
  77  

KRÓNIKA

Nagy elődök, mai példaképek – honismereti konferencia
Szombathely, 2017. március 24–26.

A Honismeret Napja 10. évfordulójára
 rendezett szakmai konferencia

A Honismereti Szövetség és a Vas Megyei Honismereti Egyesület 2007. március 23–25-én, 
Szombathelyen rendezett regionális szakmai konferenciáján Halász Péter, a Honismereti 
Szövetség akkori elnöke tett javaslatot hosszas mérlegelés után A Honismeret Napja meg-
hirdetésére, amelyet a résztvevők örömmel üdvözöltek és egyhangú szavazással elfogadtak.

A meghirdetés 10. évfordulója alkalmából – a számvetés és a jövőtervezés szándékával 
– ismét 3 napos konferenciát szervezett a Honismereti Szövetség és a Vas Megyei Honisme-
reti Egyesület 2017. március 24–26. között Szombathelyen. A rangos eseménynek a Magyar 
Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára adott otthont, ahol tíz évvel ezelőtt született meg 
a nemes elhatározás a honismereti mozgalom erősítése, megújítása, népszerűsítése érde-
kében.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult konferencia szándéka, küldetése 
mozgósító erővel bírt a megyei egyesületek körében, az országból és a határon túli terület-
ről 60 fő vett részt, a házigazdák képviseletében 35–40 fő és szép számmal akadtak egyéni 
érdeklődők is. (Némi túlzással: egy közepes méretű országos honismereti akadémia gyűlt 
össze.)

A konferencia szervezői arra törekedtek, hogy A Honismeret Napja alkalmából áttekint-
sék, mi valósult meg országszerte és a határon túl a felhívásnak megfelelően és március 24. 

„piros betűs” ünneppé vált-e? Szándékuk volt bemutatni, hogy a honismeret jeles szellemi 
„előképei”, személyiségei egyéni kutatómunkájából hogyan fejlődött, erősödött meg a XX. 
századi szervezett mozgalom két eredményes területe, az önkéntes néprajzi gyűjtőmozga-
lom és a honismereti mozgalom.

A 10. évforduló nagyszerű lehetőséget adott arra, hogy a megújulás, a honismereti moz-
galom előtt álló új kihívások és feladatok szellemében áttekintsék a részt vevők a jövő ten-
nivalóit is.

A konferencián 3 tematikus blokkban esett szó a múltról, a közelmúltról és a jelenről, 
több értékes korreferátum hangzott el a megyék részéről az elmúlt 10 év honismereti akci-
óiról, új kezdeményezéseiről, az ünnephez köthető rendezvényekről stb.

A találkozón dr. Molnár Rezső ny. megyei főállatorvos, szombathelyi helytörténetíró 
patrióta érzelmű szép vallomásával köszöntötte a résztvevőket, majd a házigazdák nevében 
Zsámboki Árpád egyesületi elnök köszöntötte a népes közönséget, külön is a jelenlévő 13 
Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékéremmel kitüntetett kutatót.

A megyei közgyűlés – a rendezvény védnöke – képviseletében szólt a jelenlévőkhöz dr. 
Balázsy Péter főjegyző, aki dicsérte a kezdeményezést, kiemelte a honismereti és értékfel-
táró munka fontosságát megyei és országos szinten is.
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Debreczeni-Droppán Béla, a Honis-
mereti Szövetség elnöke örömét fejez-
te ki, hogy újra. A Honismeret Napja 
meghirdetésének színhelyén találkoz-
hatnak a mozgalom lelkes aktivistái, 
önkéntesei. Kiemelte, hogy az ünnepi 
felhívás célkitűzései ma is időszerűek, 
köszönetet mondott azoknak a szer-
vezeteknek, akik sokféle módon, ötlet-
gazdagon szervezik évről évre az em-
lékező és népszerűsítő programokat.

Bél Mátyás munkásságára, születés-
napjára emlékezett dr. Tóth Gergely, 
az ELTE BTK docense. Az ismert ku-
tató A hon első ismertetője: Bél Mátyás 
és országleírása az újabb kutatások 
fényében címmel tartott alapos, tág 
horizontú tudományos előadást. Pél-
dákkal igazolta, hogy Magyarország 
enciklopédikus igényű történeti, föld-
rajzi ismertetése milyen jelentőséggel 
bír a mai kutatók számára is. Mint a 

Notitia... keletkezésének, értékeinek tudományos  kutatója kiemelte Bél Mátyás  rendkívüli 
tehetségét és szorgalmát, univerzális látásmódját, kiváló stílusát. Átfogóan szólt a várme-
gyeleírások létrejöttének körülményeiről, nehézségeiről, sorsáról. Említést tett a kutatott 
forrásokról és gyűjteményekről, kutatócsoportjának tárgyi, szellemi eredményeiről, ki-
emelve a Notitia... teljes szövege kritikai kiadásának szükségességét, amelyet a 2011-ben 
megjelentetett Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szalaidensis et Vesprimiensis kötet 
bemutatásával igazolt. Kutatói tervük a 38 kiadatlan vármegyeleírás kritikai kiadása 10 
kötetben, a mű hiányzó részeinek közreadása, remélve, hogy nagy segítségükre lesz a kora 
újkor kutatóinak és a fordítás útján a szélesebb közönség számára is.

A vasi kutatók, helytörténészek közül két, azóta elhunyt jeles személyiség: Nádasdy 
Lajos celldömölki református lelkész munkásságát összegezte Káldos Gyula ny. könyvtár- 
igazgató, dr. Kuntár Lajos művelődéstörténész szellemi hagyatékát Mayer László levéltáros. 
Mindkettőjük sokrétű, igen jelentős számú publikációs munkája hozzájárult a megyei, a 
helyi köztörténet alakulásának alaposabb és hitelesebb megismeréséhez.

Az első nap programjának befejezéseként Zsámboki Árpád a jelenlévők fi gyelmébe aján-
lotta azt képesdokumentum-kiállítást, amely visszaidézte a tablókon a 10 évvel korábbi ta-
nácskozás szakmai programjait, meghitt emberi pillanatait. A színes fotóanyagot Mándli 
Gyula bocsátotta rendelkezésre, köszönet érte! (Sajnos több ismert egyénisége a honisme-
retnek már nem lehet közöttünk.) Felhívta a fi gyelmet a vasi helytörténeti kiadványokból 
összeállított kiállításra, amely folyamatosan látogatható volt.

A szombati napot elsőként Halász Péter örökös elnök emlékező-elemző gondolatai ve-
zették be, aki betegsége miatt nem tudott részt venni a konferencián. Megküldött írásában 
elsőként a Morvay Péter által az 1930-as években létrehozott regöscserkészet népi-nemzeti 
hazafi as küldetéséről értekezett, részletesen taglalta az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom 
céljait és eredményeit – benne Morvay és társai elévülhetetlen érdemeit –, s annak a szel-

Zsámboki Árpád köszönti a konferencia
résztvevőit (Mándli Gyula felvétele)



  79  

lemi energiának a kisugárzását, amely végül a honismereti mozgalom megizmosodását, 
kiteljesedését is segítette.

Dr. Horváth Sándor néprajzkutató, muzeológus a tájházak, helytörténet gyűjtemények 
szerepéről szólt vetített képes előadásában, kiemelve szerepüket a helyi értékek megőrzésé-
ben, közreadásában. Bemutatta az országos tájházprogramot, példák sorával illusztrálta a 
gyűjtött anyag sokszínűségét, a mai életben betöltött aktív szerepüket.

Kelemen László, az alsóőri Könyvtár és Információs Központ (Burgenland) vezetője 
válogatást mutatott be az őrvidéki magyarság történetével foglalkozó művekből és hely-
történeti jellegű kiadványokból. Elmondta, hogy a kis létszámú magyarság körében nincs 
szervezett helytörténetírás, de múltjuk értékeit a hagyományok őrzésében, továbbörökíté-
sében alkotóan használják fel közösségeik körében.

