytörténetet is. Ez lényegében lehetetlen feladat.

Az alapiskoláikban sok esetben megfelelõ képesítéssel nem rendelkezõ, más szakos kollégák, gyak-
ran az osztályfõnökök oktatják a történelmet. Míg a szlovák nemzetiségû diákok számára biztosítva
vannak a megfelelõ tankönyvek saját nemzetük történelmének elsajátításához, addig az oktatási minisz-
térium a magyar iskolákba tükörfordítással eljuttatott tankönyvei alkalmatlanok arra, hogy azokból a
magyar iskolák diákjai a saját nemzeti kultúrájukat és történelmüket kellõ szinten megismerjék. A ma-
gyar történelem sorsfordító eseményeinek, idõszakainak tanítására a történelemórákból mindössze
13% fordítható, ami nagyon kevés.

A gimnáziumban még van lehetõség – kellõ érdeklõdõ diák esetében – történelem szakkört tartani,
ahol nemzeti történelmükkel részletesebben is foglalkozhatnak a történelmet kedvelõ diákok, akik be-
kapcsolódhatnak a magyarországi történelemversenyekbe is.

Dr. Bodnár Mónika, a BAZ Megyei Honismereti Egyesület titkára közvetítette az akadémia tagjai-
nak Krompasky Tünde tornai pedagógus tapasztalatait, aki a Kincskeresõk mozgalom jelentõségét
emelte ki a helyi regionális értékek kutatásában, feldolgozásában. Ennek révén ismerkedett meg a 95
éves Kulcsár Józsi bácsival, aki mesélt a második világháború után, a fogságban átélt borzalmakról.
Csodával határos módon átélte a 6 évnyi orosz fogságot és 1949 õszén érkezett haza. A fogság éveiben
erõs élni akarás motiválta. Mindennap újabb kihívást jelentett, amit le kellett küzdenie, át kellett élnie,
végig kellett harcolnia. Hazatérve mindig elõre nézett, sohasem hátra. A fogságról évekig nem beszélt.
A tanárnõ véleménye szerint sok elkeseredett ember meríthet erõt az õ életútjából. Életének fontos üze-
nete: a legmélyebb pontról is van kiút, ha van az embernek hite, kitartása és élni akarása.

Hanesz Júlia visszaemlékezését Titkos Sándorné, a BAZ Megyei Honismereti Egyesület elnöke is-
mertette. A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium és Alapiskola volt diákjának, je-
lenleg magyar egyetemistának a véleménye, hogy a kassai magyar iskolában magyar szemszögbõl ta-
nulták az egyes korszakokat, a tárgyi adatokra fektették a hangsúlyt, az összefüggésekre, következmé-
nyekre nem mindig maradt idõ.

Az Árpád-házi királyok uralkodását nem tanulták részletesen, de a tatárjárást és IV. Béla uralkodását
elemezték. A nemzeti sorsfordulónak tartott 1526-os mohácsi csatát nemcsak történelemórán, de ma-
gyar irodalomból, sõt, a szlovák irodalmi mûvek kapcsán is többször, részletesen említették. 1848–49
idõszakát nagyon kiemelték, történelem- és magyar-órán is. Az I. világháborút inkább világtörténeti
szempontból tanulták, Magyarország szerepére külön nem tértek ki. A párizsi békekonferencia kapcsán
szerepeltek a tárgyaló felek követelései, a békediktátumok legfontosabb pontjai, hogy Magyarországot
milyen súlyos emberi és területi veszteségek érték, és mindmáig ennek milyen hatása van, hogyan zaj-
lottak a tárgyalások, a gyõztes nagyhatalmak mennyire elnyomták a többi államot. Fõleg a globális
szemléletmód érvényesült, nem tartották igazságosnak a döntést, de nem „siránkoztak”. A II. világhá-
ború elõzményeit, a háború menetét, csatákat, konferenciákat fõleg világtörténelmi szempontból tár-
gyalták, Magyarországot illetõen a zsidótörvényeket emelték ki.

A II. világháború utáni történésekkel, 1956 eseményeivel, mivel negyedik osztályban nem volt tör-
ténelemórájuk, nem nagyon tudtak foglalkozni, ill. magyarirodalom-órán filmeket is néztek, kiemelték
a magyarok hõsiességét, a bukás okait: az oroszok ígéretüket megszegve bevonultak, és a nyugati nagy-
hatalmak nem nyújtottak segítséget.

Titkos Sándorné szólt azokról a nehézségekrõl, amelyekkel a szlovákiai magyar diákok küzdenek,
ha meg akarnak felelni a magyar felsõoktatás érettségi-felvételi rendszere követelményeinek. Óriási hi-
ányokat kell nagyon rövid idõ alatt pótolniuk.

Székely András Bertalan a magyarországi tankönyvek hibáiról szólva a tévedések lélek- és identi-
tásromboló hatásait említette.

Dr. Bõszéné Szatmári-Nagy Anikó hozzászólásában a határokon átnyúló magyar–magyar kapcsola-
tok fontos formáit elemezte, köztük az iskolások közös helytörténeti régiós vetélkedõit, pl. Eszter-
gom–Párkány és térsége iskolásainak barátságokat is létrehozó élvezetes versengéseit. Civil szerveze-
tek és önkormányzatok támogatásával jelenhetnek meg azok a helytörténetet feldolgozó kiadványok,
amelyek a lokális kötõdés erõsítésével hozzájárulhatnak a fiatalok gyökereinek és távlati céljainak,
honszeretetének kiépítéséhez, biztosításához.

Összegzésképpen elmondható, hogy a szekció résztvevõi feltárták a hazai és határainkon túli ma-
gyar történelemtanítás kereteiben, lehetõségeiben meglévõ jelentõs különbségeket, felismerhetõ volt,
hogy a romániai és a szlovákiai magyar iskolák történelemtanárai hasonló nehézségekkel küzdenek a
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magyar történelem fontos nemzeti sorsfordító eseményeinek tanítása során, amiknek leküzdését illetõ-
en is hasonló módszerekkel próbálkoznak: órák anyagainak átcsoportosításával idõnyerés, tankönyvek
alkalmazása jelentõs kritikával és korrekcióval, kapcsolatépítés magyarországi iskolákkal, látogatások
Magyarországra, illetve határon túli nemzeti emlékhelyekre. Fontos feladatnak tartják a megfelelõ óra-
szám, a szakmailag hiteles tankönyvek és a jól képzett szaktanárok biztosítását az oktatáspolitikai kor-
mányzatok részérõl, ami megkönnyítené a tanárok és a diákok munkáját, segítené nemzeti történel-
münk árnyalt és elemzõ elsajátítását. A hazai oktatási struktúrát illetõen mindenképpen elérendõ cél-
ként fogalmazódott meg a hon-és népismeret beépítése több éven át kötelezõ tantárgyként.

