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KRÓNIKA

A XLV. Országos Honismereti Akadémia
Sárospatak, 2017. július 3–7.

Reformáció, 500
Ünnepi megnyitó

Tisztelt Elnökség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Honismerők!

Sok szeretettel köszöntöm a XLV. Országos Honismereti Akadémia résztvevőit Sárospa-
takon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (és rögtön leszögezem, hogy azon belül is Zemp-
lénben). Tisztelettel köszöntöm a Kárpát-medence legnagyobb honismereti, helytörténeti 
konferenciáján határon túlról érkezett nemzettársainkat és nagy örömmel azokat is, akik 
először vesznek részt akadémiánkon. Idén az eddigieknél is többen vagyunk, és annak 
különösen örülök, hogy számos fi atal is eljött és itt lesz köztünk a következő egy hétben. 
Talán a nagy érdeklődés választott témánk mellett szól konferenciánk helyszínének, Sá-
rospataknak, „a Bodrog-parti Athén”-nek, ennek a nagy múltú városnak, amely oly sokat 
adott nemzetünknek. Elég, ha a legfontosabbra gondolunk, arra a helyre, ahol ünnepelni 
és tanácskozni most összegyűltünk: a pataki református kollégiumra, amely felbecsül-
hetetlen mértékben gazdagította hazánk művelődését és bocsátott ki falai közül olyan 
irodalmi nagyságokat, mint Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Tompa Mihály és 
Gárdonyi Géza. De a ma már majd 500 éves iskolában nevelődött a magyar reformkor 
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számos nagysága, elég ha csak Kossuth Lajosra, gróf 
Teleki Lászlóra vagy Szemere Bertalanra gondolunk. 
Ne felejtsük soha el, hogy nagyságaink fejlődésében 
is fontos az a hely, ahol felnőttek, ahol útmutatást 
kaptak. A modern Magyarország megteremtésében 
ezért nem kis szerepe van a „művelt emberfő- s lélek-
nevelő” Sárospataknak és kimutathatóan olyan nagy 
tanáregyéniségeknek, mint például a híres pataki 
jogtanárnak, Kövy Sándornak, aki a Magyar Tudós 
Társaság első alapszabályának megfogalmazásában 
is részt vett. Komoly kisugárzása volt tehát ennek 
az iskolának és ennek a városnak az egész országra, 
amiről hosszasan lehetne beszélni és mindenkép-
pen sor kerül erre is akadémiánk előttünk álló gaz-
dag programjában. Ezért most nem szólok a pataki 
várról, Lorántff y Zsuzsanna és I. Rákóczi György 
nagyszerű korszakáról, amelyről anno történelem 
szakosként egyetemi szakdolgozatomat írhattam. 
Akkori kutatásaim során kezdtem megismerni ezt a 
gazdag várost és nem csoda, hogy aztán ide jöttem 
nászútra is. Nyilván némi szerepe lehetett ebben a fi nom tokaji bornak is, amelyet a pataki 
Rákóczi-pincében volt alkalmam bőven megkóstolni.

De bármennyire kedves e téma a honismerőknek, természetesen nem ide akartam ki-
lyukadni, hanem oda, hogy aki egyszer Patakra jön, az biztosan visszatér és valóban ér-
demes ide újra és újra eljönni, mert a genius loci, a hely szelleme itt kézzel fogható és úgy 
gondolom, minden honismerettel és helytörténettel foglalkozó is töltekezhet itt. Ezért nem 
véletlen, hogy maga a honismereti mozgalom, illetve legfontosabb éves fóruma is visszatért 
most Sárospatakra, hiszen éppen harminc éve, 1987-ben tartotta itt akadémiáját Honis-
meret és művelődéstörténet címmel. Van ebben valami sorsszerű, abban meg már szinte 
törvényszerűség, hogy tizenöt évente találkozunk e megyében, hiszen legutóbb 2002-ben 
volt itt akadémia, akkor Sátoraljaújhelyen.

Persze idén adta magát a téma, amely egyébként is fontos volt a számunkra, A reformá-
ció 500. évfordulója, amely predesztinálta a helyszínt, hiszen Sárospatak a magyar protes- 
tantizmus egyik bölcsője, egyik legfontosabb központja. És azt se felejtsük el, hogy arra a 
vidékre jöttünk, ahol elkészítették az első teljes magyar bibliafordítást.  Akadémiánk részt-
vevőinek egy része fel is fogja keresni Károly Gáspár működésének helyszíneit, Göncöt és 
Vizsolyt. Tartalmas hétnek nézünk elébe, amelyben a reformáció művelődéstörténeti jelen-
tőségéről hallhatunk sok-sok érdekes előadást a téma legkiválóbb szakértőitől. Részletes 
képet kaphatunk arról, hogy mi mindennel járult hozzá a reformáció a magyar művelődés 
gazdagodásához, fejlődéséhez. Kijelenthetjük, hogy Luther követői, illetve a később szárba 
szökkenő keresztyén felekezetek mindenhol nagyon sokat tettek a helyi közösségekért. Ér-
demes ezért erre emlékezni, fontos, hogy mi mindent köszönhet hazánk és szűkebb pátri-
ánk is annak a megújító folyamatnak, amely fél évezrede Wittenbergből elindult.

Nagy időt és nagy tetteket kell áttekinteni és ebben mi, honismerettel, helytörténettel 
foglalkozók is fontos részt vállalhatunk. Egy lokális történettel, vizsgálattal tudjuk, hogy 
legtöbbször jobban be lehet mutatni a nagy egészet, mintha a nagy általánosságok felől 
kezdenénk. A magyar reformációt, annak eredményeit a helyi közösségek szintjén is elen-
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gedhetetlen vizsgálni, hiszen a protestáns felekezetek maguk helyi gyülekezetekből állnak, 
tevődnek össze. Már az a struktúra, ami létrejött a protestáns egyházakban, az jelentős és 
pozitív hatással járt a helyi közösségek életére, aktivitására nézve. A lokálpatriotizmus ki-
alakulásához – úgy gondolom – a reformáció által beindított megújulás és társadalmi fej-
lődés is nagyban hozzájárult. Aktív, tevékeny részese lenni egy szűkebb közösségnek, hogy 
aztán így legyek aktív, tevékeny részese tágabb hazámnak és nemzetemnek – ez az alapve-
tés nem csak úgy lett a történelemben. Egy fejlődés során jött ez létre és ebben a fejlődésben 
a protestáns gyülekezeti kultúra véleményem szerint fontos szerepet játszott. Erről nem 
nagyon szoktunk beszélni, annál inkább méltatjuk a magyar nyelvért tett erőfeszítéseket.

A Kárpát-medencének ezen a vidékén pedig tényleg nagyon sokat tettek ezért a XVI. szá-
zadtól kezdve. Károlyt már említettem, de itt tanult Patakon, majd innen nem oly messze 
élt az a Kazinczy Ferenc, aki a magyar nyelvújítás vezéralakja lett. Erről sem szólhatok most 
többet, de azt mindenképpen látnunk kell és e nagy kerek évfordulón ki is kell mondanunk, 
hogy ami igazán összeköt minket, magyarokat, az az egyedülálló, gyönyörű anyanyelvünk, 
amelynek megőrzéséért és megújításáért protestáns felekezetink tették bizonyosan a leg-
többet. A magyar nyelv tiszteletét és szeretetét ma is protestáns egyházi összejöveteleken és 
istentiszteleteken lehet leginkább megtapasztalni. Nagy lelki élményt jelent nekem mindig, 
amikor egy lelkész szépen prédikál, amikor az Igét választékos magyarsággal magyarázza. 
Megsokszorozódik ez az élmény, ha ezt a határon túlon élem át, mondjuk Erdélyben, a 
kalotaszegi Magyargyerőmonostor Árpád-kori templomában, őseim padjában ülve. Ott, 
ahol a nyelv nemzetmegtartó ereje méginkább tapintható.