Németh Tibor, a celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár vezetője arról a hatalmas, 
több évtizedes munkájáról adott számot, amely a Magyar Életrajzi Kalauz összeállításá-
ban ölt testet. Gyűjtő- és feldolgozómunkájának nagyságát bizonyítja, hogy jelenleg 370 
ezer életrajzi adat kereshető vissza gazdag tartalommal. Bemutatta a Kemenesalja Életrajzi 
Lexikont is, amelyet a tájegység jeles embereiről állított össze. 

Dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Honismereti Egyesület elnöke jól megválogatott 
prezentációjából kitűnt, hogy elődei és társai felelősen gondolkodtak és cselekedtek, ami-
kor szervezetten indították el az emlékező programokat. Külön kiemelendő és utánpótlás 
szempontjából fontos, hogy főként a középiskolás korosztály felé nyitottak, aktivizáló fó-
rumokat teremtve a diákkutatóknak is. Minden évben más-más, középiskolát működtető 
városban szerveznek programokat, emlékeznek Bél Mátyásra, de bemutatást nyernek a fo-
gadóhelyek értékei is. Elismerést kapott a tevékenységük céltudatossága és szervezettsége 
a résztvevők körében.

A konferencia résztvevői (Mándli Gyula felvétele)
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Bács-Kiskun megye képviseletében Varga István (Fülöpszállás) ismertette a végzett 
munkát: a felhívást követően minden évben szerveztek konferenciát, középiskolai vetél-
kedőt, intenzív kapcsolatot alakítottak ki határon túli honismereti közösségekkel. Közös 
szakmai konferenciákat szerveznek, emlékutakat kezdeményeznek, rendszeresek az ün-
nepnaphoz kötődő könyvbemutatók stb.

Titkos Sándorné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Honismereti Egyesület elnöke jo-
gos büszkeséggel említette, hogy megyéjükből eddig 12-en kaptak munkájuk elismerése-
ként Bél Mátyás – Notitiae Hungariae Emlékérmet, szellemi örökségük meghatározó mai 
munkájukban. A Honismeret Napja rendezvényeit különös gonddal készítik elő, tartal-
mas előadásokkal, sokszínű tartalommal, ünnephez méltó körülményeket teremtenek. Az 
ünnepség keretében adják át a minden évben meghirdetett Istvánff y Gyula Honismereti 
Pályázat díjait is. 2015-ben az Országos Ifj úsági Akadémia programját társították a megem-
lékezéshez. Három honismereti közösségük rendszeresen szervez programokat, vetélkedő-
ket, emlékezéseket, könyvbemutatókat.

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna titkár (Csongrád megye) szintén arról számolt be, hogy 
2007 óta rendszeresek a honismeret napi programok, kiemelt szerepet kaptak a közös szak-
mai találkozások, vetélkedők. Változó helyszíneken, a helyi közösségeket aktivizálva vit-
ték sikerre értékőrző rendezvényeiket, népes érdeklődő előtt. Tevékenységükben a szom-
szédos határ menti területek bemutatását is szorgalmazzák, sikeresen szervezték meg az 
ünnep alkalmával a társegyesületek találkozóját, 2015-ben a határokon átívelő anyanyelvi 
konferencia rendezésével gazdagították a jeles nap programját.

Mándli Gyula (Pest megye) az Érdy János Honismereti Egyesület évente megrendezett 
honismereti felolvasóülése újszerűségét és népszerűségét mutatta be, amelynek a főváros, 
ill. a megye városai adnak otthont. Eredményes együttműködést alakítottak ki a Budapesti 
Honismereti Társasággal. Eddig 8 felolvasóülést rendeztek (77 előadótól 129 előadás hang-
zott el), a helytörténet sokféle témakörét érintve, számos jeles személyiségről megemlékez-
ve. Példaadó kezdeményezésük másutt is követőkre találhat!

Dr. Kovács Attila történész, a muravidéki történet- és helytörténetírás legfontosabb sza-
kaszait elemezte, kiemelve a magyar kisebbség szellemi erői összefogásának sikerességét. 
Hangsúlyozta, hogy fontos a kiadáspolitikájukban a kétnyelvűség. Köteteket mutatott be a 
gazdag szellemi termésből, példákat a vasi, zalai közgyűjteményekkel való szoros kapcso-
latok eredményeiből.

A határon túli honismereti munkának érzékletes mozzanatait, sikereit ismerhették meg 
a résztvevők  Dukrét Géza elnök (Nagyvárad) írásban megküldött tájékoztatójából, aki a 
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 25 éves munkájának eredmé-
nyeit mutatta be. Imponáló a szervezettségük, kimagasló a kiadványpolitikájuk (100-nál 
több kötet, kiadvány), 25 emléktáblát állítottak fel, 13 honismereti tábort szerveztek, sok-
rétű az együttműködésük a helyi, megyei kulturális szervezetekkel. Munkájukkal kisebb-
ségi létük és a nemzeti tudat erősítését, az ifj úság nemzeti önazonosságának kialakítását 
szolgálják. Megemlítendő, hogy A Honismeret Napjához kötődően rendezik éves szakmai 
konferenciájukat.

Kelemen Katalin könyvtárigazgató (Csíkszereda) szintén írásban megküldött beszámo-
lója arról a nagyon sokrétű programról adott számot, amelyet 2016-ban A Honismeret Éve 
jegyében hirdettek és valósítottak meg a Kájoni János Megyei Könyvtárban: felolvasónap 
magyar írók-költők műveiből, honismereti vetélkedők, magyar könyvtárosok vándorgyű-
lése stb. Dicséretes, hogy összeállították Hargita megye jeles személyiségeinek adattárát és 
a helyismereti információszolgáltatásukat magas színvonalon működtetik.
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Debreczeni-Droppán Béla szövetségi elnök kritikus és önkritikus hangú értékelőjét, 
jövőre vonatkozó gondolatait élénk fi gyelem kísérte. Átfogó, napi példákkal igazolt ösz-
szefoglalójában kitért a mozgalom jelenlegi állapotára, a működés szervezeti, pénzügyi 
nehézségeire. A pozitív eredmények mellett utalt arra, hogy nem sikerült tömegesebbé 
tenni a tevékenységet, néhány megyében erőtlenné vált az egyesület élet. Kevés fi atalt tu-
dott megszólítani a mozgalom, nem találta meg az aktivizálás korszerű eszközeit, mód-
jait, s néhány, klasszikusnak mondható forma – ifj úsági nyári táborok, országos vetél-
kedők stb. – elsorvadt anyagi nehézségek miatt. Az országos honismereti programokra 
is több helyen gyenge a mozgósítás. Követendő célként és feladatként említette, hogy 
újszerű akciókkal, a tevékenységek széles körű bemutatásával, a digitális eszközöket is 
felhasználva kell továbblépni, erősíteni a hasonló feladatokat vállaló civil közösségek-
kel a személyes és munkakapcsolatokat, hasonló összefogásra ösztönözte a szomszédos 
megyéket. Kívánatos, hogy a nemzetiségek és a határon túli magyarság honismereti, ér-
tékőrző tevékenysége az együttműködések nyomán bővüljenek. Kihangsúlyozta, hogy A 
Honismeret Napja üzenetei, célkitűzései napjainkban és hosszabb távon is időszerűek, 
követendők. Szorgalmazta, hogy a megyei egyesületek is végezzenek alapos számvetést 
működésükről.