Köszönet a szekció résztvevõinek õszinte, hasznos, konstruktív jellegû hozzászólásaikért!
Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

2. szekció:
Kiemelkedõ helytörténeti kutatók a megyékben

A 2. szekció a Kiemelkedõ helytörténeti kutatók a megyékben témát járta körbe. A szekcióvezetõ –
Dr. Marjanucz László, a SZTE Legújabb Kori Történeti Tanszékének vezetõje – Csongrád megye jeles
kutatóit mutatta be Bél Mátyástól Blazovich Lászlóig. Bél Mátyás kapcsán kiemelte, hogy õ majd’ min-
den megye elsõ „krónikásának” tekinthetõ, hisz a Notitia megyénként gyûjtött anyagából egy
országleírás állt össze, amelybõl minden helytörténeti kutató meríthet. Csanád és Csongrád megye ese-
tében rendelkezésre áll a latinból magyarra fordított leírás. Munkájának forrásértékû tényezõje, hogy
szisztematikus anyaggyûjtést végeztetett diákjaival az 1720-as évek végén – III. Károly anyagi támoga-
tásával –, és az 1715/20-i országos összeírás adózó háztartásainak statisztikai adatai mögé a települése-
kig ható társadalmi, gazdasági-földrajzi állapot valóságát teszi. Ezzel a török világ hagyatékát helyi
szinten vizsgáló kutató jól használható forrásanyag birtokába juthat.

A továbbiakban a polgári kor nyomot hagyó megyei histográfusait vette számba (Zsilinszky Mihály
Csongrád megye egykori fõispánja, Szirbik Miklós, Szeremlei Sámuel, Reizner János, Eperjessy Kál-
mán), akiknek munkái azért megkerülhetetlenek a mai kutatók számára is, mert a levéltári forráshasz-
nálat és elemzés elsõ mintáit szolgáltatják. A föltárt tények kronológiai sorát tovább folytathatjuk, s
eredményeikre építve finomíthatjuk a földolgozás módszerét. Napjaink tudományos törekvései közül
utalt a számos helytörténeti monográfia megjelenésére, kiemelve közülük a legnagyobb vállalkozáso-
kat (Szeged és Hódmezõvásárhely története). A korábbi történeti összefoglalóktól eltérõ tartalmi és
módszertani újdonságát abban jelölte meg, hogy a poltikatörténet-írás súlyt vesztett a társadalom életé-
nek és mozgásának bemutatása, az iskoláztatás, valamint a kulturális fejlõdés hatásainak ábrázolása ja-
vára.

A továbbiakban az egyes megyék küldöttei szólaltak fel, jórészt aktuális állapotokat ecsetelve, s
mondanivalójukat tekintve három nagy csoportba oszthatóan.

1. A helytörténeti kutatás személyi, intézményi háttere
Veszprém megye fölszólalója kifejtette, hogy ott inkább az intézményi kezdeményezés és szervezés

dominál. A kutatás egyaránt kötõdik civil szervezetekhez, mint intézethez (pl. a levéltárhoz). A kutatói
érdeklõdésre számot tartó törekvésnek tartja az érsekség koordinálta egyházmegyei kötetek sorozatot,
amelyeknek eddig negyven kötete jelent meg, újabbak kiadására készülnek. Kiemelte még a Veszprémi
Törvényszék történetérõl szóló kötetet, amelyet a bíróság adott ki. Szabolcsban is fõként az intézmé-
nyek a helytörténetírás istápolói. Vas megye képviselõje a püspöki levéltárak gazdag anyagát ajánlotta
a kutatók figyelmébe, mert az ott föllelhetõ forrásanyagok „belbecsével” fordítottan arányos a történé-
szek erre irányuló érdeklõdése.

Civil szervezetek vállalásában különbözõ „Szemlék”, „Füzetek” jelentek meg, többnyire résztanul-
mányokkal, vagy apró közleményeknek helyet adva. (Pápai Füzetek, Füredi História stb.). A
Bácsország képviselõje (Szabó Lajos) ugyancsak a civil támogatás erejére utalt, s arra, hogy sajátos kö-
rülmények miatt fontosak a Historia Domusok, pl. a szabadkai ferencesek templomának könyve. Jelen-
tõs vállalkozás A Bács-Bodrog Vármegyei Történeti Társaság Évkönyvének reprint kiadása, meglódít-
hatja a „Bácsország”-ra irányuló figyelmet.

Heves megye – szemben a föntiekkel – a személyekhez kapcsolható tudományos törekvésekre és
eredményekre hívta föl a figyelmet. Ennek során Bakó Ferenc (a Vármúzeum volt igazgatója), Csiffáry
Gergely, Nemes Lajos munkásságát emelte ki. A régi sikerek okaként a szervezett gyûjtõmunkát nevez-
te meg, amikor Zalából Hevesbe és fordítva szerveztek táborokat gyerekeknek, kidolgozott gyûjtési
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koncepcióval. A hagyomány tovább él ma is a honismereti táborokban, amelyek 1954 óta folyamato-
sak, és gyakran „cseretáborok” formáját öltik. Ez a munka a fölkészült személyekbõl álló szakmai stáb-
nak köszönhetõ. Ennek bizonyítására a földrajzinév-gyûjtésben, a hevesi háziipar és kézmûvesség tár-
gyi eszközeinek begyûjtésében és a Vass Lajos irányításával zajlott zenei és szüreti hagyományok le-
jegyzésében elért sikereket hozta föl.

2. Tartalmi kérdések
Szabolcs megye küldötte megyéjük megosztott jellegére utalt (Ugocsa, Ung, Bereg, Partium,

Szatmár), ugyanis a Trianon óta fennálló területi fragmentáltság a források szétforgácsolását vonta ma-
ga után. Nemzetközi kapcsolatokat kell ápolni, hogy a kutatást teljes körûvé tegyék. A szocialista kor
kutatásának nehézségét abban látja, hogy a kulturális fejlõdés vizsgálatára nem fektettek kellõ hang-
súlyt. Ezt egyébként többen is megjegyezték: a helyi közösség állapotváltozásának fontos mutatója az
iskolázottsági szint alakulása, a kórus-, a táncmûvészmozgalom alakulása, a korábbi kezdemények föl-
újítása, tehát a kultúra befogadása.

A szocialista korban sok várost létesítettek papírral, de gyökér és múlt nélkül. Ezek történetének föl-
tárása a lokális kutatás jövõbeni feladata. A holokauszt kérdésérõl megjegyezte, hogy annak objektív
feltárása fontos, hisz a zsidók ott éltek az emberek között, egymás földijeként, lakótársaként, természe-
tes emberi együttélési közegben. Ennek értelme a mikrokörnyezet valóságában válik megfoghatóvá.

Fölmerült a családkutatás helyzete is. Ez részben tartalmi, részben módszertani kérdés. Tartalmi,
mert a „leglokálisabb” értelmû téma, hisz a települési közösségeket családok alkotják, s a közösség sor-
sát formáló, irányító, példát adó családok kutatása egyszerre helyi és szélesebb társadalomtörténeti je-
lentõségû is. Módszertani a kérdés annyiban, hogy ez nem genealógia, vagyis családfakutatás, amely-
nek más a célja, mûfaji szabálya, s szinte kizárólag anyakönyvekbõl dolgoznak, míg a családtörténet
narratív forrásokat is igénybe vesz.

Jász-Nagykun-Szolnok megye képviselõje a Csete Balázs Honismereti Egyesület negyvenöt évét
ismertette. Kiemelte a Damjanich János Múzeum által kiírt, de közösen értékelt pályázatokat, amelyek
mind a mai napig a megye szellemi-kulturális örökségének feltárásába a legszélesebb köröket tudja be-
vonni. Ugyanakkor visszásnak érzi, hogy az ötszáz fõs jászkiséri iskolából még senki nem látogatta
meg a Helytörténeti Gyûjteményt.

Fodor Ferenc A Jászság élete c. munkáját tartja olyannak, amely a megye helytörténetére kíváncsi
embernek enciklopédikus tudást nyújt, azaz minden településrõl talál benne rövid leírást, vagy szócik-
ket.