Nem kétséges tehát, hogy a magyarság megmaradásáért is sokat köszönhetünk Luther 
utódainak, akiknek iskolái, kollégiumai mindig a magyar oktatás és művelődés bástyáinak 
számítottak. Pozsony, Eperjes, Pest vagy Sárospatak, Debrecen, Pápa, Kolozsvár, Nagye-
nyed, hogy csak a legnagyobb bástyákat említsem. Felbecsülhetetlen az az érték, amely 
protestáns iskoláinkban létrejött. Erről is lesz majd bővebben szó akadémiánkon, de emel-
lett előadásokat hallgathatunk még a reformációnak a magyar irodalomra, művészetre és 
népi műveltségre gyakorolt hatásáról is.

Ezeknek a sokirányú hatásoknak rengeteg kézzelfogható eredménye, konkrét példája 
van, de ezek felsorolását, elemzését előadóinkra bízom, én már csak egy-két gondolattal 
szeretném megtoldani az eddigieket. Az egyik ilyet magának a reformáció szónak a jelen-
téséből adnám. A latinból származó szó átalakítást, megjavítást jelent pontosan, de jelent 
megújulást, hitújítást is. És valóban a reformáció átalakította, megjavította és megújította 
Európát és hazánkat is egykor. Megújította a hitéletet, de vele együtt az emberek hétközna-
pi életét is, közelebb hozta az Istent az emberhez, de visszautalva a protestáns közösségek 
jelentőségére – közelebb hozta az embereket is egymáshoz. Ennek forradalmi jelentősége 
volt és ennek mai életünk majd minden területére lett kihatása. És ha még egyházi, egy-
háztörténeti szempontból nézzük, azt is meg kell jegyeznünk, hogy a reformáció előidézője 
lett a katolikus megújulásnak is. Mindig csak az ellenreformációról, annak negatív, vallás-
háborús oldaláról szólunk, és közben megfeledkezünk arról, hogy a katolikus egyház is 
megreformálta magát a tridenti zsinaton, majd az azt követő évtizedekben és nem maradt 
meg azon az úton, amit pl. a búcsúcédulák fémjeleztek. Ezért sem véletlen – és én refor-
mátus gyökerekkel rendelkező katolikusként is nagyon örülök annak –, hogy katolikus 
fórumokon is emlékeznek a reformáció 500. évfordulójára, a napokban pl. Pannonhalmán. 
Ki gondolta volna ezt csak néhány évtizeddel ezelőtt is?

Nagyon jól van ez így szerintem, hiszen vallástól és felekezettől függetlenül is komoly 
mondanivalója van a reformációnak. Például az, hogy személyesen is meg kell újulnunk, 
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az értékesre kell tekintenünk, annak létrehozásán kell munkálkodnunk, sokkal jobban 
törődve lelkünkkel, testünkkel és a körülöttünk lévő embertársainkkal. Nem a fogyasztói 
társadalom szemetének gyűjtögetésével, megvéve, sőt, árulva a globalizáció búcsúcéduláit. 

– Mert megérdemlem! Más érdemre, boldogulásra kell törekedni, nem valamiféle hamis 
egyénire, hanem egy valóságos, közösségben megélt boldogságra, ahol adva kapok, és nem 
kapva kapok mindenen. Luther bátran adta pontjait, meggyőződését, azt támadta, amit 
kell. Küzdelme neki és követőinek sem volt könnyű, de megérte. E küzdelem során persze 
történtek emberi hibák, rossz lépések, de a jóra való törekvés előbb vagy utóbb mindig 
felülírta ezt. Nyilván megújulni, elhagyni rossz szokásainkat nem olyan könnyű, lehet, 
hogy többször neki kell durálnunk magunkat, de érdemes – és szerintem ez az egyik fő 
üzenete a lutheri protestálásnak.

Persze ez nem egy lezárt folyamat, nem egy befejezett történet. Ma is van ugyanis mi 
ellen protestálni – előbb már említettem is a globalizált világ szemetét, ma is szükséges a 
folyamatos megújulás, és a keresztény egyházak közötti közeledésre, az ökumené erősö-
désére is. Egy új világ született ugyanis, amelyben új kihívások érnek minket. Össze kell 
fognunk és nem egymásnak esni, mint a XVI–XVII. században. Akkor ezt a széthúzást, 
egymásnak feszülést, a vallási ellentéteket a török hódítás ki tudta használni. A megúju-
lásra képtelen európai bürokrácia most ugyanezt éri el. Árulják a búcsúcédulákat, azaz a 
meghívóleveleket, tartózkodási engedélyeket, állampolgársági papírokat. Ideje van tehát 
pontjaink kiszögelésének, megújulásunknak, hiszen az utolsó órában járunk, hogy ezt 
még úgy tehessük meg, hogy eredményt érhessünk el. Luther példája is bátorságot adhat, 
nem csak a protestánsoknak, nem csak a keresztényeknek – hanem minden embernek.

Szeretném, ha a megújulás honismereti mozgalmunkban is megtörténne. Ahogy meg-
találtuk a szerepünket a rendszerváltoztatás előtt és után, úgy kell most ebben az új világ-
ban kialakítani stratégiánkat, megújulni úgy, hogy a legjobban szolgálhassuk kisebb és 
nagyobb közösségünket. Meg kell nekünk is alkotnunk a téziseinket, a jövőre vonatkozó 
elképzeléseinket, céljainkat, hogy megőrizzük közös értékeinket, és továbbadhassuk utó-
dainknak. De ahogy pusztán Luther pontjai sem értek volna sokat, ha nem követik tet-
tek, a reformátorok sokasága és a gyülekezetek szorgos munkája, úgy nekünk is sokat kell 
tennünk azért, hogy szervezetünk, közösségünk megújuljon. Ennek jegyében újult meg 
(szépült meg) az elmúlt hónapok munkájának köszönhetően honlapunk és a Honismeret is, 
amelynek első, megújult számát most vehették kézbe akadémiánk résztvevői. Kérek min-
denkit, hogy keresse fel új honlapunkat és küldjön anyagokat is szervezetünk eseményeiről, 
eredményeiről, hogy közösségünk tovább erősödhessen és azért is, hogy megmutassuk or-
szágnak-világnak: mivel foglalkozunk, miben hiszünk.

Mert hinni kell közös ügyünkben, a nemzeti önismeret elmélyítésében, amiről 1987-ben, 
akkori pataki akadémiánk megnyitóbeszédében Pozsgay Imre is szólt és végeredményben 
hinnünk kell magunkban is, hogy nagy tettekre, értékteremtő munkára vagyunk képesek. 
Hit nélkül biztos nem leszünk, és ezt köztünk a legjobban talán az a tagunk tudja, aki 
a legtöbbet tette szervezeti működésünkért, közösségünk kohéziójának megtartásáért és, 
ha nem mondanám most a nevét, akkor is mindenki kitalálná, hogy „a honismeret nagy-
asszonyá”-ról, Bartha Éva titkár asszonyról van szó, akinek mozgalmunk, közösségünk 
nevében szeretném megköszönni mindenre kiterjedő munkáját abból az alkalomból, hogy 
megszervezte mozgalmunknak 30. országos honismereti akadémiáját. Az elsőt még 1988-
ban szervezte meg Tatán, harminc éve éppen itt, e városban átvéve a vándorbotot. Aki 
szervezett egy országos, ilyen léptékű konferenciát, az tudja, hogy milyen nehéz munka ez, 
hát még harmincat megszervezni! Mindnyájan tudjuk, hogy milyen magas színvonalon és 
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példaértékű módon tette ezt. Köszönjük Éva, amit közösségünkért tettél, a Jóisten tartson 
meg még sokáig jó egészségben köztünk!