Zárógondolatként Zsám-
boki Árpád elmondta, hogy 
a rövid, de gyors előkészí-
tő munka, a Honismereti 
Szövetség és a vasi egyesü-
let közötti hagyományosan 
eredményes együttműködés 
elérte célját: jól mozgósította 
a megyéket, a napi látogatói 
létszám meghaladta a 100 
főt. Sikeresen összegezte a 
konferencia a munka pozitív 
tapasztalatait, s önkritikusan 
a tennivalókat is. (A jó kez-
deményezések remélhetőleg 
ösztönzően hatnak a min-
dennapi munkára a helyi kö-
zösségekben.)

A szakmai együttlét ered-
ményességét jól szolgálták a kifogástalan ellátási, fogadási feltételek, az értékes kötetlen 
esti beszélgetések, könyvbemutatók, s talán a vendéglátók szívélyes vendégszeretete, fi gyel-
messége is.

A konferencia záró délelőttjén az érdeklődők megismerhették a mecénálásukról hí-
res Nádasdyak fészkét, Sárvárt, eredetiben láthatták Sylvester János Újtestamentumát és 
megcsodálhatták a vár gazdag történelmi tárlatai anyagát is Takács Zoltán Bálint múze-
umigazgató szakszerű vezetésével.

A jeles szellemi elődök emlékezetét megtartva, a 10 évvel ezelőtt megszületett nemes 
gondolat folytonosságának és a mozgalom életerejének megerősítése szellemében zárta 
munkáját a népes konferencia.

Zsámboki Árpád

Debreczeni-Droppán Béla az előadását tartja
(Mándli Gyula felvétele)
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Mozgalmunk forrásvidékéről
A regöscserkészettől a honismereti mozgalomig

Tisztelt Konferencia!
Kedves Barátaim!

Nekem nem sok jogom van arra, hogy a regöscserkészetről beszéljek, mert sajnos nem 
vehettem részt személyesen a regösök mozgalmában, még a cserkészekében is mindössze 
fél esztendeig, 1947/48 őszén és telén. Ürügyem azonban van a témával való foglalkozásra, 
mégpedig az, hogy több mint egy emberöltőn keresztül a regöscserkészet atyamesterének, 
Morvay Péternek adjutánsaként vehettem részt az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom, 
majd a honismereti mozgalom szervezésében, s ebben a minőségemben igen sokat hal-
lottam és tanultam tőle erről a példamutató kezdeményezésről. Ezekből az emlékekből és 
tanulságokból fogok most megosztani önökkel, veletek.

Az Osztrák–Magyar Monarchiától való megszabadulásunkkor, a Nagy Háború végez-
tével és a trianoni csapást követően, amikor a magyarság úgy fohászkodott Ady Endré-
vel: „Uram! Békíts ki Magaddal, s magammal,…”, olyan nagy szükségünk volt nemzeti 
identitásunk erősítésére, mint egy falat kenyérre. Ennek egyik lehetőségét találták meg 
azok az ifj úságunk sorsát szívükön viselő nevelők, akik a walesi születésű Baden-Powel 
nyomán, Sík Sándorral és gróf Teleki Pállal az élen felismerték – ahogyan Sinkovits Imre 
színművészünk, az egykori 158. Árpád cserkészcsapat őrsvezetője megfogalmazta – „az ak-
kori Magyarország fi atalságának nevelésére, szórakoztatására, energiájának igazán hasznos 
erőműbe terelésének módját, […] aminek a Haza s a Nemzet jövője látja hasznát, miközben 
boldog, életre meghatározó élményt ad a kiábrándult, önmegvalósításának lehetőségeit így-
úgy kereső gyermekeknek.”1 

„A cserkészet már korán önként jelentkezett az egységes nemzeti műveltség szabadcsapa-
tába” – írja Morvay Péter a Cserkészvezetők Lapja számára az 1940-es évek elején készült 
cikkében. „A cserkészet – olvashatjuk – jó munkát végzett a magyar népdalok és a magyar 
táncok nép szerűsítése és terjesztése érdekében. Ma már nem az a hely zet, mint régen, ami-
kor – ahogy Kodály panaszolta – az ember Budán is a »bécsi hegyeken« képzelhette magát, 
ha a szél fülébe hozta messziről a cserkészfi úk énekének dallamát. Csínom Palkó ma már 
nem érzi magát árvának egy szál csontos karabélyával, az idegen dallamok tömegében. […] 
A cserkészet zenei műveltségéről tehát ma már elmondhatjuk, hogy egységes és nemzeti, de 
nem mondhatjuk el a társadaloméról, s nem mondhatjuk el sem a társadalom, sem a cser-
készet teljes műveltségéről.”  

Abból kiindulva, hogy a népi műveltség értékei még nem váltak az egyetemes magyar 
műveltség közkincsévé, Morvay Péter még egyetemi hallgató korában bekapcsolódott a 
cserkészmozgalomba. Tökéletesen megértem elhatározását, hiszen amikor az 1950-es évek 
végén néhány egyetemista barátommal a magyar sorskérdések talán legsúlyosabb tünetét, 
az egykét akartuk tanulmányozni, én is valamilyen „fedőszervezet”-et kerestem ehhez, s 
így találtam rá az úgynevezett „önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomra”. Morvay Péter már 
emberöltővel korábban, az 1930-as évek első felében a cserkészetben találta meg azt a szer-
vezeti lehetőséget, amelynek keretében a mozgalom szellemiségét – emberibb embert! – ki-

1 Siki bá’ [Sinkovits Imre]: Előszó Bakay Kornél Ragyogj, cserkészliliom! c. könyvéhez. Metrum, Bp., 1989. 11.
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egészítették a nemzeti érdekeinket szolgáló – magyarabb magyart! – célkitűzéssel, s ezzel 
a Magyar Cserkészszövetség a nemzeti öntudat újjáélesztésének egyik oszlopa lett. Aztán 
ahogy a német expanzió egyre inkább veszélyeztette a magyarság kulturális identitását és 
politikai függetlenségét, a cserkészmozgalom szellemisége egyre nagyobb szerepet kapott 
a nemzeti önvédelemben. 

Morvay Péter országos szakvezetőként 1943-ban kidolgozta a Magyar Cserkészmozga-
lom magyarságnevelési munkatervét, amelybe számos olyan stratégiai szempont is beleke-
rült, amit később felismerhetünk az önkéntes néprajzgyűjtő és a honismereti mozgalom 
célkitűzései és feladatai között. Morvay a cserkészet magyarságnevelő szolgálatának tenge-
lyébe az 1939-ben elsősorban az általa – Karácsony Sándorral együttműködve – létrehozott 
úgynevezett regöscserkészetet állította, mert kétségtelen, hogy a cserkészmozgalomnak ez 
az ága épült leginkább a népi és a nemzeti hagyományra. A program szerint „a regöscser-
kész munkában a cserkészmozgalomnak egy új, nemzeti szolgálata bontakozott ki”, ebben 
jelentős szerepe lesz „a városi társadalmi rétegek között fennálló korlátok döntése terén”, 
és szervesen csatlakozik „a falu és a város összeregölését szolgáló” cserkészmunkához. A 
regöscserkészet feladata „az egységes műveltségű és öntudatú nemzeti társadalom kiala-
kulására irányuló cserkésztevékenység” megvalósítása. Ennek érdekében megfogalmazta a 
regöscserkész-mozgalom legfontosabb célkitűzéseit, valamint az úgynevezett regöspróba 
téziseit. Ezek szerint a regöscserkész:

Ismeri és népszerűsíteni tudja a magyar népi műveltség értékeit, mint a népzene, néptánc, 
népköltészet, népművészet, rovásírás stb.

Tud ötven kijelölt és ötven szabadon választott népdalt, köztük saját vidékének dalait is. 
Tud három népmesét és két népballadát.

Ismeri a magyar nemzetnevelők (Zrínyi Miklós, Széchenyi István, Németh László, Illyés 
Gyula és mások) tanítását.