3. Módszer
Vas megye fölszólalója (Zsámboki Árpád) a települések türelmetlen kezdeményezéseire hívta föl a

figyelmet. A különbözõ ünnepi alkalmak (alapítási, születési, átalakulási stb. évfordulók) a méltó meg-
emlékezésre késztetnek, az alapos munka elvégzésére azonban gyakran kevés az idõ. Így a gyors mun-
ka a történeti hitelesség rovására mehet. Tehát idõben és kellõ személyi-szakmai körültekintéssel ké-
szüljünk az ünnepi alkalmainkra való érdemi megemlékezésekre. A helytörténeti munkák egyenetlen
színvonala gyakran abból adódik, hogy egyik helyen a jóindulatú tanár áll, a másik helyen bevetett aka-
démikussal szemben. Csökkenthetõ az egyenetlenség a jó szakmai elõkészítéssel.

Ehhez kapcsolódik a szolnoki küldött észrevétele, hogy a helytörténeti kutatás nem kap elég elisme-
rést, nem kezelik szakmai rangjához méltóan. Szerinte a lokális impulzusok is erõteljesebbek lennének,
ha a gyûjtõ- és feldolgozómunka valamilyen szinten hivatalos elismerést is kapna.

Marjanucz László

3. szekció:
Helyi értékek, értéktárak

A szekcióülést szövetségünk elnöke, Debreczeni-Droppán Béla vezette le. Bevezetõjében – többek
között – az alábbiakat emelte ki.

A 2012. évi 30. törvény a Magyar Nemzeti Értékekrõl és a hungarikumokról szól. Ezzel együtt létre-
jött a Nemzeti Értékpiramis, amely alulról, az egyének vagy a civil szervezetek javaslataiból építkezik.
A javaslatok az értékpiramis elsõ szintjére, a Települési vagy Tájegységi vagy Külhoni (Települési vagy
Tájegységi) Értéktárakba futnak be. Onnan az arra érdemesek a következõ szintre, a Megyei vagy Ága-
zati vagy Külhoni Értéktárakba kerülhetnek. A kiemelkedõ nemzeti értékekre tett javaslatok a Magyar
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Értéktár Bizottság asztalára kerülnek elbírálásra. De valamennyi magyar értékre tett javaslat végsõ cél-
ja, hogy hungarikum legyen. Így a magyar honismerõk, helytörténészek nagy álma, hogy a közel 60 éve
tevékenykedõ honismereti mozgalom is hungarikummá váljon.

Nagyon változatos javaslatok érkeznek az értéktárak bizottságai elé. Sokan nem ismerik kellõkép-
pen a 2012/30. törvény részleteit, ami sokszor kellemetlenségekhez vezethet. Nem az értékek mennyi-
ségére van szükség, hanem a helyi, megyei és nemzeti minõségi értékek feltérképezésére. Az országos
pályázatokon való indulás feltétele, hogy a Települési Értéktár Bizottságok megalakuljanak, azokat az
önkormányzati testületi üléseken jóváhagyják. Az országos koordinálást a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium végzi, és erre a kiemelt feladatra a kormány évi másfél száz millió forintot szavazott meg, ami az
évek múlásával – az ígéreteknek megfelelõen – emelkedni fog.

A Hungarikum Értéktár Bizottság (amelynek meghívott, oszlopos tagja Honismereti Szövetségünk
elnöke is!) szakmai albizottságok keretében mûködik, a felterjesztett helyi értékek szakterületenkénti
kategóriái alapján, úgymint: 1. agrár- és élelmiszer-gazdaság; 2. egészség és életmód; 3. épített környe-
zet; 4. ipari és mûszaki megoldások; 5. kulturális örökség; 6. sport; 7. természeti környezet; 8. turizmus
és vendéglátás. Ne feledjük, hogy hungarikummá csak az válhat, ami a magyarság csúcsteljesítményét
jelenti, és a határainkon túl is elismert eredményeket tud felmutatni. Így a hungarikumokat külön véd-
jeggyel is ellátják.

Az országunkban mûködõ honismereti egyesületek vagy azok tagjai egyre nagyobb aktivitással
vesznek részt a helyi értékek felterjesztésében, leírásában, történeti elõzményeinek kidolgozásában. A
cél az, hogy minél több honismereti munkásunk legyen aktív részese a helyi és megyei értéktár bizott-
ságoknak, nem csak felkért, külsõ szakértõje, akik a munkák oroszlánrészét elvégzik, de döntési hely-
zetbe nem kerülnek. A Honismereti Szövetség készül kimutatást összeállítani a honismereti egyesületi
tagok értéktár bizottsági részvételi arányáról, amely hû képet fog adni honismereti mozgalmunk szak-
mai megbecsültségérõl. Ez a kimutatás felkerül a szövetségünk honlapjára is!

A helyi értékek, értéktárak szekció résztvevõi hozzászólásaikkal gazdagították a fenti ismereteinket.
Az elhangzott 18 hozzászólás az ország és a határon túli magyarság véleményének hû tükre volt.

• Az ország több területén honismereti egyesületek (pl. Csongrád megye) vagy helyismereti körök
(pl. Balatonalmádi) bátran vállalkoznak a helyi értékekrõl útmutatók kiadására.

• A helyi értékek megmentése sok esetben az értéktár bizottságok tevékenységének eredménye, pl. az
irredenta örökmécses megmentése Balatonalmádiban.

• Tervezik a hungarikum-törvény módosítását, amely szabályozná, hogy mik kerülhetnek be többek
között a megyei értéktárakba, és az egyházi értékeket külön kezelnék.

• Néhány város értéktár bizottsága túlméretezett (pl. Veszprémben 18 fõs), ennek ellenére a helyi ér-
tékekrõl 80-100 oldalas tanulmányok elkészítését külsõs, honismereti munkásokra bízzák, akiknek a
neve végül a feledés homályába kerül.

• Többen panaszolták (pl. Kecskemét), hogy a helyi értéktárakból egészen nagy dolgok kimaradnak,
de egészen apró dolgok bekerülnek, és sok gyatra javaslat is érkezik.

• Az anyaország városai, falvai segítséget adnak pályázatok és konferenciák útján a külhoni magyar-
ság értékeinek feltérképezéséhez. Pl. Kecskemét Beregszásznak, Baja a Vajdaságnak, Nyíregyháza a
Kárpátaljának, Miskolc a Felvidéknek stb.

• A példa értékû értéktár bizottságok munkája (pl. Emõd városa, ahol mindhárom tag honismereti
munkás) nagyban függ a település polgármesterének szemléletétõl, az értékekhez fûzõdõ viszonyától.

• Több hozzászóló a helyi értékek publicitásának fontosságára hívta fel a figyelmet! Pl. a
Bácsország folyóirat 2013-tól foglalkozik a vajdasági értékekkel, vagy a helyi értékekrõl készült fõis-
kolai szemináriumi dolgozatok kerültek a bizottságok asztalára.

• Többen javasolták, hogy a megyei értéktárakba tagként kerüljenek be a megyei honismereti egye-
sület tagjai, erre átfogó, országos elõterjesztésre lenne szükség. (Országos elnökünk ezt a Hungarikum
Értéktár Bizottság tagjaként el is vállalta!)

• Az Erdélyi Értéktár Bizottság központja Kolozsvárott van, jó hogy a 10 tagú bizottság szakembe-
rekbõl áll, de nehézkes a munkájuk, mert sok erdélyi településen (a Partiumi Honismereti Társaságon
kívül) nem dolgozik honismereti munkásunk, mert megyei szintû értéktár bizottságok egyelõre nem lé-
teznek, és az RMDSZ segítsége e tekintetben is kikerülhetetlen.