Végül, de nem utolsósorban köszönöm fővédnökünknek és védnökeinknek, hogy elfo-
gadták felkérésünket, valamint a Reformáció Emlékbizottságnak, a Nemzeti Kulturális 
Alapnak, Sárospatak Város Önkormányzatának, a Sárospataki Református Teológiai Aka-
démiának és mindazoknak konferenciánk támogatását, akiket a meghívóban hosszasan 
felsorolhattunk!

Kívánok minden résztvevőnek, honismerőnek tartalmas tanácskozást és megújulásra is 
ösztönző együttlétet!

Debreczeni-Droppán Béla

A Honismereti Akadémia kitüntetettjei

BÉL MÁTYÁS – NOTITIA HUNGARIAE EMLÉKÉREM
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK

DR. GYULAI ÉVA

Egyetemi docens, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti mozgalom meghatározó 
személyisége. Kutatási területe a történeti muzeológia, a kora újkori történeti ikonográfi a, 
az emblematika, a heraldika, a kora újkori várostörténet és a török kori gazdaságtörténet, 
az egyháztörténet és a művelődéstörténet.

Gyulai Éva Püspökladányban született. Először a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen kapott történelem–latin nyelv és irodalom szakos tanári diplomát 
és egyetemi doktori címet. Később az ELTE Bölcsészettudományi Karának heraldika 
szakán vehetett át kitüntetéses diplomát, majd a Miskolci Egyetemen regionális fejlesz-
tési menedzser oklevelet és PhD-fokozatot szerzett. Pályáját a miskolci Herman Ottó 
Múzeum Történeti Osztályán kezdte, majd a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának főállású oktatója, előbb tanszékvezető, később a kar Történettudományi Inté-
zetének igazgatója lett. 

Óriási munkabírással rendelkezik. Energiája, lendülete utánozhatatlan. A tudományban 
leginkább a kutatás izgatja, „kíváncsiságához” hihetetlen kreativitása társul. Tevékenysége 
rendkívül széles körű, hiszen a középkori Miskolc topográfi ájától, a mértékletes borivás 
eszményének kutatásán át, Árpád-házi Szent Erzsébet kultuszának vizsgálatáig sok terü-
lettel foglalkozott. Kiváló szervező, számos kiállítás, konferencia dicséri munkáját. Az igé-
nyes konferencia-előadások és sokoldalú publikációi mellett mindig jut ideje szakterülete 
tudományos népszerűsítésére is.

A nyolcvanas években a Hazafi as Népfront Miskolc Városi Honismereti Munkabizottsá-
gának elnöke volt. Ez idő alatt indították el a Szülőföldünk megyei honismereti periodikát 
és szervezték folytatólagosan az Istvánff y Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatot. Mai napig 
élő kapcsolatban van a honismereti mozgalommal. Rendszeresen tart nagy sikerű előa-
dásokat megyei honismereti rendezvényeken, amelyek magával ragadják a hallgatóságot, 
bármely korosztályhoz tartoznak is.
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Tagja az Ókortudományi Társaságnak, a Magyar Múzeumi Történészek Társulatának, a 
Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak, az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Mun-
kabizottságának.

Muzeológusi és oktatói tevékenységét többször elismerték, ezek közöt t kiemelendő a 
Wellmann Imre-díj és a Miskolci Egyetem legmagasabb kitüntetése, a Pro Universitate díj.

Kiemelkedő munkássága alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egye-
sület őszinte szívvel javasolja Dr. Gyulai Évát a Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlék- 
éremre.

DR. HAUSEL SÁNDOR

Történész-levéltáros, 1954-ben, Tállyán született. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
szerzett történelem–orosz szakos tanári oklevelet és az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen doktori címet. A Nógrád Megyei Levéltár levéltárosaként, főlevéltárosaként, és 
igazgatóhelyetteseként Balassagyarmaton, valamint a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum 
igazgatójaként dolgozott. Tanulmányai és cikkei Nógrád megye XVIII–XX. századi társa-
dalom- és művelődéstörténetével foglalkoznak.

Közel húsz éve vesz részt a Balassagyarmati Honismereti Kör kiadványának, a Balas-
sagyarmati Honismereti Híradó című helytörténeti évkönyv szerkesztőbizottságában. Épí-
tő kritikáival nagyban hozzájárul kiadványunk színvonalának megőrzéséhez. Helytörté-
neti vonatkozású témáival rendszeres előadóként jelenik meg a Balassagyarmati Honis-
mereti Kör rendezvényein. Ismeretterjesztő előadásai közelebb hozzák városunk polgárait 
múltjuk jelentős eseményeihez, személyiségeihez. Előadásait élvezetes stílusban, illusztrál-
va tartja a közönség okulására. Szinte egész Nógrád megye helytörténetét kutatja. Községi 
monográfi ái magas színvonalon, a hely adottságainak fi gyelembevételével szolgálják a tele-
pülési közösségeket, az egyes személyekig bezárólag.

Kutatásai nagyban hozzájárulnak Balassagyarmat történetének alaposabb megisme-
réséhez. Foglalkozott a kórház, a katolikus templom, a tanítóképző történetével, a török 
kiűzése utáni újratelepült város nemzetiségeivel, a város neves XIX–XX. századi személyi-
ségeivel, jeles iparosokkal, a helyi Vöröskereszt és pénzintézetek létrejöttével, kiemelkedő 
vezetőivel. Megírta a Civitas Fortissima – Balassagyarmat története írásban és képekben 
című tanulmányát a kezdetektől 1848-ig, kötetet adott ki Balassagyarmat köztéri alkotá-
sairól és a balassagyarmati görögkeleti közösségről. Számtalan munkája közül csak a ba-
lassagyarmati vonatkozásúak száma meghaladja a harmincat. Munkáiban és előadásaiban 
előtérbe állítja az értéket létrehozó, művelt, erkölcsileg feddhetetlen polgárt, aki személyes 
gyarapodása mellett a közösség épülésére is kész cselekedni.

Munkája elismeréseként megkapta a Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért címet és a 
vele járó aranygyűrűt, valamint a Balassagyarmatért emlékérmet. 

Nógrád megye és Balassagyarmat történetében végzett kutatásaiért, közösségfejlesztő 
tevékenységéért, publikációiért és a honismereti mozgalomban végzett munkájáért a Ba-
lassagyarmati Honismereti Kör Dr. Hausel Sándort a Bél Mátyás – Notitia Hungariae Em-
lékérem kitüntetésre javasolja.

DR. PESTI JÁNOS

1938-ban született a Baranya megyei Alsómocsoládon. A Szegedi Pedagógiai Főiskolán 
szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát. Néhány évi tanárkodás után a Pécsi 
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Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelvi Tanszékére került, ahol 32 éven át tanított és kutatott 
a dialektológia és névtan területén. 1969-ben doktorált. Kutató tevékenységét az 1960-as 
években elindult országos földrajzinév-gyűjtéssel kezdte, majd elindította és szerkesztette 
a Baranya megye földrajzi nevei című monográfi át, amelynek során bejárta Baranya apró 
településeit. A két vaskos kötet a megye helytörténeti kutatóinak megkerülhetetlen a mai 
napig. Több évtizedes kutatásainak eredményét gyűjtötte össze a Pécs utcanevei 1554–2004 
között címet viselő, több mint 600 oldal terjedelmű munkájában. A mű nemcsak a város 
utcaneveinek leírását tartalmazza, hanem öt évszázad történeti forrásaival együtt, felöleli 
több tudós-kutató munkásságát is. Ugyancsak helyet kaptak benne a megyei, a püspöki és 
a káptalani levéltár idevonatkozó térképei és információi is. A mérhetetlen mennyiségű 
precíz adat mellett elvégezte az utcanevek helytörténeti és névtudományi elemzését is. 