Ismeri a néprajzi gyűjtés módszerének alapjait. Néprajzot gyűjt (dal, mese, játék, tánc, 
díszítőelemek, hagyományos ételek stb.), s naplójában rögzíti a gyűjtött anyagot. Megszerez 
egy néprajzi tárgyat a csapat számára.

Vázlatosan ismerteti a magyar nyelvterület néprajti tájegységeit, s behatóan ismerteti va-
lamelyiket.

Ismeri a magyar nép eredetét, múltját, mai helyzetét, műveltségét.
Akkoriban ezekre a tézisekre alapozva készültek 1941-től 1944-ig a regöscserkész-moz-

galom munkatervei. Mai szemmel visszatekintve talán anakronizmusnak tűnik, hogy a 
háború közeledtének éveiben voltak, akik tervezni merték a magyar jövőt, de Morvayék 
nyilván úgy gondolták, hogy nem az országot fenyegető romláson kell keseregniük, hanem 
a megpróbáltatások elviselésére kell felkészíteniük a magyar ifj úságot. Ezért regösutakat 
szerveztek, elsősorban a visszatért területekre, nagy súlyt fektetve a szórványban élő ma-
gyarok lelki gondozására, s hogy a mozgalmat és a tudománysegítést összekapcsolják, nép-
ismereti táborokat szerveztek Erdélybe, a Délvidékre, Kárpátaljára. 

Morvay Péter jól érzékelte, hogy az 1930-as években „az úr és paraszt” között társadalmi 
helyzetüket tekintve olyan szakadék létezik, ami, ha nem is teszi lehetetlenné, mindenkép-
pen megnehezíti, hogy az „adatközlő” és a „gyűjtő” között létrejöjjön az a jól összehangolt, 
természetes kapcsolat, ami a hasonlóan gondolkodó, jó ügyben fáradozók közös érdek-
lődéséből megvalósulhat. Ezért tartotta fontosnak az ifj úság bekapcsolását, mert velük a 
néprajzgyűjtés során áthidalhatónak vélte a társadalmi-politikai szakadékot. Mint Kaláka 
című írásában kifejtette: „A fi atalságot társadalmi helyzete alkalmassá teszi a gyűjtőmun-
kában való részvételre. A falusi tanulóifj úság gyűjtőmunkáját a társadalmi válaszfalak még 
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nem gátolják. A diákgyereket népünk még maga közül valónak érzi, nem utasítja el. Tartóz-
kodás nélkül megnyilatkozik előtte.”2 

Megismerve a cserkészet, különösen a regöscserkészet célkitűzéseit, megérthetjük, hogy 
miért tiltották be 1948 után a magyarság fölött egyeduralomra törő, idegen érdekek szolgá-
latában álló politika hazai képviselői a magyarság szellemi önvédelmét támogató cserkész-
mozgalmat. Amint maga Morvay Péter mondta egy beszélgetése alkalmával: „A cserkészet 
része volt az akkori idők szellemi honvédelmének, majd később igen eredményesen segítet-
te a nyugati magyar cserkészetnek azt a törekvését, hogy a kisodort fi atalság nemzedékeit 
megtartsa  a nemzeti kultúra közösségében. Ennek a nemzeti szolgálatra nevelő, Teleki Pál 
szavával: kötelességet kereső regöscserkészetnek dokumentumait felkutatni és az újjászülető 
magyar cserkészetben hasznosítani igen fontos munkaközösségi feladat.” 

A regösmozgalomnak általában kevésbé volt politikai töltése, viszont olyan ifj úsági tö-
megmozgalom lett már a Horthy-korszakban, amely sokakat vitt a korszerű táj- és nép-
kutatás táborába. Rábai Miklós éppen ilyen regöscsapatból nőtt ki, akárcsak Béres Ferenc, 
Vass Lajos és még sokan mások. Kristó Nagy István szerint a regöscserkészet puszta léte 
is ellensúlyt jelentett a cserkészetet fasizálni akaró törekvésekkel, amelyek később nyíltan 
nyilas irányba vihették volna az ifj úságot. A regöcscserkészet inkább a népi írók táborába 
terelte a fi atalságot, vagy legalábbis annak jelentős részét.3

Ezt a szellemiséget igyekezett Morvay Péter átültetni, vagy inkább átmenteni az önkén-
tes néprajzi gyűjtőmozgalomba. Már az 1930-as években sok energiát fordított a néprajzi 
gyűjtőmunka szervezésére, az érdeklődők köréből az amatőrök, az önkéntesek toborzá-
sára, szervezésére, oktatására. Már veszprémi gyakornoksága kezdetétől foglalkozott a 
néprajzi gyűjtés szervezésével. A Dunántúli Szemlében KALÁKA címmel néprajzi rovatot 
indított, amelyben „A dunántúli falusi, vagy huzamosabb időt falun töltő tanuló-ifj úság 
néprajzi gyűjtőmunkáját kívánta megszervezni és irányítani.”4 Veszprém után az Országos 
Táj- és Népkutató Központban (és különböző neveken továbbélő jogutódaiban) igyekezett 
megvalósítani Györff y István koncepcióját, miszerint a középiskolába „nem csak önálló 
tantárgyként óhajtjuk bevinni a népismeretet, hanem valamennyi tantárgy alapjává kíván-
juk tenni”. Ezért a tanítóképzők és a középiskolák magyartanárai számára tartottak ma-
gyarságismereti, népismereti tanfolyamokat. Az 1930-as évek végén Teleki Pál és Györff y 
István két fi atal néprajzkutatót küldött Svédországba és Finnországba, hogy tanulmányoz-
zák, majd visszatérésük után alkalmazzák a hazai viszonyokra a kérdőíves néprajzi gyűjtés 
Skandináviában elterjedt és jól bevált módszerét. Ezt a Gunda Béla és Keszi Kovács Lász-
ló által kidolgozott rendszert fejlesztette aztán tovább Morvay Péter az Országos Táj- és 
Népkutató Központban, s az 1940-es évek elején az intézet titkáraként négy alkalommal 
szervezett Ifj úsági Táj- és Népkutató Pályázatot, amelyek a későbbi, önkéntes néprajzi és 
nyelvjárási pályázatok előképeinek tekinthetők. 1942-től a regöscserkészek nyári tábo-
rozásait is rendszerint arra használta, hogy megtanítsa a táborozókat a tudománysegítő 
munkára, s megismertesse velük a magyar tájak természeti és kulturális értékeit. Mint 
az országos táj- és népkutató munka előadója tanfolyamokat, kutatótáborokat szervezett 
és irányított, s ezek eredményeként mintegy tízezer kéziratlapnyi értékes néprajzi leírás 
került az intézet adattárába, ami később a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának 
anyagát gyarapította.

2 Dunántúli Szemle Könyvei, 169. Szerk.: Pável Ágoston. Klny. Dunántúli Szemle VI. 1940. 5–6. sz. 3.  
3 Kristó Nagy István: A regöscserkészet. Honismeret 1981. 3. 48.
4 Dunántúli Szemle 1940. VII. 5–6. 205.
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1949-ben, miután hazatért a szovjet hadifogságból, Morvay Péter a Néprajzi Múzeum-
ban folytatta az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom kialakítását, szervezését és működ-
tetését. Széles körű szellemi kapcsolatrendszerére építve sikerült megteremtenie minden 
mozgalom három legfontosabb föltételét. A múzeum adta az intézményi hátteret, ahol K. 
Kovács Péterrel létrehozták az Ethnológiai Adattárat. Széles körű, elsősorban levelezésen 
alapuló személyes kapcsolatokat alakított ki elsősorban a vidéken élő potenciális gyűjtők-
kel, akik végzettségükre és szolgálati helyükre való tekintet nélkül, néptanítói lelkülettel 
keresték a lehetőséget, a mind nyíltabb és erőszakosabb diktatúra egyre szűkülő lehetősé-
gei között a magyar kultúra szolgálatának alkalmait. És végül a harmadik föltételként ott 
volt ő maga, aki lemondva tudományos ambícióiról néhány segítőtársával – Végh József, 
Balogh Lajos, Hajdú Mihály és mások – gondoskodott a gyűjtőkkel való kapcsolattartásról 
és szakmai képzésükről. 1960-tól évről évre meghirdették az Országos Néprajzi és Nyelvjá-
rási Gyűjtőpályázatot, 1963-tól pedig évente, kétévente megrendezték a Önkéntes Néprajzi 
és Nyelvjárási Gyűjtők Országos Találkozóját.