• Alapos, sokrétû és nagyon hasznos munkákat a honismereti tagok évtizeden keresztül ingyen vé-
geztek, az értékek felmérésében is ezt a tendenciát várják el tõlünk. Miért? Változtatni kell a berögzõdé-
seken!
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• Sok településen érdektelenség tapasztalható (pl. Kunszentmárton), ugyanakkor a nagy fáradsággal
elkészült helyi értékek leírásának a helye sincs szabályozva (a múzeumok adattárait és a települési hon-
lapokat javasoljuk!)

• Az élõ személyek (de a már megholt kiemelkedõ egyéniségek) munkásságának értéklistára kerülé-
se nagy viharokat kavart a szekcióban, ugyanis ezekkel a kiváló személyekkel parttalanná tesszük a he-
lyi, megyei és magyar értékeket, ugyanis õk töltenék ki az értéktárba felkerülõk 80–90%-át. Több tele-
pülésen elutasították a személyek munkásságának értéktárba kerülését.

• Többek véleménye szerint a Felvidék e nemes feladat feltérképezése tekintetében is feledésre van
ítélve. Mások szerint nem, csak az önállóságukat meg szeretnék õrizni!

A szekció kiváló és eredményes munkát végzett.
Rémiás Tibor

Baranyai megemlékezések
2016 tavaszán Baranya megyében sikeres megemlékezésekre került sor az Ormánság két kiemelke-

dõ kutatója, Kiss Géza és Zentai János tiszteletére.
Kiss Géza személyében az Ormánság néprajzi és nyelvjárási hagyományainak elsõ tudományos

szintû leíróját és rendszerezõjét tiszteljük. 2016 tavaszán Pécsett, Sellyén, Kémesen és Kákicson ünne-
peltük születésének 125. évfordulóját.

2016. február 26-án Sellyén megkoszorúztuk Kiss Géza szobrát. A Fõ téren, a Kiss Géza Múzeum
elõtt kis ünnepség keretében Elmajer Tiborné ismertette és méltatta az Ormánság jeles kutatójának nép-
rajzi munkásságát. Versek és ormánsági dalok után Lovadi István sellyei református lelkész emlékbe-
szédében azt emelte ki, hogy az ünnepelt a néplélek gondozója, igei formálója volt. Rámutatott arra,
hogy Kiss Géza a társadalom lelkiismeretét ébresztgette akkor, amikor bátran feltárta az egykézés igazi
okait. Magányos harcosként küzdött a szegényparasztság felemelkedéséért, jobb életkörülményeiért. A
Fõ téri kis ünnepség után a református templomban folytatódott a megemlékezés. Németh Róbert refor-
mátus lelkész a népéért küzdõ, jövõlátó és áldozatos prédikátor példáját állította elénk Kiss Géza életút-
jának részletes ismertetésével. Beszélt továbbá arról, hogy az ünnepelt a népe iránti felelõsségétõl ve-
zérelve világgá merte kiáltani az 1930-as évek végén az egykézés mögött meghúzódó mélyszegénysé-
get, az ehhez kapcsolódó egyéni és társadalmi bûnöket.

Március 5-én Pécsett a Belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében rendeztünk em-
lékülést. Itt Andrásfalvy Bertalan professzor arról beszélt, hogy Kiss Géza Ormányság címû monográ-
fiáját méltán ünnepelték kortársai a néprajztudomány új eredményeket hozó mûveként, ám egyúttal ez
a nagy sikerû könyv felkeltette a magyar parasztság szomorú helyzetével foglalkozó népi írók és szoci-
ográfusok érdeklõdését is. Szabó Dezsõ „el nem fakuló értékû könyvnek” és „mozdító példának” nevez-
te. Valóban, kevés könyvnek volt a maga korában olyan mozdító ereje, mint az Ormányságnak, mert
kevés mû mögött állt ekkora felelõsségvállalás, emberség és szeretet. A szeretet kinyilvánításának gon-
dolata egyébként ma is aktuális, hiszen emberi kapcsolataink lényeges eleme. Ezt a felismerést jobban
kellene tudatosítanunk napjainkban. Baksai Sándor írta az ormánságiak tudatosan szépségre törekvõ
nyelvérõl: „mézes beszédû nép”. Kiss Géza is így jellemezte az ormányságiak lelkiségét: „mézes beszé-
dû nép”. Az általa lejegyzett beszélt nyelvi szövegekben valóban a finomság, árnyaltság és a szókincs-
beli gazdagság tûnik fel a mai olvasónak. Újszerû az elõadónak az a gondolata is, hogy az ormánsági
nép sorvadásának a közismert gazdasági okokon kívül oka volt a szeretethiány. Ma is fenyeget bennün-
ket ez a veszély.

Pesti János nyelvjáráskutató Kiss Géza munkásságának dialektológiai értékeit ismertette a szép
számban megjelent és érdeklõdõ hallgatósággal. Példákkal illusztrálva mutatta be az ormánysági nyelv-
járás fõbb hangtani, alaktani és mondattani sajátosságait. Utalt arra, hogy az Ormánság archaikus táj-
szavai sok hasonlóságot mutatnak a székely nyelvjárás szavaival. Kiss Gézának ezt a helyes felismeré-
sét Benkõ Loránd nyelvföldrajzi tényekkel bizonyította az 1967-ben közölt kiváló tanulmányában
(Nyelv és tudomány – Anyanyelv és nyelvtudomány. Válogatás Benkõ Loránd tanulmányaiból. II. Buda-
pest, 2003. 169–178.). Végül az elõadó két ormánsági hiedelemmonda (Áspamese; Temetõi kaland) fel-
olvasásával érzékeltette, majd elemezte a szövegek hangtani, szótani és szövegszerkezeti jellemzõit.
Hangulatteremtõ szándékkal ormánsági népdalok közös éneklésére kérte fel a lelkes közönséget.
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Várnai Ferenc népzenekutató arról beszélt, hogy Kiss Géza nagy értékû népdalkinccsel ajándékozott
meg bennünket. Kiemelte, hogy a szövegek lejegyzése nyelvjárási hûséggel történt, és a népszokásra,
játékra, táncra vonatkozó adatokat is nagy gonddal rögzítette. Példája nyomán egyre több hivatásos
népdalgyûjtõ érkezett az Ormánságba, így Kerényi György, Farkas Ferenc és Veress Sándor. Kiss Géza
szinte az utolsó órában mentette meg a feledéstõl Ormánság legsajátosabb zenei és népköltészeti érté-
keit. A késõbbi gyûjtõk alig tudták kiegészíteni õsi dallamokkal az ormánsági népdalok gyûjteményét.
(Bõvebben l. még Várnai Ferenc: Szivárványos az ég alja. 300 magyar népdal. Pécs, 2006. 118–144.)

Április 8-án Kémesen, a mûvelõdési házban tudományos ülés keretében emlékeztünk meg Kiss Gé-
za születésének 125. évfordulójáról.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester asszony köszöntõ szavai után Hoppál Péter, a kultúráért
felelõs államtitkár három fõ gondolat köré építette mondandóját. Szerinte szinte elválaszthatatlanul
együtt van Kiss Géza munkásságában a tudományos igényesség, a népe sorsáért aggódó és cselekedni
képes közéleti ember, valamint a lelkek gondozását nagy szertettel végzõ lelkész. Példája lelkesítsen
bennünket arra, hogy az összefogás, a tenni akarás gondolata ma is aktuális.