Az 1980-as években bekapcsolódott az MTA Nyelvtudományi Intézete által irányított 
regionális köznyelvi kutatásokba. A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén című 
tanulmánykötetben szülőfaluja, Alsómocsolád és Szentlőrinc tájnyelvi feldolgozásait jelen-
tette meg. A szülőföld iránti szeretete és tisztelete tükröződik tájnyelvi szótári munkáiban 
is, amelyeket a mai napig folytat. Neki köszönhetjük a Hosszúhetényi szótárt és szülőfa-
luja tájszótárát is. Igen jelentős a néprajzi és a helytörténeti munkássága. Kiadta Kulcsár 
József költőről írt könyvét és Alsómocsolád község helytörténeti adattárát. Értékmentő 
szándéka vezette Temesi Mihály kéziratos hagyatékából az ormánsági nyelvjárást feldol-
gozó monográfi a megjelentetését. Az ördögszántotta hegy – Baranyai mondák, hiedelmek 
és történetek címmel Baranya néprajzát mutatta meg sokszínűen.

1954-től a mai napig szinte minden évben készült újabb írása. Teljes bibliográfi ája 23 
oldalt tesz ki. Tudományos tevékenységét a Magyar Nyelvtudományi Társaság kitünteté-
sekkel is elismerte: Csűry Bálint-emlékérmet és Pais Dezső-díjat kapott.

Dr. Pesti Jánosnak, a nagyszerű embernek, tanárnak, kutatónak, írónak, poétának, nyel-
vészprofesszornak, sokak barátjának maradandó írásaiért, kiemelkedő honismereti mun-
kásságáért a Baranya Megyei Honismereti Egyesület a Bél Mátyás – Notitia Hungariae 
Emlékérem odaítélését javasolja.

HONISMERETI MUNKÁÉRT EMLÉKÉREMMEL KITÜNTETETTEK

DR. DABÓCZI ÁKOS

1949-ben született Budapesten. A Közgazdaságtudományi Egyetem gazdaságmatematika 
szakán végzett és e szakterületből szerzett doktori címet. A kultúra és a múzeumügy iránti 
szeretetét és elkötelezettségét családi örökségként hozta magával. Hivatali munkája mel-
lett szabad idejében kora ifj úságától kulturális tevékenységet végzett, s már ekkor is aktí-
van foglalkozott könyvtári, levéltári kutatómunkával, amelyben édesapja, Dabóczi Mihály 
szobrászművész és festőművész édesanyja segítette.

A sváb hagyományokkal rendelkező Kismarosra 30 éve költözött. Kezdettől fogva be-
kapcsolódott a község köz- és kulturális életébe. Fontosnak tartotta, hogy megismerked-
jen lakóhelye múltjával és történetével. A kismarosi helytörténeti múzeum létrehozásába 
kezdetektől aktívan bekapcsolódott, s az 1980-as évektől állandó és aktív motorja, szíve 
lett a kezdeményezésnek. Végül a Kismarosi Falumúzeum az ő szorgalmas tevékenysé-
gével 1993-ban alakult meg. Az általa vezetett folyamatos fejlesztőmunka eredményeként 
2009-ben muzeális gyűjtemény besorolást nyert, s a gyűjtemény új neve: Kismarosi Sváb 
Muzeális Gyűjtemény lett.
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Ketten a Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékéremmel kitüntetettek közül:
dr. Hausel Sándor és dr. Gyulai Éva (Mándli Gyula felvétele)

Öten a Honismereti Munkárért Emlékéremmel kitüntetettek közül (balról jobbra):
Károlyi Attila, Minczinger Katalin, Gál Sándorné,

Mészárosné Pusztai Éva és dr. Dabóczi Ákos (Mándli Gyula felvétele)
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Nyugdíjba vonulása után a gyűjtemény vezetőjeként minden idejét a tudományos ku-
tatómunkának szentelte, amelynek fő területe Kismaros helytörténete. Vezetésével és irá-
nyító munkájával az eltelt 25 év alatt több nagyszabású projekt is megvalósult, amely a he-
lyi értékek és hagyományok megmentésére irányult. Ezek közül kiemelkedik a kismarosi 
borospincék és a temető sváb sírköveinek fotódokumentációja. Nevéhez fűződik az Ulmi 
skatulya szobor talapzatán, a betelepült ősökre emlékező szöveg, a malenkij robotra el-
hurcoltak emléktáblája, valamint a község egyes kiemelkedő személyiségeinek emléktáblái.

Vezetésével a Muzeális Gyűjtemény mind országos, mind helyi programokhoz aktívan 
kapcsolódik. Aktuális kiállításokkal vesznek részt a helyi programokban. Vezetése alatt 
folyamatos a gyűjtemény gyarapodása, az állományvédelem, a digitalizálás, a múzeumpe-
dagógiai foglalkozások és a kutatószolgálat. A múzeum legérdekesebb műtárgyai a Múze-
um Digitár internetes bemutatórendszerében tekinthetők meg.

Publikációinak száma közel hetven, amelyekben feldolgozta Kismaros történetét. A köz-
életben betöltött szerepéért és kulturális munkásságáért a helyi Önkormányzat Kismaro-
sért Érdeméremmel tüntette ki, a honismeretben végzett munkájáért Honismereti Emlék- 
lapot kapott.

A felsoroltak alapján Dr. Dabóczi Ákost az Érdy János Honismereti Egyesület a Honis-
mereti Munkáért Emlékéremre javasolja.

GÁL SÁNDORNÉ

Hatvanban született 1948-ban. Az egri Alpári Gyula Közgazdasági Technikumban érettsé-
gizett, ahol képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus képesítést szerzett. Ezt kö-
vetően a budapesti Felsőfokú Pénzügyi és Számviteli Szakiskola nappali tagozatán végzett, 
majd az intézmény főiskolává válása után megszerezte a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
üzemgazdászi diplomáját. Később okleveles könyvvizsgáló vizsgát tett, amely jelenleg a 
legmagasabb számviteli képesítés, amit ebben a szakmában meg lehet szerezni.

A szakiskola befejezése után visszakerült Egerbe. A Budapesti Bútoripari Vállalat egri 
gyáregységében pénztárosként kezdte munkáját. 1979-ben a gyáregység számviteli cso-
portvezetője volt, amikor megpályázta a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatósága 
Heves Megyei Igazgatóságán a Kereskedelmi Szolgáltató Osztály revizori állását.

Ez után pályája érdekesen alakult, mert ugyan mindig ennél a munkáltatónál dolgo-
zott, csak az intézmény neve változott többször. Először a PM Ellenőrzési Főigazgatósága 
Heves Megyei Igazgatósága Kereskedelmi és Szolgáltatói Osztályának főrevizora volt. Az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal létrejöttekor 1987-ben osztályvezetővé nevezték ki. 
Az ágazati osztályok megszüntetése után az Ügyfélszolgálati és ÁFA Visszatérítési Osztály 
vezetésével bízták meg. 1995-ben az APEH Heves Megyei Igazgatóságának adóügyi igaz-
gatóhelyettese lett.

Szerencsés ember volt, mert a munkája volt a hobbija. Munkatársai, beosztottjai, az el-
lenőrzött szervezetek dolgozói, a vállalkozók, az adóhivatali ügyfelek, de az általa vezetett 
tanfolyamok és továbbképzések hallgatói is szerették, mert mindig megpróbálta lefordí-
tani számukra a közgazdaság, a pénz- és az adóügy, sőt, a revízió bikkfanyelvét érthetőre 
és magyarra. Türelemmel és emberként foglalkozott az ügyfelekkel, és ezt megkövetelte 
munkatársaitól is. Pályáját szó szerint egy szerencsétlen gerincbaleset törte ketté, s nyug-
díjba vonult.

Nyugdíjazása után jött egy nem véletlen találkozás a honismerettel. A rendszerváltás 
után egyre szigorúbb szabályok közé terelték a civil egyesületeket és a Honismereti Szövet-
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ségnek könyvelőre, de főleg hozzáértő tanácsadóra volt szüksége, aki a pénz- és adóügyek-
ben járatlan bölcsészeket eligazítja, s nem engedi eltévedni ebben a labirintusban. E mun-
káját nagy hozzáértéssel, precizitással végezte több mint egy évtizeden át, 2002-től 2016-ig, 
amelyért a Honismereti Szövetség közgyűlése egyhangú elismeréssel javasolja számára a 
Honismereti Munkáért Emlékérem odaítélését.