Bármilyen meglepő, az 1950–1960-as évek kegyetlen ideológiai korlátai között többé-ke-
vésbé eredményesen működhetett ez a mozgalom, de az 1960-as évek második felében a 
Néprajzi Múzeumból fokozatosan kikoptak azok a munkatársak, akik azt a Németh Lász-
ló által megfogalmazott elvet vallották, hogy Kelet-Európa viszonyai között élő nemzetek 
esetében a néprajz – több mint tudomány. Egyre inkább olyanok kerültek döntési helyzetbe, 
akik politikai szempontból is inkább a tűrt, mint a támogatott kategóriába sorolták a gyűj-
tőmozgalmat. Ők aztán mindinkább kényelmetlen nyűgnek érezték a lelkes amatőrökből 
álló gyűjtők szervezését, s Morvay Pétert az első adandó alkalommal – 60 éves korában 

– nyugdíjba küldték. Ezzel takaréklángra kívánták állítani a gyűjtőmozgalmat, de Morvay 
Péter megtalálta a lehetőséget, hogy Töltési Imrének, a Hazafi as Népfront Honismereti 
Bizottsága titkárának segítségével átmentse a felhalmozódott energiákat, tapasztalatokat 
és általában az úgynevezett „kapcsolati tőkét” a Népfront keretei között szerveződő honis-
mereti mozgalomba. Itt ugyanis éppenséggel fordított volt a helyzet, mint a Néprajzi Mú-
zeumban: nem a szakmai munkát kellett a gyűjtőmozgalom lelkes munkásaival támogatni, 
hanem a Népfront által felkarolt önkéntes gyűjtőkhöz kellett megnyerni a néprajztudósok 
szakmai segítségét. Ehhez pedig számos jeles személyiséget talált Töltési Imre és Morvay 
Péter. 

Így aztán felgyorsult a folyamat, amelynek során az önkéntes néprajzi és nyelvjárási 
gyűjtőhálózat összefonódott a Hazafi as Népfront politikai oltalmában kibontakozó honis-
mereti mozgalommal és jelentős mértékben gazdagította, színesítette annak addig túlnyo-
móan a helyismeretre, helytörténetre koncentráló tevékenységet. Erre az időszakra később 
így emlékezett vissza Töltési Imre: „A honismereti mozgalom csírái 1958–1960-ban kezdtek 
kibontakozni. 1956 után az iskolákban, a művelődési otthonokban kisebb, azonos érdeklő-
désű közösségek verődtek össze, egy-egy tanárember, vagy népművelő közé csoportosultak, 
s szakkör jellegű önkéntes tevékenységbe fogtak: megfi gyelték környezetüket, országot jár-
tak… Ezeknek a kisebb-nagyobb közösségeknek a tevékenységét egyre inkább a tudatosság 
jellemezte, de még legtöbbször magukra hagyva dolgoztak, legföljebb a Néprajzi Társaságtól, 
a megyei Módszertani Tanácsadótól, a Néprajzi Múzeumtól és a helyi múzeumok munka-
társairól kaptak tanácsot, támogatást. Erre fi gyelt föl a Népművelési Intézet néhány mun-
katársa és javasolta a néprajzi gyűjtőmunka módszereinek tudományos kidolgozását. Ez a 
tevékenység beleillett az intézet feladatkörébe és megtalálta a szövetségeseit is, elsősorban 
a néprajzosok, a pedagógusok és intézményeik körében. A Hazafi as Népfront pedig, amely 
ekkor még – ahogy mondani szokták volt – a »fügefalevél« szerepét töltötte be, a Népművelési 
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Intézethez hasonlóan országos apparátussal rendelkezett, kapott a lehetőségen és odaállt az 
ügy mellé.”

Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom úgy kapcsolódott a honismereti mozgalomhoz, 
ahogyan a természetes szövetségesek, vagy talán nevezhetem őket fegyvertársaknak, ami-
kor az összeköttetéssel mindkét szervezet gazdagodik. Hiszen általában ugyanazokkal a 
gyökerekkel rendelkező, hasonló értékrendeket valló emberekről, közösségekről volt szó. 
Akiket a regöscserkészet, vagy legalábbis annak híre, emléke, tanítása indított el azon az 
úton, amely az önkéntes gyűjtők táborába és/vagy a honismereti mozgalomba vezette. 

Mert a manapság divatos – és remélem, még nem teljesen lejáratott szlogen – szerint 
„összenő, ami összetartozik”. S azóta a honismereti mozgalom már több mint negyedszá-
zada Honismereti Szövetségként működik, s az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom is 
megújult és értő kezekben méltó helyére került. Innen, Gyimesből ugyan nehéz megítélni, 
hogy a Néprajzi Múzeum és más néprajzi intézmények milyen mértékben segítik és veszik 
igénybe az önkéntes gyűjtőmozgalomban rejlő energiákat, de azt látom a Néprajzi Hírek 
beszámolóiból, és a Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes (vagy újabban Néprajzi) Gyűjtő 
Szakosztályának Tradició Pályázatára évről évre beérkező imponáló mennyiségű és föl-
tehetően színvonalú pályamunkából, hogy ezek – mint korábban is – értékes anyagokkal 
gazdagítják a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumát. A Honismereti Szövetség pedig 
immár felvállalta azt a valaha magyarságtudománynak nevezett területet, amelyről Né-
meth László azt írta, hogy nem is annyira tudomány, mint inkább mesterség.

A regöscserkészek által elvetett magok tehát kikeltek, és a többnyire kedvezőtlen idő-
járási körülmények ellenére felnőttek, terebélyes fává emelkedtek, amelynek gyümölcseit 

– reményeim szerint – még sokáig élvezhetik mindazok, akik nemzetmegtartó értéknek 
tekintik néprajzi és honismereti örökségünket. Morvay Péter és Töltési Imre elégedetten 
tekinthetnek le ránk mennyei dolgozószobájuk íróasztala mellől.

Halász Péter

A honismereti mozgalom jövője
az egy évtizede megfogalmazott felhívás

tükrében
Tisztelt Konferencia! Tisztelt Honismerők!

Amikor összeállt e konferencia programja, akkor én azt a címet kaptam: A honismereti 
mozgalom jövője a felhívás tükrében. Most ebbe a címbe kapaszkodom, előadásomban a 10 
évvel ezelőtt megfogalmazott mondatok lesznek vezetőim, az akkori, egyébként ma is ér-
vényes és mindenképpen gondolkodásra indító szövegből kiindulva szólok mozgalmunk, 
szervezetünk jövőjéről, az előttünk álló kihívásokról.