Andrásfalvy Bertalan professzor itt is beszélt Kiss Géza munkáinak néprajztudományi értékeirõl, és
arról, hogy ünnepeltünk könyveinek, tanulmányainak hatására hallatlanul megnõtt az Ormánság iránti
érdeklõdés. Történészek, folklórkutatók, dialektológusok egyre több feltáró munkát tettek közzé az Or-
mánságról. Itt Gunda Béla és munkatársainak Kemsérõl írt Elsüllyedt falu a Dunántúlon címû munkáját
említette. Lényegében az ország értelmisége Kiss Géza munkája nyomán szembesült népünk fogyásá-
nak legnagyobb okával, a nagybirtok szorításában egykézõ, öngyilkossá váló magyar parasztság sors-
kérdésével.

Pesti János elõadásának két fõ témája volt. Összefoglalta az ormánsági nyelvjárás fõbb hangtani,
alaktani jellemzõit, és a jelenségek szemléltetésére két szöveget olvasott fel Kiss Géza gyûjtésébõl.
Majd azt részletezte, hogy az ünnepelt munkásságának milyen hatása volt kortársaira. Azt tudjuk
Achsné Kiss Gizella kutatatása alapján, hogy az Ormánság megjelenése (1937) után politikusok, ma-
gyarságkutatók és írók érkeztek Kákicsra, hogy Kiss Gézával találkozhassanak; hogy maguk is meg-
gyõzõdhessenek e vidék népének sanyarú helyzetérõl. Azt azonban kevesen tudják, hogy a nyelvészek
Kiss Géza Ormányság címû monográfiájának hatására kezdték fontosnak tekinteni az Ormánság nép-
nyelvének még behatóbb tanulmányozását. Valószínûen Klemm Antal tanácsai alapján elõször
Tomanóczy Jolán, majd Temesi Mihály kezdte meg az 1930-as évek végén a dél-baranyai nyelvjárás
hangtani és szóföldrajzi adatainak gyûjtését és részletes elemzését. Munkájuk révén két jelentõs mûvel
gyarapodott a magyar dialektológiai irodalom (Tomanóczy Jolán: Hirics ormánsági község nyelvjárá-
sának hangtana. Pécs, 1940 és Temesi Mihály: Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Pécs,
2002). (Temesi Mihály munkájának értékeléséhez l. a könyve végén található Szerkesztõi utószó címû
fejezetet, 557–566.) Nagy nyereségünk továbbá, hogy Hegedûs Lajos, Temesi Mihály és Temesi
Mihályné közös gyûjtõmunkájával szöveggyûjtemény készült több ormánsági adatközlõtõl származó
beszédfelvétel alapján (Hegedûs Lajos: Népi beszélgetések az Ormánságból. Pécs, 1946). Ezt a kor-
puszt tekintjük a fonetikai, alaktani és szövegtani vizsgálatokra is alkalmas elsõ ormánsági szövegköz-
lésnek! Kiss Géza fedezte fel a drávapalkonyai „parasztfiú”, Kovács Sándor tehetségét. A drávai
dudusmalmok leírását, a drávai hajózás történetét és a sajátos kelet-ormánsági tájszavakat Kovács Sán-
dor gyûjtése nyomán tanulmányozhatjuk (Kovács Sándor emlékére. Drávapalkonya, 2003). Kiss Géza
néprajzi gyûjtését folytatta Zentai János néprajzkutató, aki az egész Ormánság területén gyûjtötte a tár-
gyi és szellemi néprajz veszendõbe menõ értékeit. Kiss Géza Ormánysági szótára volt az ösztönzõ pél-
da arra, hogy Dallos Nándor gyûjtése nyomán e sorok írója könyvvé formálta a Hosszúhetényi szótárt
(1999), majd elkészítette az Alsómocsoládi tájszótárat is (2008). Feltehetõen Kiss Géza és Zentai János
fejfakutatásai ösztönözték Szatyor Gyõzõ fafaragómûvészt arra, hogy a fejfatípusok ismeretében kezd-
jen hozzá az újkori fejfák kifaragásához. Az ormánsági hiedelemmondák gyûjtését Kiss Géza szöveg-
közléseinek hatására Zentai János folytatta az 1950-es évek elején, majd Zentai Tünde teljesítette ki ezt
az igen nagy jelentõségû munkát. Az ormánsági népmondaszövegek a folklorisztikai értékeken túl a
nyelvjáráskutatás számára is fontos adatokat örökítettek meg: tájszavakat és különleges mondatformá-
kat, frazémákat.

Kiss Géza népdalgyûjtése akkor egészült ki, amikor Várnai Ferenc, Zentai János, Olsvai Imre,
Kerényi György, Katanics Mária, Vikár László, Csapó Katalin és Tomanóczy Jolán gyûjteményei meg-
jelentek (lásd Várnai Ferenc: Szivárványos az ég alja. Pécs, 2006. 118.).

Az Ormánság népi építészetének különleges értékeire elõször Kiss Géza hívta fel a szakemberek fi-
gyelmét. Majd az 1976-ban Szász János és Szigetvári János készített fotókkal illusztrált szöveges tanul-
mányt ebben a témakörben Népi építészetünk nyomában címmel. Végül még meg kell említenem Dani
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Lajos tanár kollégámat, aki pedáns adatolással, érdekesen írta meg Drávapalkonya történetét (Falu az
ország peremén. Drávapalkonya. Pécs, 2011), és hiteles ormánsági történeteket tett közzé a Szülõföl-
dem címû könyvében (Pécs, 2014). A felsorolt nevek, munkák bizonyára igazolják azt a megállapításo-
mat, hogy Kiss Géza szellemisége közöttünk él, és ma is elevenen ható erõ.

Bereczky Zsolt lelkipásztor újszerû megvilágításban hasonlította össze a két református lelkész:
Kiss Géza és Fülep Lajos munkásságának, szellemi hagyatékának közös és eltérõ vonásait. Nem lehet
véletlen, hogy a néprajz, nyelvjárások kutatója és a mûvészettörténet európai hírû tudósa egymásra ta-
lált.

Várnai Ferenc népzenekutató Kiss Géza szobránál hangfelvételekkel illusztrálva beszélt az ormán-
sági népdalok gyûjtõirõl és a dalok különleges zenei értékeirõl.

Az elõadások után kis mûsor keretében megkoszorúztuk Kiss Géza kémesi mellszobrát, elénekeltük
a Szózatot. Majd a helyi önkormányzat díszebédet adott vendégei tiszteletére.

Ebéd után a meghívottak átvonultak Szaporcára és megkoszorúzták Munkácsy Albert és nejének sír-
ját. Itt Székely Zsolt lelkipásztor mondott emlékbeszédet. Szaporcán és Kémesen azért fordítanak nagy
figyelmet Munkácsy Albert emlékének ápolására, mert Munkácsy leányát vette feleségül a kákicsi Kiss
Géza édesapja, és ebbõl a házasságból született hatodik gyermekként az ifj. Kiss Géza, a neves Ormán-
ság-kutató. (Munkácsy Albert életérõl l. még az Ormányság [1986] címû könyv bevezetõjében
Andrásfaly Bertalan gondolatait a 13–14. oldalakon!)

Április 23-án Kákicson a község elöljáróinak és az Ormánsági Hagyományõrzõ Társaság rendezésé-
ben került sor emlékünnepségre.