KÁROLYI ATTILA

1964-ben született Siófokon. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett magyar–
történelem–fi lozófi a szakos tanári diplomát. 1993 óta Szeged legrégibb iskolájának, a Du-
gonics András Piarista Gimnáziumnak tanára és igazgatóhelyettese.

Szakmai és helytörténeti tevékenysége sokrétű és széles körű. Felöleli a holocaust szege-
di történetét, a szegedi piarista iskolatörténetet, a piarista gimnázium évkönyveinek szer-
kesztését, a helytörténeti kör vezetését, honismereti kirándulások szervezését és vezetését. 
Szeged helytörténetéről és a régió történetéről előadásokat tart, pedagóguskonferenciákat 
szervez. Honismereti versenyek területi és országos döntőire készíti fel diákjait, a határon 
túli középiskolákat is bevonó vetélkedők egyik fő rendezője és szervezője. Nem csak diák-
jainak fi gyelmét irányította a dél-alföldi régió és Szeged helytörténeti és irodalmi öröksége 
felé. Tevékenységének fő célja a régió közös kulturális értékeinek és múltjának feltárása, a 
magyarság összetartozására nevelő didaktikus anyagok készítése.

Két és fél évtizede élen jár a határon túli magyarokkal való kapcsolatépítésben. Dolgozik 
a Kárpát-Medencei Értelmiségi Nyári Egyetem titkáraként, nemzetközi történelemtanári 
műhelyt szervez, Szeged–Temesvár–Szabadka várostörténeti és régiótörténeti adattárának 
koordinátora. A szerb–román–magyar diáktábor vezető tanára és magyarországi moderá-
tora. A Délvidéken, a Bánátban és a Vajdaságban várostörténeti kronológiák összeállítá-
sára alakult nemzetközi műhelymunka szervezője, a tanárok regionális továbbképzésének, 
anyanyelvi konferenciák koordinátora, szekciók vezetője. Temesváron a regionális honis-
mereti szemle szerkesztőbizottságának tagja. A Promined regionális honismereti projekt 
magyarországi koordinátora és szervezője. Honismereti és anyanyelvi konferenciák, ifj ú-
sági akadémiák segítője, szervezője. Középiskolai tanárok regionális honismereti műhe-
lyeinek és honismereti civil szervezetek regionális találkozóinak szervezője és házigazdája. 
Mindemellett egyre több publikációja jelenik meg Szeged történetéről.

Alapító tagja a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek. Honismereti tevékenységét 
a Honismereti Szövetség emléklappal ismerte el, kitüntették a Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatával és a Szórvány/Diaszpóra Alapítvány plakettjével.

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöksége Károlyi Attilát negyedszázados, a 
határon túli magyarsággal való kapcsolatépítésben végzett kiemelkedő honismereti mun-
kájáért a Honismereti Munkáért Emlékéremre javasolja.

MÉSZÁROSNÉ PUSZTAI ÉVA

1951-ben született Egerben. Matematika–rajz szakos pedagógus diplomáját az Egri Tanár-
képző Főiskolán szerezte.

A honismereti munkával a Gyermek Szabadidő Központ igazgató-helyetteseként, később 
igazgatójaként került kapcsolatba, úgy, hogy a Heves Megyei Honismereti Egyesületnek 
megalakulásakor az ő általa vezetett intézmény, az Egri Kulturális és Művészeti Központ 
adott otthont. Az intézmény azonban nemcsak helyet adott az egyesületnek és rendezvé-
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nyeinek, de személyén keresztül mindvégig eszközöket és műszaki feltételeket biztosított 
a rendezvényekhez, szervezte és támogatta a honismereti táborokat, a városi és a megyei 
történelmi vetélkedőket, a honismereti napok rendezvényeit, a hagyományőrző szakkörök 
működését és a szakköri bemutatókat. 

Később az egyesület elnökségének tagjaként még szorosabban kapcsolódott a minden-
napi munkába, majd megyei küldöttként képviselte, s ma is képviseli az egyesületet a Ho-
nismereti Szövetség küldöttgyűlésében. Kiemelkedő szerepe volt a 2007-ben Egerben ren-
dezett XII. Országos Ifj úsági Honismereti Akadémia előkészítésében, lebonyolításában és 
megszervezésében. Kivette részét az Egerben megrendezett XL. Honismereti Akadémia 
előkészítésében és lebonyolításában. Részt vett az Egerben, a felsőfokú intézményekben 
tanuló, honismeret iránt érdeklődő hallgatók számára rendezett nagysikerű II. Hon- és 
Népismereti Konferencia helyi szervezésében és lebonyolításában is.

Mészárosné Pusztai Éva egyesületünknek ma is aktív tagja, a honismeret elkötelezett 
munkatársa. Megbízatásait, vállalt feladatait pontosan és lelkiismeretesen látja el. Az egye-
sület programjaiban népművészeti előadásokat tart, a régi kézművességhez kapcsolódóan 
a varrás, hímzés, díszítés művészetét tanítja lelkesen minden korosztály részére, felhasz-
nálva a régió hagyományainak díszítő világát.

A Heves Megyei Honismereti Egyesület Mészárosné Pusztai Évát több évtizedes, elköte-
lezett honismereti munkáját a Honismereti Munkáért Emlékéremmel szeretné elismertetni 
és megköszönni.

MINCZINGER KATALIN

Nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Fonyódi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, 1940-ben 
született a szlavóniai Detkovácon. A szegedi József Attila Tudományegyetemen magyar–
történelem szakos tanári, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen könyvtáros dip-
lomát szerzett.

A honismereti mozgalomban pályája kezdetétől részt vesz és alapító tagja a Somogyi 
Honismereti Egyesületnek. Tanári munkássága idején 25 éven át honismereti szakkört ve-
zetett. Növendékeivel Fonyód és környékének helytörténeti és néprajzi emlékeit, tárgyi és 
szellemi hagyatékát gyűjtötték. Rendszeresen részt vettek és eredményesen szerepeltek a 
megyei helytörténeti gyűjtőpályázatokon, megyei és országos honismereti vetélkedőkön.

1998-tól a fonyódi városi könyvtár munkatársaként dolgozott. Kezdeményezésére meg-
alakították a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesületet, amelynek legfőbb célja egy 
helyi múzeum létrehozása volt. Az egyesület Minczinger Katalin vezetésével 2001-ben kö-
zel 40 milliós pályázati támogatást nyert el, amely lehetővé tette az egyesület tulajdoná-
ba kerülő páratlan balatoni panorámájú, leromlott állapotú egykori villa rekonstrukciós 
felújítását. Ezt követően 2004-ben megnyitották Fonyód első, s mindmáig egyetlen, mi-
nisztériumi engedéllyel működő múzeumát, amelynek vezetője Minczinger Katalin lett. A 
gyűjtemény folyamatosan gyarapodik, nemcsak helytörténeti, hanem természetvédelmi 
állandó és időszakos kiállításokkal is várják a látogatókat. Szoros kapcsolatot ápolnak a 
Fonyódról elszármazott, illetve a Balatonhoz, Fonyódhoz kötődő művészekkel, írókkal, al-
kotókkal. Konferenciákat, kiállításokat és hangversenyeket rendeznek neves szakemberek, 
alkotók, művészek közreműködésével. Az elmúlt időszakban a további sikeres pályázatok 
révén több mint 60 milliós támogatást sikerült szerezniük a létesítmény berendezésére. 
Működésüket a városi önkormányzat is támogatja. Nívós programokkal kapcsolódnak a 
helyi és országos kulturális rendezvényekhez. Az ország minden területéről érkező látoga-
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tók számára erdei iskolát, madármegfi gyelést, csillagvizsgálást, nyaranta kishuszártábort, 
népi iparművész irányításával fazekastábort szerveznek. Az intézmény a helyi és a város-
környék kulturális életében meghatározó szerepet tölt be.