Amikor 2007-ben itt, Szombathelyen meghirdettük a Honismeret Napját, akkor még azt 
olvashattuk a felhívásban, hogy a honismereti mozgalom „csaknem fél évszázada szolgálja 
a magyarság és a társadalom önismeretét, ápolja szülőföldje és lakóhelye iránti elkötelezett-
ségét”. Ma már elmondhatjuk, hogy nem „csaknem”, hanem már bő fél évszázada szolgál 
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mozgalmunk. Úgy hiszem, hogy az utóbbi tíz évből és a több mint ötvenből (56-ból!) sok 
erőt és példát meríthetünk a jövő építése közben. Sokszor hangsúlyoztam én is, hogy ez na-
gyon nagy dolog, hogy a mi közösségünk nem a rendszerváltoztatáskor állt össze, kezdte el 
önként vállalt feladatát, hanem évtizedekkel korábban, amikor különös súlya volt a hagyo-
mányátadásnak, a helytörténeti értékek mentésének. Szövetségünk jövőjét elképzelhetet-
lennek tartom mozgalmunk múltbeli értékeinek továbbvitele nélkül, nemcsak azért, mert 
nem tagadhatjuk meg magunkat, hanem, mert olyan tapasztalati tőkénk halmozódott fel 
ezáltal, amely igazi talentum, amit nem szabad elásnunk, inkább fi altatnunk kell. És fontos 
azt is megmutatnunk, hogy mennyi mindent tettünk ebben a szó szerint bőséges fél évszá-
zadban Bél Mátyás és más szellemi elődünk nyomdokain járva. Ugyanis senki sem fogja 
elmondani és megírni helyettünk, hogy mivel járultunk mi hozzá nemzeti örökségünk 
és közösségünk megmaradásához. Ez a múltból táplálkozás viszont nem jelenthet múltba 
fordulást. Meg kell ismertetni a múltunkkal az embereket, ugyanakkor nem élhetünk csak 
a múltunkból, abból, hogy mit tettünk eddig. Magyarul: nem ülhetünk a babérjainkon! 
Szükséges a továbblépés és újra és újra képessé kell válnunk a megújulásra. Nem lehet 
mindent ugyanúgy csinálni, merni kell változtatni és nem szégyen ellesni másoktól is jó 
módszereket. Úgy látom, ebben van még mit fejlődnünk.

A felhívás így folytatódik: „Összegyűjti, közösséggé formálja a hagyományosan magyar-
ságismeretnek nevezett tudományágak […] hivatásos és amatőr kutatóit és gyűjtőit.” Igaz-e 
ez napjainkban is? Valóban gyűjtőhelye-e a helytörténet-kutatóknak szervezetünk? Saj-
nos ki kell mondanunk: hogy egyre kevésbé. Természetesen nem lehet mindenkit bevonni, 
mindenkit behúzni egy közösségbe. De meg kell próbálni minél több módon, kitartóan, és 
használni, illetve adaptálni akár a modern hálózatépítés módszertanát is célunk eléréséhez. 
Minél több embert elérni! Ez ma a technikai vívmányoknak köszönhetően minden eddi-
ginél könnyebb és ez a mai globalizált, zilált világunkban minden eddiginél nehezebb. A 
fogyasztói társadalom „vívmányai” mellett túl sok a más irányba ható inger, de sok a kul-
turális szereplő, a hasonló és konkurens program is, és még hosszasan lehetne folytatni azt, 
hogy miért is nehéz sok embert elérnünk. Persze az is kérdés: hány ember számít soknak? 
Előbb azt mondtam, hogy minél több embert elérni, és ez minden esetben egy elérhető 
cél, mert nem azt a lehetetlen célt tűztük ki, hogy minden embert elérjünk, „csak” minél 
többet. A mozgalmunk jövőjét részint ez fogja eldönteni. Sajnos ezen a téren sem állunk 
jól. Kevés emberhez jutunk el, nagyon sok esetben csak „magunknak” szervezünk ren-
dezvényt. A magunkat itt a tagságra értem. Egy olyan szervezet azonban, amelynek moz-
galmi alapjai és céljai vannak, nem maradhat meg a maga kis megszokott világában. Ez 
ugyan ideig-óráig működhet, egy kisebb kört közösségben tarthat – és én ezt sem tartom 
kevésnek, félreértés ne essék –, de messzire nem vezet. Nyitni kell, élénken fi gyelni, hogy 
kik foglalkoznak hivatásos vagy amatőr módon (szívvel-lélekkel) a honismerettel, hely-
történeti kutatásokkal és azokat személyesen keressük meg: kérjük fel előadásra, hívjuk 
meg kirándulásra, vonjuk be vetélkedőnk zsűrijébe, illetve hívjuk el – nem egyszer s nem 
kétszer – a rendezvényeinkre. És mindezt folyamatosan, kitartóan, hogy eredményesek le-
hessünk. Nyilván, hogy nem tömegek mozdulnak majd meg, de egy-két értékes honismerő 
sokat érhet. Lehet, hogy nem rögtön fognak belépni, de kialakul egy kötődés – nemcsak a 
helyhez, ahol élnek, hanem immár ahhoz a közösséghez is, amely szeretettel és fi gyelem-
mel fordul hozzájuk, olyan célokért munkálkodva, amelyek számára is fontosak. Tudjuk, 
hogy mennyit jelent szervezeteinkben egy lelkes tag, egy jó titkár… És egy kicsit az előbbi 
felsoroláshoz visszatérnék és kiemelném a rendezvényekre való meghívást. A jövőben én 
magam nagyon szeretném, ha a mozgalmunkon belül egy mozgalmat indítanánk, hogy 
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minden tagszervezetünk hívjon meg minél több olyan embert az Országos Honismereti 
Akadémiára, aki bár nem tagunk, de foglalkozik hon- és népismerettel. Így is be lehetne 
vonni jó néhány új erőt, mert, ha valahol meg lehet ismerkedni velünk, akkor az nagy, egy-
hetes konferenciánk, amely mindig nagyon színvonalas és érdekes. A minél több ember és 
minél több fi atal elérésében pedig egyre nagyobb segítséget nyújthat nekünk honlapunk és 
facebook oldalunk. Ezek nélkül ma már nem lehetünk versenyképesek és sikeresek. Ezek-
nek nagyon tartalmasaknak és szépnek, tardícionálisnak, de korszerűnek is kell lenniük. 
Egyszerűen be kell lépnünk nekünk is a 21. századba! A tartalom mellett mai erősen vizu-
ális világunkban maga a forma nagyon felértékelődött. Ezért újítjuk most meg lapunk és 
honlapunk arculatát és készült végre szervezetünknek logó, embléma. 

Visszatérve a felhívás szövegéhez: felsorolja országos nagyrendezvényeinket a Honisme-
reti Akadémia mellett, az Ifj úsági Honismereti Akadémiát, a Honismereti Kiadványszer-
kesztői Konferenciát és az Iskola és Honismeret tanácskozást, amely helyett az utóbbi évek-
ben a Hon- és Népismeret Konferenciát hívtuk életre. Ehhez még hozzátehetjük immár a 
határon túl ívelő honismereti konferenciáinkat, amelyek – hasonlóan a kiadványszerkesz-
tőihez – kétévente kerülnek (felváltva) megrendezésre. Négy országos konferenciája van 
tehát a Honismereti Szövetségnek egy évben, ami jelentős teljesítménynek mondható. Ez 
is egy olyan tradíció, amelyet folytatni kell. Ezek közül úgy érzem, hogy a középiskolás 
diákok számára szervezett Ifj úsági Akadémiával van a legnagyobb gond. Ez pedig nem 
a tartalommal, hanem a részvétellel kapcsolatos probléma. Egy kárpát-medencei ifj úsá-
gi konferencián kevés a 40–60 diák, amelyből mondjuk már egy jó ideje az egynegyede 
Erdélyből és Partiumból érkezik. Utóbbi örvendetes, de az összlétszám azért sem, mert 
immár rendszeresen nincs jelen a megyék fele és Budapest sem. Ezen véleményem szerint 
sürgősen változtatnunk kellene! Minél több iskolához, diákhoz eljutni! Itt is ez a cél a jö-
vőben. És ez a tagszervezetek eminens feladata lenne mindenhol. Két-három, arra érdemes 
diákot küldeni egy megyéből vagy a főváros középiskoláiból – ez nem lehet lehetetlen fel-
adat. Mozgalmunk, szövetségünk működése tükröződik abban is, hogy hány megyéből 
hány diákot tudunk elhozni a nekik rendezett konferenciára.