Bevezetõjében Szekeresné Spang Lívia polgármester asszony elmondta: a kákicsiak büszkék arra,
hogy az Ormánság jeles tudósának, Kiss Gézának ünneplésére községükben is sor került születésének
125. évfordulóján. Köszöntötte az emlékünnepség vendégeit, külön is ifj. Kiss Gézát, nejét és Kiss Gi-
zella leányát, Achs Ágnest. Röviden utalt arra, hogy a kákicsiak jól ismerik Kiss Géza munkáit, és töre-
kednek a feltárt hagyományok õrzésére, továbbadására. Sikerrel fejezõdött be a parókia és környékének
felújítása. Az épület utcai homlokzatán emléktábla hirdeti: e házban élt és alkotott Kiss Géza, az Or-
mánság legjobb ismerõje és ismertetõje.

Az ünnepség Kiss Géza Kenyér címû versével és Borsós István tárogatós mûsorával kezdõdött.
Pesti János elõadását így kezdte: Kiss Géza neve ma már ikon az Ormánságban. A két név úgy tarto-

zik össze, mint Pécs és a Mecsek, Pécs és a Zsolnayak vagy Mohács és a Duna. Õ is köszöntötte Kiss
Géza hozzátartozóit, majd ismertette az ormánsági nyelvjárás fõbb sajátosságait. Két ormánsági szöveg
felolvasásával érzékeltette a kákicsi beszéd hangzásbéli szépségeit. Utalt arra, hogy Kiss Géza
1937-ben megjelent Ormányság címû könyve azért jelentõs alkotás, mert benne megörökítette e külön-
leges kistájunk természeti szépségeit és a népélet, a népi kultúra témaköreihez tartozó, erõsen archaikus
szókincs elemeit. Az Ormánysági szótár (1952) talán a legtöbbet idézett regionális tájszótárunk, amely
évtizedeken át mintául szolgált a dél-dunántúli tájszótárak írói számára. Ez a szótár egyaránt kiválóan
szolgálja a néprajzi kutatásokat és a dialektológiai vizsgálatokat. Megírását elsõsorban Csûry Bálint
szorgalmazta, de közvetlenül Mészöly Gedeon, Beke Ödön és Lõrincze Lajos nyújtott fontos szakmai
segítséget az értékes tájszógyûjtemény feldolgozásához. A szótár megjelenését Kiss Géza nem érhette
meg váratlan halála miatt. A szótárrá szerkesztés nehéz feladatát az ugyancsak kákicsi születésû Ke-
resztes Kálmán vállalta és teljesítette. Arról is szó volt Pesti János elõadásában, hogy mire való egy-egy
tájszótár, és hogyan kell olvasni. Példákkal igazolta, hogy a szótörténeti vizsgálatokban nem lehet nél-
külöznünk a tájszótárak becses adatai.

Szakácsné Kozári Piroska, az Ormánsági Hagyományápoló Társaság titkára elõadásának fõ témája
az volt, hogy miért lehet ma is példa számunkra Kiss Géza életmûve. Szerinte az ünnepelt személyisé-
gének, életmûvének az a legfõbb üzenete korunkban, hogy legyünk érzékenyek minden emberi gondra
válogatás nélkül. Akkor is küzdenünk kell az elesettek ügyeiért, ha ezért nem jár nyilvános elismerés,
jutalom.

A megemlékezés végén népviseletbe öltözött, bájos kákicsi és sellyei gyermekek ormánsági népda-
lokat énekeltek, nagy sikerrel. Ugyancsak nagy tetszés fogadta a többszörösen kitüntetett Sellyei
Aranyõszikék Népdalkör népdalcsokrát. Az énekkart felkészítette: Répásné Hegedûs Katalin karnagy.
A jelenlevõk meghatóan, átélve énekelték Kiss Géza kedves 23. zsoltárát.

Az ünnepség a Szózat közös éneklésével ért véget, majd megkoszorúztuk Kiss Géza emléktábláját.
A vendégek díszvacsorán vehettek részt a községháza nagytermében.
Május 1-jén avattuk fel Zentai János nemrég elkészült szép mellszobrát Kémes község központjá-

ban. Alkotója: Tóth Zsuzsa szobrászmûvész.
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A szoboravató ünnepség bevezetéseként Szolykóné Pfeiffer Gabriella polgármester asszony köszön-
tötte Zentai János hozzátartozóit, külön is Zentai Tündét.

Andrásfalvy Bertalan professzor úr örömmel szólt arról, hogy rövid idõn belül immáron másodszor
jöttünk össze Kémesen ünneplés szándékával. A Kiss Géza-emlékünnepség után ma Zentai Jánosról,
arról a kiváló néprajzkutatóról szólunk, aki – Kiss Gézával együtt – sokat fáradozott azért, hogy
Dél-Baranya jellegzetes kultúrájú történelmi kistája a XX. század derekán a néprajz érdeklõdésének ke-
reszttüzébe kerülve országosan ismertté vált. Zentai János a családja megélhetését biztosító közigazga-
tási munkája mellett képezte ki magát néprajzkutatóvá. Neki köszönhetõ a mindmáig egyedülálló me-
gyei néprajzi atlasz – Baranyáról. Ebben a munkában a közremûködésével kialakított néprajzi kérdõ-
ívet több mint száz faluban töltötte ki. A faragott fejfák kutatásában több megyét is bejárt, és ennek so-
rán több száz fényképpel dokumentált gyûjteményt hagyott ránk. Munkája máig kiadatlan. A hagyomá-
nyos díszítõmûvészetnek nem csak tudományos kutatója volt, hanem azon is fáradozott, hogy az tovább
éljen a fiatalok kezében: gyakorlatban szorgalmazta a népi hímzés feltámasztását és tanítását is.

Pesti János elõadása elsõ részében felidézte a Zentai család alsómocsoládi emlékeit, majd arról be-
szélt, hogy ünnepeltünk néprajzi tanulmányainak milyen különleges dialektológiai értékei vannak.

Zentai János néprajzi munkásságában tökéletesen érvényesült a Wörter und Sachen legfõbb alapel-
ve: az, hogy a tárgyak, munkafolyamatok, események leírásában nem csupán a szavak jelentésére kell
tekintettel lennünk, a szavakkal megjelölt valóságrészlet pontos ábrázolására is törekednünk kell. Ezt a
követelményt Hermann Ottó, Jankó János, Bátky Zsigmond nyomán már Csûry Bálint is figyelembe
vette a Szamosháti szótár írásakor. Bizonyára Csûry hatására Kiss Géza ugyancsak ügyelt a szavakhoz
kapcsolódó tárgyi világ pontos megjelenítésére (például rajzokkal, fotókkal és szemléletes leírásokkal).
Ennek a nagyszerû hagyománynak volt sikeres folytatója Zentai János. Ünnepeltünk publikált írásait
azért is forgathatják haszonnal a nyelvészek is, mert gyakran fordul elõ, hogy egy-egy archaikus sza-
vunk etimológiáját csak a szó mögött levõ valóságrészlet megismerése után lehet megnyugtatóan ma-
gyaráznunk. Például e sorok írója akkor értette meg a borhûtõ szavunk szerepét, jelentését, amikor sike-
rült rátalálni Mohácson egy fazekas mûhelyében a régi borhûtõk mai változatára. (A tanulmány megje-
lent az MNy. 110. évfolyamában [2014] 352–357.)