Munkáját Fonyód Polgáraiért kitüntetéssel, a Millenniumi Emlékéremmel, a Kós Ká-
roly-díjjal és a Forster Gyula Emlékéremmel ismerték el.

Minczinger Katalint kiemelkedő munkássága és életműve elismeréseként a Somogyi 
Honismereti Egyesület a Honismereti Munkáért Emlékéremre ajánlja.

SZABADI MIHÁLY

Népművelő, koreográfus, etnográfus, a Tolna megyei honismereti mozgalom meghatározó 
egyénisége. Életművét kiváló szervezői tevékenység, alázatos munka, a népi élet tisztelete, 
a néptánc megőrzése határozza meg. Idén ünnepeltük 80. születésnapját.

Sióagárdon született 1937-ben. A Pécsi Pedagógiai Főiskola magyar–történelem szakán 
szerzett tanári diplomát. Majoson kezdte a tanári pályát, majd a Tolna Megyei Népművelé-
si Tanácsadó vezetője lett, s a munka mellett szerzett népművelői diplomát. Nyolc év után 
a Babits Mihály Megyei Művelődési Központ szakmai igazgatóhelyettese, tudományos fő-
munkatársa, majd módszertani osztályvezetője lett, s ettől kezdve már csak a néptánccal 
foglalkozott. Pályája végén szülőfaluja művelődési otthonának igazgatója, majd a Tolna 
Megyei Közművelődési Szolgáltató Iroda vezetője volt nyugdíjazásáig.

Az általános népművelői tevékenysége mellett foglalkozott a népművészettel, azon belül 
is a néptánccal. Megalapította és 20 évig vezette a Szekszárdi Néptánc Együttest (ma Bar-
tina Néptánc Egyesület), amely koreográfi ái révén az ország egyik legjelentősebb szakmai 
műhelyévé vált. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének segítségé-
vel foglalkozott népzenei gyűjtéssel, a Duna menti népcsoportok és a bukovinai székelyek 
táncainak gyűjtésével, lejegyzésével. A megyében szervezett felnőtt- és diákakadémiákon 
a táncosaival bemutatókat és előadásokat tartott és szekciót vezetett. Intenzíven foglal-
kozott a falusi közösségekben működő hagyományőrző együttesekkel, többet szakmailag 
irányít a mai napig. Négy évtizede vesz részt a különböző szakmai testületek munkájában, 
tagja a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnökségének. 

Nyugdíjazása óta írással is foglalkozik, amelyek témája a helytörténet, néprajz, szocioló-
giai és művelődéstörténet. 2007 és 2017 között nyolc szépirodalmi könyve és számos cikke 
jelent meg. Néprajzi, folklór és irodalmi munkásságát a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 
2014-ben bevette a lajstromba.

Tolna megye „Miska bácsija” egyesületünk igen aktív, fáradhatatlan, segítőkész, alapos 
és kitartó tagja. Népművelői munkáját mindig elhivatottsággal, szakmai alázattal végezte. 
Erőt adott neki az emberek szeretete és a közösség megbecsülése. Népművelői, koreográ-
fusi és etnográfusi munkásságát Tolna megye, Szekszárd város és szülőfaluja egyaránt szá-
mos magas kitüntetéssel jutalmazta.

A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöksége Szabadi Mihályt a fentiek 
alapján a Honismereti Munkáért Emlékérem kitüntetésre javasolja.
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HONISMERETI EMLÉKLAPPAL KITÜNTETETTEK

Budapest: Iványi János, Kádár József, Verrasztó Gábor; Bács-Kiskun megye: Ádám András, 
Ádám Andrásné, Egyediné Gál Erika, Kállainé Vereb Mária, Légrády Andor, Mesznéder 
Klára, Sebestyén Imréné; Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Balogh László; dr. Csizmadia 
László, Ducsai Attila, Farkas Ferenc, Godzsák Attila, Kércsi Tibor, Nagy István, dr. Nagy 
László, Pappné Szalka Magdolna, Török János, Ujj Péter; Csongrád megye: dr. Ávéd János 
László, dr. Bogoly József Ágoston, Kocsis Pál, dr. Miklós Péter, Móra József Attila, Zeit-
ler Ádám; Fejér megye: Zalezsák Márta; Heves megye: Csernok János, dr. Ungváriné Sütő 
Ágnes, Napsugár Nyugdíjas Klub (Bélapátfalva); Jász-Nagykun-Szolnok megye: Farkasné 
Nagy Márta, Szabó Ernőné; Pest megye: Döbrössy Mihályné Valentin Krisztina, Fehér 
László, Kleineizel Ilona, dr. Koczó József, dr. Szíjártó József, dr. Szíjártó Józsefné Rimai 
Teréz, Volentics Gyula, Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Nagymaros); Tolna megye: 
Gutai István, Klézli Erzsébet, Kult Imréné, Müller Ádám, Kisszékelyi Kulturális Egyesület; 
Vas megye: Horváth Antal, Horváth Zoltán, Pungor Zoltánné, Wiktora Antal; Veszprém 
megye: György Péter, Leschpuch János, Makai Ferenc, Poór Andrásné Tatai Izabella, Rybár 
Olivér, Töreky András, Tlislér Anikó; Jászjákóhalma: Bércesi József, Csőkéné Tősér Kata-
lin, Nagy Miklós, Pethő László, a Palotásy János Zeneiskola fúvószenekara (Jászberény).

A szekcióülések beszámolói

1. SZEKCIÓ:
REFORMÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS

A Reformáció és művelődés szekció „telt házas” érdeklődést mutatott (összesen mintegy 
35–40 fő volt jelen – sokan a szekció végéig „kitartottak); az anyaországot Békéscsabától 
Szombathelyig, az elszakított részeket Erdélyből és a Bácskából is képviselték a résztvevők. 
Több mint tíz szekciótag fogalmazta meg kérdését vagy fölvetését, egyes esetekben viták 
is kialakultak.

Az első fölvetés (Kovács Gábor Kolozsvárról) arra vonatkozott, hogyan értékelhetjük 
Luther szerepét, Kálvin és Zwingli színrelépését, s a kérdező kíváncsi lett volna arra, hogy 
vajon melyik protestáns irányzat az „igazi”, melyik a jelentősebb?

Gergely Ilona (Kolozsvárról) úgy vélekedett, a felekezetek között nem lehet abból a 
szempontból különbséget tenni, hogy melyik milyen hitelveket követ – mindegyik feleke-
zet tagjai a maguk nézeteit fogadják el igazinak.

A reformáció korabeli hitvitákra hivatkozott Fabulya Lászlóné (Békéscsabáról), értelme-
zési kérdéseket vetett föl; illetve a protestáns irányzatokon belüli ellentétek mozgatórugójá-
ra lett volna kíváncsi (például Kálvin és Szervét ellentétére). 