A tíz évvel ezelőtti rendezvényeink között szerepelt még 40–50 honismereti tábor is. A 
jövőben nem lehet más célunk ezzel kapcsolatosan sem, minthogy tegyünk valamit ezen 
a téren. Szövetségünkhöz valamennyire kötődő táborból ugyanis jó, ha néhány maradt 
mutatóba. Ezen a helyzeten csak akkor lehetne – véleményem szerint – változtatni, ha a 
szövetség egy nagyobb évi állami támogatást kapna erre a célra. Erre látok esélyt, de egy 
országos honismereti nyári táborra még inkább, amely évekkel ezelőtt már felmerült, ami-
kor az egyetemistákat kivontuk az Ifj úsági Akadémiáról. Szüksége lenne mozgalmunknak 
egy ilyen programra, mert ez is alkalmas lehetne arra, hogy a fi atalokat szólítsunk meg és 
kialakulhasson bennünk egy honismereti közösségi érzés. Ha egy évben nemcsak egy kon-
ferencián, tehát mégiscsak egy kötöttebb közegben, hanem egy táborban is találkozhatná-
nak, az már egy olyan kötődést jelenthetne, amely arra ösztönözheti a fi atalokat, hogy a 
rendezvényeinken túl is tartsák egymással és akár szervezetünkkel, tagszervezeteinkkel a 
kapcsolatot. Erre van már valamiféle példa, hiszen látom a facebook-on, hogy „élő” maradt 
a kapcsolat, egymást bejelölik a fi atalok és ki mennyire, de tartja a kapcsolatot azokkal, 
akikkel a mi rendezvényünkön találkozott és összebarátkozott.

A felhívás említi az ifj úsági történelmi és művelődéstörténeti vetélkedőket is. Ezen a 
téren a múltban nagyon jelentős eredményeket értünk el. Sajnos ez már nem a közelmúltat 
jelenti. Nagy országos honismereti, történeti versenyt már hosszú évek óta nem tudtunk 
rendezni. Az utóbbi években pedig rendeztek Magyarországon Országos Honismereti Ta-
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nulmányi Versenyt. Ezen a címen. A baj csak az, hogy nem mi. Nem fogják/nem fogjátok 
kitalálni, hogy ki a szervező. A Proking Hungaria nevű Kft . A közelmúltat és a jelent tehát 
elvesztettük ezen a területen. Nagyon jó lenne, ha ez a helyzet megváltozhatna, mert a diá-
kok megszólításához ezt az eszközt is fel kellene használnunk. Néhány megyei tagszerveze-
tünk rendez helytörténeti versenyeket és remélem ezt a jövőben is folytatják. Ezek közül is 
van talán olyan, amely általános iskolásoknak rendez versenyt, de középiskolásoknak nem. 
Pedig szükséges lenne arra, hogy az általános iskolától az egyetemig és azon túl „fogjuk a 
fi atalok kezét”. Éreztetni kell velük, hogy fontosak nekünk, hogy számítunk rájuk a követ-
kező versenyen, a következő konferencián, a következő rendezvényünkön. Jelenleg (és a 
múltban is) azt csináltuk – legalábbis a legtöbb helyen –, hogy megfogtuk a kezüket, aztán 
idejekorán elengedtük. Én nem mondom, hogy ez egy egyszerű feladat, valóban nagy és 
kitartó munkát igényel és nemcsak egy emberen kellene hogy múljon, hanem egy csapaton. 
Máshogy egyszerűen nem lesz fi atalítás. Ez pedig a jelen és a jövő legnagyobb kihívása 
szervezetünkben! Erre stratégiát, módszereket kell kidolgoznunk, a máshol működő jó 
példákat átvennünk. Nem jöhetünk mindig azzal, hogy hogyan és miért nem lehet… Mint 
mondtam, csapatban, kitartó munkával ez sikerülhet. Nem gyors eredményeket remélek, 
de egy lassú gyarapodást mindenképpen elérhetnénk. Például használnunk kellene az ön-
kéntesség intézményét, azt, hogy diákoknak bizonyos óraszámban (napokon) közhasznú 
munkát kell végezniük. Jó lenne, ha néhány tagszervezet ezzel megpróbálkozna és elmon-
daná, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogyan lehet ezt a céljaink eléréséhez felhasználni.

Mindazt, amit elmondtam, persze csak egy viszonylag erős közösség tudja megpróbálni 
vagy elérni. Ilyenek vannak a szervezetünkben, név nélkül ide én a 21-ből tagszervezetünk-
ből 8-at sorolnék, 7-et a közepesen vagy gyengén működők közé, 5-öt alig tevékeny vagy 
tetszhalott tagszervezetnek tartok és ugye Nógrádban sohasem jött létre az óhajtott me-
gyei honismereti egyesület. Úgy gondolom, hogy a következő három év egyik legfontosabb 
feladata szövetségünk számára, hogy az utolsó kategóriába tartozó, a szervezetünk egy-
negyedét kitevő tagegyesületeket újjászervezzük és lendületbe hozzuk. Ez sem lesz köny-
nyű feladat, de tovább már nem odázhatjuk el a cselekvést ebből a célból. Mindig a XVII. 
század nagy magyar államférfi jának, Esterházy Miklós nádornak a mondása jut eszembe 
ilyenkor: „Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem tehetünk is!”

A 2007-es honismeret napi felhívásban felsorolva szerepelnek a mozgalmunk piros betűs 
ünnepén való tennivalók, azaz az ünneplés lehetséges módozatai. Például, hogy „avassunk 
minél több honismereti témájú emléktáblát”. Elmondhatjuk, hogy egykor az országnak 
nagyon sok helyén a mi mozgalmunk volt az emléktábla-állítás fő kezdeményezője. Úgy 
gondolom, hogy a Honismereti Szövetség megyei tagszervezeteinek, illetve e szervezetek 
kisebb tagegyesületeinek is újfent nagyobb szerepet kellene ezen a téren kifejteniük. Ter-
mészetesen ez nemcsak emléktáblák elhelyezésének javasolását jelentheti, hanem pl. egy 
jeles helyi vagy országos jelentőségű személy esetében szoborkészítés kezdeményezését is.

Az ünneplés honismereti témájú kiadványok, folyóiratok bemutatásával is megtörténhet. 
Mint a jövő héten Csongrád megyében, ahol megyei egyesületünk 2013–2015 közötti tevé-
kenységét bemutató kötetet mutatnak be a honismeret napi rendezvény keretében. Itt jegy-
zem meg, hogy a jövőben egyre fontosabb lesz, hogy kiadványokban mutassuk be: mozgal-
munk egy-egy helyen milyen értékmentő és értékátadó munkát folytatott. Ezeket fel kell 
mutatnunk annak a közösségnek, amelyért dolgozunk, hogy itt voltunk, itt vagyunk. De 
el kell készítenünk a saját mostani és leendő tagjaink számára is, hogy legyünk nyugodtan 
büszkék az elért eredményekre, hogy az utánunk jövő honismeretesek, helytörténészek is 
meríthessenek ebből. Nagyon fontos lenne, hogy még azok készíthessék el ezeket a forrá-
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sértékű munkákat, akik évtizedekig csinálták azt. Ez persze nem zárja ki, hogy egyetemis-
ta-főiskolás fi atalokat rávegyünk, ösztönözzünk arra, hogy rólunk, a mi mozgalmunkról, 
munkánkról készítsék el szakdolgozatukat. Ez ugye egy újabb lehetőség lenne arra, hogy 
bevonjunk a körünkbe érdeklődő, tehetséges fi atalokat. Persze nemcsak magunkról lehet 
megjelentetni köteteket, hanem össze lehet szedni a helyben található emlékjeleket is egy 
vagy több kötetben, mint ahogy Bándi László elnök úr Veszprém megyében anno meg-
tette vagy az út menti kőkereszteket, mint a Tolna megyeiek néhány éve. De kiadhatjuk 
értékes kötetét akár olyan helytörténeti kutatónak is, aki nem tagunk. Vagy, ha más kiadó 
adja ki, esetleg magánkiadásban jelenik meg a honismereti témájú kötet – nem zárja ki 
mindez, hogy könyvbemutatót szervezzünk ismertetésére. Egy jól és szépen megrendezett 
könyvbemutató – akár több kötet, kiadvány bemutatásával – nagyszerű alkalom lehet a 
találkozásra egymással és olyan emberekkel is, akik nem ismerik a mi tevékenységünket.