Zentai János viszonylag rövid idõ alatt is jelentõs életmûvet alkotott. Rangsorolnunk nem érdemes
írásait, ugyanis mindegyikben újszerû és elgondolkodtató felismeréseket fogalmazott meg. A néprajz
kutatóit is meglepte az 1966-ban az Ormánság néprajzi határa címû adatokban gazdag és teljesen új
kutatási módszert alkalmazó tanulmánya (JPMÉ 1966. 77–128.). Ebben a Kelet-Ormánság községei-
nek házassági szokásait vizsgálta. Azt, hogy honnan választottak a legények maguknak feleséget, illet-
ve hová „nõsültek be”. Az adott idõszakban (a XIX. század közepétõl a XX. század elsõ feléig) – anya-
könyvi adatok alapján – vidékünkön az endogám házasságkötések voltak a jellemzõek. Ezt a tényt be-
szédes számadatokkal és térképekkel szemléltette a szerzõ. Megállapította, hogy a Kelet-Ormánság ha-
tára délen a Dráva és az országhatár, északon a katolikus vallású vidék, ám keleten eléggé bizonytalan a
határ. Ha vizsgálati eredményeit összehasonlítjuk Temesi Mihály könyvének térképlapjaival, megálla-
píthatjuk, hogy a nyelvjárási jelenségek izoglosszái (határvonalai) egybeesnek Zentai János térképlap-
jainak határvonalaival (lásd Temesi Mihály: Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Pécs, 2002.
48, 79. stb.). Örvendetes tehát, hogy a néprajzkutató és a dialektológus felismerései összhangban van-
nak. Mindketten helyesen tudták értelmezni az általuk feltárt tényeket! Ma már nem érdemes azon rá-
gódnunk, hogy hány község is tartozik az Ormánsághoz.

Valószínûen az ormánsági etnikum szétszóródásával magyarázhatjuk azt, hogy Dél-Baranya egyes
vidékein és Szigetvár térségében, sõt, északabbra is megtalálta Zentai János az ormánsági fékötõkkel
(fõkötõkkel) csaknem azonos szerkezetû és díszítésû fõkötõket (JPMÉ 1969. 1974. 233–57, 257–59.).
Ez is utalhat arra, hogy a törökdúlást követõen ormánsági családok menekültek az északabbra levõ vi-
dékekre. Rónai Béla Zselici nyelvatlasza alapján ma már azt is tudjuk, hogy a Szenna környéki difton-
gusos magánhangzók (joú, zõüd, szëip) nem véletlenül maradtak meg mindmáig Kaposvár közelében.
Valószínû, hogy az ormánsági családok Somogy megye közepéig is eljutottak.

A tárgyi néprajz remekmûvei közé tartoznak Zentai Jánosnak a mezõgazdasági munka szókincsével
kapcsolatos dolgozatai, például A cúni metszõkések (JPMÉ 1963. 363–69.), a Hevesi dinnyések az Or-
mánságban (JPMÉ 1964, 1965). A tájszóértékû fogalmak a dialektológiai kutatások számára is becses
értéket képviselnek.

Meg kell említenem még azt, hogy Zentai János felfigyelt a különleges kelet-ormánsági hiedelem-
mondák szépségeire, ezért hozzáfogott a még feltáratlan mondakincs gyûjtéséhez. 1953–1955 között
36 szöveget jegyzett fel, elsõsorban Rádfalván, Szaporcán és Adorjáson. Késõbb ezt a munkát átenged-
te leányának, Zentai Tündének, aki több évig tartó szorgalmas munkával magnószalagra vette az Or-
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mánságban fellelhetõ hiedelemmondák beszédszövegeit. A nagy értékû mondagyûjtemény címe: Or-
mánsági hiedelmek (Budapest, 1983. Folklór Archívum. Szerk.: Hoppál Mihály).

Feltétlen elismerés és köszönet jár Kémes Község Önkormányzatának és a falu lelkes lakosságának,
hogy szoborállítással emlékeztek meg az Ormánság néprajzának tudós kutatójáról, Zentai Jánosról. Is-
mét példát adott ez a kis község arról, hogy szellemi értékeinket hogyan lehet maradandóvá tenni. Biz-
tos vagyok abban, hogy Kémes, Szaporca, Cún, Rádfalva, Drávapalkonya nem csupán a természeti ér-
tékeik alapján válnak turisztikai célponttá, hanem azért is, mert e vidék múltjának, hagyományainak
megörökítését olyan kiváló tudósok-kutatók vállalták-teljesítették, mint Kiss Géza, Gunda Béla,
Temesi Mihály, Tomanóczy Jolán, ifj. Kodolányi János, Mándoki László, Kovács Sándor, Dani Lajos,
valamint a kémesiek büszkeségei: Zentai János és Zentai Tünde. Valószínûen nem csupán Baranyában,
hanem országosan is páratlan, hogy egy szerény körülmények között élõ kis község a közelmúltban két
tudósnak is szobrot tudott állítani! Az avatás perceiben itt valóságos tudománytörténeti eseménynek
voltunk tanúi.

Az avatóbeszédek elhangzása után kémesi népdalokat adott elõ Kapitány Éva tanár, Flachné Föl-
dinszki Rózsa tanár és Tarr László tanár. Váczi Mihály Gyalog szerettem volna jönni c. versét Löffler
József ny. tanár mondta el.

Székely Zsolt lelkész a kovácshidai és a kémesi református egyházközség nevében megáldotta a
szobrot. A szoborállítás jelentõségét méltatva utalt arra, hogy Zentai János a mai napon (május elsején)
arcmásával megérkezett közénk, mégpedig egészen a szívünkig. Szívünkbe zárjuk emlékét, és meg-
õrizzük mindazt, amit tõle tanultunk. Emléke legyen áldott! Végül így zárta beszédét: „Kívánom, hogy
ez a mûvészi alkotás mindig emlékeztessen bennünket arra, honnan jöttünk; és arra is, hogy a népi mû-
veltség értékeit meg kell becsülnünk. Áldozatos élete ébressze fel bennünk a saját jövõnk iránt érzett fe-
lelõsségünket, hogy méltó utódjainak bizonyuljunk.”

Az ünnepség végén Zentai Tünde megköszönte Kémes elöljáróink és a falu lakosságának, hogy
édesapja emlékére szobrot állítottak.

Felemelõ érzés volt hallgatni azt, hogy a megjelentek szépen énekelték a Tebenned bízunk eleitõl
fogva kezdetû egyházi éneket, majd a Szózat hangjaival zárult az ünnepség.

Az önkormányzat díszebédet adott vendégei tiszteletére.
Csak úgy jöhetett létre ez a nagyszerû ünnepségsorozat, hogy Kémes, Sellye és Kákics polgármeste-

re felkarolta kezdeményezésemet. Az ünnepségek szervezésében Löfflerné Tarr Ágnes tanárnõ, Kémes
alpolgármestere, Szakácsné Kozári Piroska festõmûvész, az Ormánsági Hagyományápoló Társaság tit-
kára és Répásné Hegedûs Katalin karnagy önzetlenül, nagy figyelemmel nyújtott példaadó segítséget
számunkra.

Pesti János

Bél Mátyás – Notitia Hungariae
Emlékérmesek és Istvánffy Gyula-díjasok
találkozója Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében

A honismereti mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint ötven éves múltra tekint
vissza. Egyesületté 1996. március 18-án alakult a korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti
Bizottság, amely elnökké dr. Lénárt Bélát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet mun-
katársát, titkárnak dr. Rémiás Tibort, a Herman Ottó Múzeum történészét és Titkos Sándornét, a Zrínyi
Ilona Gimnázium igazgatóhelyettesét választotta.