Emlékeztettünk arra a tényre is, hogy a XVI. század elején nem feltétlenül ugyanazt 
értették az egyházmegújító mozgalmak elnevezése alatt, mint ma, a XXI. században. A 
reformáló-megújító törekvések már jóval Luther előtt megkezdődtek – és az ellentmondá-
sokat az is okozza, hogy a XVI. századi reformáció első szakaszában (a reformáción belül 
szintén) tovább folytatódtak.
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Itt kellett jeleznem, hogy egyház- és vallástörténeti, illetve szorosan vett teológiai kérdé-
sekben – megfelelő kompetenciák híján – nem tudok hiteles választ adni vagy állást foglal-
ni, ezeket az összefüggéseket inkább irodalom- és művelődéstörténeti szempontból tudom 
csak vizsgálni. Viszont szépirodalmi referenciái is vannak a kérdésnek (pl. Sütő András-
nál) – s itt tértünk ki Tóth-Máthé Miklós Károli Gáspár-díjas református író jeles egyházi 
személyiségeinket megörökítő regényeire, amelyek közül a legújabb éppen a Kálvinról szó-
ló történelmi regény (Számadással Istennek tartozom), melyben szó van arról a lelkiisme-
reti konfl iktusról is: hogyan rendezze Kálvin a Szervét halálában való részességét…

Szintén óva intett a másik hozzászóló (Székely András Bertalan Isaszegről) attól, hogy 
előrébb helyezzük a magunk felekezetét a másokénál. Ugyanakkor egy új szempontra is 
felhívta a fi gyelmet. Megfontolásra érdemesnek tartja, hogy vajon a felekezetválasztás (a 
református, evangélikus vagy katolikus, illetve ortodox dominancia) nincs-e szoros kap-
csolatban a néplélekkel, a nemzetek vagy nemzetrészek lelki attitűdjével. (E helyen utalt 
Hamvas Béla Öt géniusz című munkájára mint a lehetséges gondolkodást segítő kiindulási 
alapra.) Példaként hozta föl, hogy a magyar (különösképpen a kelet-magyarországi és er-
délyi) rebellis lelki alkatnak is jobban megfelelt a kálvinizmus.

Másrészt Dávid Ferenc gyökeres változásokon keresztülment életútját is felidézte – nála 
a „folyamatos reformáció” oly módon is jelentkezett, hogy a katolikus tanoktól az unitá-
riusságig jutott el (sőt, a szombatista szélsőségig). Egyetértett továbbá más felvetésekkel is, 
miszerint a felekezetkövetésben az is számított, hogy a földesúr milyen vallású volt, mert a 
jobbágyok ugyanazt a vallást követték.

Szabó Lajos (Szabadkáról – a Bácsország című folyóirat munkatársa) hasonló fi gyelmez-
tetést fogalmazott meg: annyiszor emlegetjük az ökumenizmust – próbáljunk tehát végre 
valamit közösen kialakítani, hogy haladjunk előre. Ehhez az alapfeladatot kell rögzíteni: 
mit akarunk tenni, hogy a Kárpát-medencében rend legyen? Úgy nem fogunk előrébb jut-
ni, ha mindenki csak a maga igazát hajtja – s vonatkozik ez a felekezetekre is.

Konyár Erika (Veszprémből) három kérdést is fölvetett, amelyekre igyekeztünk közösen 
választ keresni.

1. Mi lehet az oka, hogy a protestánsok lélekszámban visszaszorultak nálunk a katoli-
kusokhoz képest (mennyiben játszottak közre ebben a trianoni határok?); 2. A politika és 
vallás hogyan állt kapcsolatban a korábbi történelmi időszakokban, illetve milyen kapcso-
latban áll ma a kettő egymással?; 3. A Max Weber által emlegetett, a bevezető előadásban is 
taglalt protestáns etika (munkaetika, puritánság, szigorú fegyelem, cél- és értékracionali-
tás stb.) visszaszorulóban van, a nyugati országok szinte már el is felejtették.

Újabb területet érintve – az előző beszélgetésrész ama részéhez kapcsolódva, hogy poli-
tikai szándék kérdése az egyházak támogatása, például az egyházi intézményrendszer ál-
lami, oktatási és szociális feladatokat átvállalása –, Pintér István (Hódmezővásárhelyről) 
örömét fejezte ki, hogy a rendszerváltozás után sok egyházi iskola létesült. Saját oktatói 
tapasztalatából kiindulva is mondta, hogy az egyházi iskola – legyen az katolikus vagy 
protestáns – színvonalat, minőséget képvisel.

Itt beszéltünk arról, hogy presztízsértéke volt és van annak, ha valaki a jezsuitáknál, a 
piaristáknál vagy éppen a sárospataki illetve a debreceni református kollégiumban, gim-
náziumban tanult. Többen is kifejezték, hogy a hittan és erkölcstan oktatásának bevezetése 
olyan lépés volt – példaként a politikai szándék jó irányú gyakorlására –, amely reményeket 
kelthet a következő generációkban, egyúttal felelősséget is jelent az intézmények számára.

Ahhoz a vélekedéshez kapcsolódott Olasz Angéla is (Aradról), hogy sok szempontból 
azért oktatótól, pedagógustól, vallástanártól, lelkésztől is függ, hogy milyen motivációt 
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kapnak a diákok. Aradon például a református vallásoktatásban résztvevő diákok (a Csiky 
Gergely Főgimnázium 1–12. évfolyamában) minden templomi és fontosabb magyar váro-
si ünnepségen, (például a szabadságszobornál vagy a kopjafánál tartott) megemlékezésen 
műsorral vannak jelen.

Egy korábbi felvetésre, miszerint vajon nincs-e a református egyháznak tartozása a 
képzőművészetek gondozása, támogatása és befogadása területén, magam is elmondtam 
részletesebben a templomgalériák példáját; kitértünk Kálvin képzőművészetekkel kapcso-
latos állásfoglalásra, idézve az Institutio ide vonatkozó passzusait; érintettük a református 
egyházművészet és jelképrendszer néhány motívumát; s beszámoltam a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület (és a Debreceni Református Kollégium Múzeumi Gyűjteménye) or-
szágos képzőművészeti pályázatáról. Az egyház más képzőművészeti események szervező-
jeként is valódi támogatói szerepet vállal. 

Minczinger Katalin Fonyódról arra volt kíváncsi, hogy mi a véleményem Szúdy Nándor 
művészetéről (hiszen a bevezető előadásban az ő nevét is említettem) –, ők szintén otthont 
adtak az emlékkiállítás egyik állomásának.

Méltattam röviden az életművét, utaltam a biblikus motívumok modern környezetbe 
helyezésére, az allegorikus megfogalmazásra, a világháborús borzalmak, a holocaust és az 
ötvenes évek diktatúrája elleni tiltakozásra;  valamint felhívtam Reisinger János életműfel-
táró szerepére is a fi gyelmet.

Itt szólt hozzá Pocsainé Eperjesi Eszter (Sárospatakról), aki elmondta, hogy a kollégium 
múzeuma őrizte (titokban) Szúdy Nándor életművét, beszélt a családdal való kapcsolatról, 
s hogy a múzeumi gyűjtemény jelenleg tíz Szúdy Nándor-festmény birtokában van, kettőt 
ki is állított az egyik földszinti teremben (amelyeket a szekciótagok közül az ülés után töb-
ben is megtekintették).

Minczinger Katalin arról is beszámolt, hogy Fonyódon az evangélikusokkal együtt kez-
deményezték a reformátusok az ökumenikus esték előadássorozatot, amely harmadik éve 
zajlik sikeresen, alkalmanként 50–100 résztvevővel.

Befejezésként a Debreceni Református Hittudományi Egyetem eddig két szemesztert 
lezáró (300–350 főt rendszeresen megmozgató) Szenior Akadémiájának programjáról, a 
tudományos ismeretterjesztő előadások jellegéről, az élethosszig tartó tanulás és az egye-
temi küldetésvállalás összefüggéséről beszéltem. Példát kínálva arra, hogy egy egyházi in-
tézmény miként tud hatékonyan és hasznosan bekapcsolódni egy város vagy a régió köz-
művelődési életébe is.

Vitéz Ferenc

2. SZEKCIÓ:
SÁROSPATAK, A HAZAI REFORMÁCIÓ EGYIK KÖZPONTJA

A bevezető előadásban szóltam először Sárospatakról, mint a hazai reformáció egyik köz-
pontjáról, ennek keretében a XVI–XVII. század hitvitáiról.

Az ilyen nagy létszámú konferencián hasznos és szükséges a plénumot kisebb csopor-
tokra osztani, és így is megbeszélni témánkat, az eddig elhangzott előadásokat. Voltak hoz-
zászólások az előző előadásokhoz is. Többen értékelték a kísérő „kivetítéseket”, mint ahogy 
néhány mondták: „élmény volt látni a korabeli Rákóczi- és egyéb kelyheket”.