A 20 évvel ezelõtti megalakulásra emlékezve több rendezvényt szervez egyesületünk ebben az év-
ben. Ezek sorából kiemelkedik a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a Bél Má-
tyás – Notitia Hungariae Emlékplakettel és Istvánffy Gyula-díjjal kitüntetett egyesületi tagjaink Akikre
büszkék vagyunk címû, 2016. április 18-án megrendezett találkozója.

Azért rendeztük meg ezt az ünnepséget, mert a honismereti mozgalom jelenlegi tagsága ritkán talál-
kozik azokkal az elõdökkel, akik sokat tettek azért, hogy honismereti, helytörténeti értékeink megõr-
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zõdjenek utódaink számára is. Különösen a mai fiatalok elõtt áll kevés példakép, azonban azok, akik a
honismereti mozgalom legmagasabb szintû országos és megyei díjaiban részesültek, életükkel, mun-
kásságukkal méltók az elismerésre.

Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmet, a Honismereti Szövetség legmagasabb elismerését
kapta Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl 10 kutató, más megyei egyesület felterjesztése alapján további
3 fõ: Pap Miklós 1992-ben, dr. Kováts Dániel 1993-ban (a Csongrád megyei egyesület elõterjesztése
alapján), Nagy Géza 1994-ben, dr. Barsi Ernõ szintén 1994-ben (a Gyõr-Moson-Sopron megyei egye-
sület elõterjesztése alapján), dr. Viga Gyula 1996-ban, Nagy Károly 1997-ben, dr. Hõgye István
2001-ben, Bencsik János 1998-ban, Fehér József 2002-ben, dr. Csorba Csaba 2008-ban (a Pest megyei
egyesület elõterjesztése alapján), É. Kovács László szintén 2008-ban, dr. Ágoston István 2011-ben és
Laki-Lukács László 2015-ben.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a honismereti egyesület legmagasabb elismerése az Istvánffy
Gyula-díj. Istvánffy Gyula, a kiváló pedagógus, etnográfus, a palóc népélet kutatója, tudós tanár Mis-
kolcon született és 95 évvel ezelõtt halt meg. Emlékét mind a napi napig õrzi emléktábla, õrzi a megyei
Honismereti Gyûjtõpályázat, az Istvánffy-díj és -emlékérem. Azok a helytörténeti kutatók kapják meg
az elismerést, akiknek sokéves kutatómunkája a legeredményesebb volt, a legszínvonalasabb gyûjtõpá-
lyázatokat készítették. A beérkezett munkák bármikor megtekinthetõek és kutathatóak a Herman Ottó
Múzeum Néprajzi és Történeti Adattáraiban, ahol a pályamunkákból több mint 100 000 lapterjedelmû
anyag található. Az 1981-ben alapított Istvánffy Gyula-díjat eddig 20 helytörténeti kutató kapta meg. A
díjat Miskolc kiváló mûvésze, Varga Éva tervezte.

Az ünnepélyes találkozón dr. Bodnár Mónika, az egyesület titkára röviden bemutatta a díjazottakat.
Az egyesület tagjai, érdeklõdõ diákok találkoztak hét kitüntetettel, akik beszéltek életükrõl, honismere-
ti, helytörténeti munkáikról: dr. Viga Gyula, a Miskolci Egyetem oktatója, egyetemi tanár; Fehér Jó-
zsef, nyugalmazott múzeumigazgató, Sátoraljaújhely; dr. Ágoston István tiszteletes, az ónodi Lórántffy
Zsuzsanna Honismereti Egyesület egykori elnöke, Laki-Lukács László néprajzi gyûjtõ, könyvtáros,
helytörténeti kutató, Edelény; dr. Csorba Csaba nyugalmazott egyetemi docens, Budapesti Tanárképzõ
Fõiskola, Hadobás Pál, az Edelényi Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Közérdekû Muzeális Kiállító-
hely igazgatója és Vass Tibor ózdi helytörténeti kutató.

Az egykori díjazottak beszéltek a találkozón arról, mit tartanak fontosnak, hogy átadják a következõ
generációnak. Örömmel hallgattuk megnyilatkozásukat, amelyben hitet tettek a szülõföld, a haza iránti
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elkötelezettségükrõl. Laki-Lukács Lászlótól idézzük: „Azt vallom, hogy minden megõrzött jegyzet,
adat, adalék segít megõrizni a múlt emlékeit” – mondta.

Dr. Kováts Dániel, aki az 1960-as években a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti mozga-
lom egyik elindítója volt, megindítóan szép levelet küldött A honismeret vonzásában címmel, amelyet
Tikos Sándorné elnök olvasott fel a találkozón. A levélben leírta a honismerettel kapcsolatos gondolata-
it, megfogalmazta a mai fiataloknak szóló üzenetét.

Dr. Székelyné Forintos Judit, az egyesület titkára azokra emlékezett, akik már nincsenek sorainkban,
de honismereti munkájukkal maradandót alkottak. Nagy Károlyt említette elsõnek, aki az Ózdi Honis-
mereti Kör megalapítója, a megyei honismereti bizottság korábbi elnöke volt. Hõgye István a Sátoralja-
újhelyi Levéltár igazgatójaként dolgozott. Dr. Barsi Ernõ néprajzkutató, fõiskolai tanár etnográfusi és
pedagógusi munkájának eredménye, hogy Gyõr-Moson-Sopron megyében több mint 50 intézményben
indult meg a néprajz oktatása.

Dr. Bodnár Mónika az ünnepélyes találkozó zárásaként megköszönte kitüntetett elõadóinknak, hogy
megosztották tapasztalataikat a hallgatósággal, igen gazdag örökséget hagytak ránk, már csak az a kí-
vánságunk, hogy minél több fiatal követõjük legyen a jövõben. Az elõadássorozatot Dr. Kováts Dániel
szavaival zárta:

„A szülõföldhöz való vonzódás fontos lelki erõforrás. Nem szerethetjük azonban igazán azt, amit
nem ismerünk. Aki honismerettel foglalkozik, az tudja igazán átérezni, hogy milyen nagy jelentõsége
van annak, hogy valahol otthon érezhetjük magunkat. Erõt nyerhetünk mai gondjaink megoldásához
elõdeink küzdelmeibõl és tapasztalataiból. A honismeret mûvelõje egy fontos közösségi tevékenységhez
járul hozzá.”

Az ünnepség végén elnöki köszöntõt hallhattunk a 20 éves jubileum alkalmából, melyet kötetlen be-
szélgetéssel zártunk. Dr. Rémiás Tibor, a Honismereti Szövetség alelnöke pohárköszöntõjében méltatta
azok munkásságát, akiknek köszönhetõen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a honismereti mozgalom
dicsõ múltra tekint vissza.

Rendezvényünkrõl részletesebben olvashatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti
Egyesület honlapján: borsodhonismeret.lapunk.hu.

Titkos Sándorné
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Saját fizetõeszköz Alsómocsoládon
Rigac Jancsi betyárról, a Baranyai-Hegyhát leghíresebb rablójáról nevezte el Alsómocsolád

önkormányzata a helyi fizetõeszközt, a rigacot. A bankók egyik oldalán színes fotókon mutatják
be az alsómocsoládi nevezetesebb épületeket, míg a másik oldalon a településrõl készült tájkép
látható, halászó szürke gémekkel az elõtérben. A helyi pénzt 50, 100, 500, 1000 és 2000 rigac
értékû címletekben bocsátja ki az önkormányzat. Az ötvenesen a kilátó, a százason az interaktív
faluház, az ötszázason az Õszi fény idõsek otthona, az ezresen a vendégház és konferencia-
központ, a kétezresen a faluház fotója látható.