Az egymás közelebbi megismerésére különösen alkalmas a kisebb csoportos együttlét 
és beszélgetés. A dunántúli részvevők elmondták, hogy milyen munkát végeznek a honis-
meret terén. Veszprémben és környékén eleven munka folyik a városokban és falvakban 
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levő emléktáblák és egyéb jelek, történelmi eseményekre utaló jelzések összegyűjtésében, 
regisztrálásában. Többen most voltak először Sárospatakon, vagy vettek részt a borsi–tőke-
terebesi–kassai kiránduláson, és maradandó élményt jelent ez számukra.

A bevezetőben elhangzott hitvitákkal kapcsolatosan többen elmondták: „mily szép dolog, 
hogy már ma nem történik ilyen lárma”, a vitákat, felekezeti ellenségeskedéseket felváltotta 
az egymáshoz közeledés. A dunántúliak és a marosvásárhelyiek beszámoltak arról, hogy 
milyen eleven és építő ökumenikus kapcsolat van a római és a görög katolikus és a pro-
testáns felekezetek között. Az idősek emlékeznek arra, hogy a múlt század közepéig még 
tiltották a különféle felekezetek papjai, hogy más felekezetek templomát látogassák, ma 
pedig már sok helyen rendszeresen találkoznak a különféle felekezetek tagjai és papjai, al-
kalmanként egymás templomába járnak, sőt, prédikálnak. Azon fáradoznak, amiért Jézus 
is imádkozott, „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21).

Én magam először vettem részt a Honismereti Szövetség ilyen akadémiáján. Köszönöm 
ezt a lehetőséget, hogy beleláthattam a szövetség eleven és értékes munkájába. Értékelem 
azt, hogy a honismereti munkába beszervezi a határon túli honfi társakat is. A magam 
módján így mondom el jókívánságomat: Isten áldása legyen a Honismereti Szövetség te-
vékenységén!

Benke György

3. SZEKCIÓ:
A VALLÁSI HAGYOMÁNYOK ÉS AZ EGYHÁZTÖRTÉNET
A HONISMERETBEN

A fenti címen meghirdetett szekcióülést dr. Bodnár Mónika, a Herman Ottó Múzeum nép-
rajzos muzeológusa vezette. A mintegy 50 résztvevő nagy érdeklődést tanúsított és aktívan 
bekapcsolódott a beszélgetésbe.

Az ülés elején a szekció vezetője egy rövid bevezető előadást tartott arról, hogy a kutatás 
tárgyát képező közösség vallási hovatartozása alapvetően befolyásolja a közösségnek mind 
a tárgyi, mind a szellemi kultúráját, legyen az táplálkozás, lakásdíszítés, szokások, énekek 
stb. Az egyháztörténeti kutatással foglalkozók, ill. az e téma kutatására készülők fi gyel-
mét felhívta egy e témában rendkívül jól használható módszertani műre, Vanyó Tihamér
A plébániatörténet-írás módszertana (Pannonhalma, 1941) című munkájára. Igaz, ez a mű 
a római katolikus plébániatörténet-írással foglalkozik, de nagyon jól használható minden 
egyéb felekezet esetében is. Továbbá bemutatott egy szakdolgozatot, amely ebben a témá-
ban íródott.

A résztvevők hozzászólásaikban főleg az előző napon elhangzott előadásra visszautalva 
a templomi ülésrenddel kapcsolatos szokásokról, a vegyes házasságokról és az utóbbi idő-
ben egyre nagyobb teret kapó ökumenéről szóltak. Elhangzott egy korreferátum is, Karacs 
Zsigmond a pesti református templom történetét ismertette röviden.

A szekció résztvevői megfogalmaztak egy, a honismereti akadémiák szervezésével kap-
csolatos felhívást. Mivel társadalmi, közösségi, családi szokásaink oly módon változtak, 
hogy azokban egyre kevesebb teret kap az énekszó, javasoljuk, hogy az országos honisme-
reti akadémiák mindenkori programjában biztosítsunk ennek teret, mégpedig oly módon, 
hogy az akadémia tematikájához illeszkedő néhány dal (népdal, műdal) megtanulása, kö-
zös eléneklése szerepeljen a rendezvény programjában. Ennek jegyében szekciónk résztve-
vői – tekintettel arra, hogy az idei akadémia fő témája a reformáció – közösen elénekelték 
a „Mint a szép híves patakra…” kezdetű, 42. református zsoltárt, valamint – az ökumené 
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jegyében – a „Boldogasszony anyánk…” kezdetű katolikus népéneket. Egyúttal elhatároz-
ták, hogy már a zárónapon felvetik ezt a javaslatot, s indítványozzák a 90. zsoltár közös 
eléneklését. A javaslatot a XLV. Országos Honismereti Akadémia résztvevői örömmel fo-
gadták, s a szekcióülésekről szóló beszámolók zárásaként elénekelték a „Tebenned bíztunk 
eleitől fogva…” kezdetű, 90. zsoltárt.

Bodnár Mónika

Helytörténeti vetélkedő
a 200 éves Pitvarosról

Községünk 2016-ban ünnepelte alapításának 200. évfordulóját.
A délalföldi település Csongrád megye legszélén, Mezőhegyestől 6, Makótól 30, Szeged-

től 60 km-re fekszik. A teljes népesség – 2015. január 1. adatok alapján – 1392 fő.
 A falut – bár már az államalapítás kora óta lakott terület volt – 1470-ben említi először 

oklevél „Pythwaros” néven. 1552-ben, egy török hadjárat alkalmával elpusztult. Területe 
1755-től kincstári kezelésű bérföld volt. A mai község 1816-ban létesült nagylaki evangéli-
kus szlovák zsellérekből. A királyi kamara által rájuk rótt, rosszul jövedelmező dohány-
termesztés megtagadása miatt 1843-ban területének kétharmadát elvették, s ott két új falut 
alapítottak: a mai Csanádalbertit és Ambrózfalvát (Kispitvaros).

Munkát keresni – tavasztól őszig – a Dunántúlra, a Felvidékre is eljártak. A II. világhá-
borút követő, 1947-es magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény következményeként 
a falu szlovákságának háromnegyed része áttelepült: 655 család, 2442 személy, és mintegy 
1500 római katolikus magyart költöztettek be – zömmel Gútáról. Mindezek következtében 
a település etnikai összetétele jelentős mértékben megváltozott.

A községi rendezvények és megemlékezések mintegy záróakkordjaként iskolánk – a Pit-
varosi Petőfi  Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – felső tagozatos diák-
jai számára három fordulós vetélkedőt szerveztünk Pitvaros 1816–2016 címmel, amelyen 7, 
egyenként 4 főből álló csapat vett részt. A döntőre december 13-án került sor. 

Az első forduló némi kutatómunkát (tájház, néprajzi gyűjtemény, könyvtár, internet) 
igénylő „dolgozat” megírása volt megadott szempontok és pontosan megjelölt forrásanyag 
alapján.

A második fordulóban plakátot kellett készíteni szabadon választott technikával, de ter-
mészetesen a témához kapcsolódva.

A harmadik forduló – a döntő – egy PPT prezentáció elkészítése és bemutatása volt, ame-
lyet külön zsűri értékelt. Egybehangzó véleményük szerint a gyerekek komolyan vették ezt 
a feladatot is, így igen értékes és színvonalas munkákban gyönyörködhettek a jelenlévők, 
növelve ezzel a versenyzők önbizalmát és sikerélményét.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy minden csoport más és más szemszögből köze-
lítette meg a témát: voltak, akik a történelemre, mások a hagyományokra stb. fektettek 
nagyobb hangsúlyt.

A végeredmény és a helyezések sorrendje a három forduló során elért összpontszám 
alapján alakult ki – igen szoros „küzdelemben”!