A honismereti témájú tanácskozások, rendezvények, kiállítások jönnek ezután a tíz éve 
született felhívásban. Ezen a téren állunk talán a legjobban, már azokon a helyeken, ahol 
aktív a szervezeti életünk. Itt a jövő szempontjából csak egy felvetést, illetve olyan javasla-
tot tennék, amely egyáltalán nem újszerű, hiszen Pest megye és Budapest relációjában éve-
kig példa volt rá: szervezzenek közös honismeret napi ünnepet vagy az év bármelyik más 
időszakában akármilyen más rendezvényt pl. a szomszédos megyék. Ezekkel az együttmű-
ködésekkel erősíthetjük egymást és még több embert mozgathatunk meg közös céljaink 
érdekében.

Varga István előadásában már idézte a felhívás következő mondatát: „Keressük a kapcso-
latot az országból kirekesztett nemzettestvéreink identitásukat erősíti mozgalmaival, szerve-
zeteivel.” A jövőnek, mégpedig a közeljövőnek egyik fontos feladata lehet ez, hiszen ebben is 
van lemaradásunk, hiányosságunk. Először is fel kellene térképeznünk pontosan, hogy kik 
végeznek a határon túlon ilyen tevékenységet, és ha tudjuk, kik azok, akkor meg kell őket 
keresnünk. Vannak ilyen kapcsolataink persze, de azért egyelőre nem túl sok. Ezek mellett 
a már meglévő kapcsolatainkkal, külhoni társszervezeteinkkel is lehetne közös progra-
mokat szervezni. Jómagam nagyon szeretném pl., ha a következő öt esztendő valamelyi-
kében végre a határon túlra tudnánk vinni az Országos Honismereti Akadémiát. Nyilván 
a távolság miatt egy közeli nagyváros, mondjuk Nagyvárad vagy Révkomárom jöhetne 
szóba, de nagyon fontos lenne, hogy ez megtörténjen, mert ezzel is hangsúlyoznánk, hogy 
a mi szövetségünk kárpát-medencei hazában, honban gondolkodik, nem csupán a csonka 
országon belül szövetkezik egymással a tevékeny hazafi ság jegyében, hanem összefog a 
kiszakított területek magyar szervezeteivel is. Természetesen hazai nemzetiségeinkről sem 
felejtkezhetünk meg, ahogy azt beszédem sorvezetője, a felhívás szövege is hangsúlyozza. 
Két évvel ezelőtti szekszárdi akadémiánkra hivatkozom, amikor azt mondom, hogy nem 
felejtettük őket sem el.

És nagyon fontos az utolsó pont, ezért szó szerint idézem: „Legyen ez a nap az elvégzett 
munka számbavételének, az elkövetkező feladatok megfogalmazásának ünnepi alkalma, 
ahol kapjanak minél nagyobb nyilvánosságot a honismereti munka céljai és eredményei.” 
Igen, tegnap már említettem köszöntőmben, hogy ez rendkívül  fontos lenne: hogy ma-
gunkkal is foglalkozzunk, hol tartunk, mit szeretnénk, hogy lehetne… Olvasom a régi 
Honismeretekben a mozgalom belső helyzetértékeléseit, a Honismereti Akadémiákon el-
hangzott ezzel kapcsolatos hozzászólásokat, szekcióbeszámolókat és azt látom, hogy ez a 
múltban sokkal hangsúlyosabb volt. És Bartha Évától is hallottam erről, ti. hogy a legtöbb 
Akadémián (általában annak második felében) megbeszéltük magunk között, hogy pl. mi-
lyen kihívások előtt áll mozgalmunk. Ezt a valódi értelemben vett tanácskozást a jövőben 
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újra előtérbe kellene helyeznünk, úgyhogy azt javaslom már most, hogy a jövő évi honis-
meret napi helyi rendezvényeken ez legyen a téma vagy legalábbis az egyik, és a következő 
országos akadémiánkat pedig nagy részben szenteljük ennek. Ebben a fél órában ugyanis 
én sem beszélhettem mindenről, csak néhány jövőbeli célt vázolhattam, de nagyon fontos, 
hogy ne csak a szövetség elnöke mondhassa el gondolatait, hanem mindenki megtehesse 
ezt akár szóban, akár írásban. Egy rövid-, közép- és hosszútávú stratégiát kell alkotnunk a 
jövőben a jövőre nézvést, mert e nélkül nem tudunk megújulni, nem tudunk fennmaradni. 
Egy tradícióra építő szervezetnek pedig nem lehet más célja, hogy továbbvigye a saját tra-
dícióját, létét is. Én úgy gondolom, hogy ez komoly munkával – együtt sikerülhet.

De, hogy mégse egy ilyen politikában gyakran használt (elhasznált) szlogennel, illetve 
közhellyel fejezem be mondandómat, engedjétek meg, hogy Halász Pétert – nagy elődömet, 
szövetségünk örökös tiszteletbeli elnökét – idézzem, akinek annyi mindent köszönhetünk, 
többek között a Honismeret Napjának ötletét, és az általam most annyit idézett felhívás 
megszövegezését is. Köszönjük neki most azt is, hogy bár betegsége miatt nem lehetett 
itt fi zikai valójában, de lelki, szellemi értelemben nagyon is itt volt köztünk. Innen is jó 
egészséget kívánok neki és zárásképpen egyik – számomra oly kedves – mondatát, megál-
lapítását idézem, amely így hangzik:

 „A hagyomány olyan, mint az énekesnek a kotta, a szőlőnek a karó: irányt mutat, tá-
maszt nyújt. A hagyományok nélküli ember pedig olyan, mint a házatlan csiga – védtelen, 
kiszolgáltatott, befolyásolható.” Mi – „házas csigák” tegyük, amit tennünk kell, tartsunk 
össze és ünnepeljük e házat – a hazát minden évben a Honismeret Napján!

Debreczeni-Droppán Béla

Szent-Györgyi Albert nyomában
Szent-Györgyi Albert az első és máig az egyetlen magyar tudós, aki a Nobel-díjat, a vi-
lág legnagyobb tudományos elismerését Magyarországon dolgozva, hazai eredményeiért 
nyerte el 1937. decemberben, 80 évvel ezelőtt. A tudós 85 évvel ezelőtt Szegeden izolálta 
nagy mennyiségben a C-vitamint a szegedi pritaminpaprika segítségével.

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagjai az évforduló alkalmából „Szent-Györ-
gyi-túrá”-t szerveztek Szegeden 2017 tavaszán. Sétánk során kalandoztunk az időben, attól 
függően, hogy ahhoz a szegedi helyszínhez mikor kötődött a tudós. 

Megemlékezésünket az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalában, a Tisza La-
jos krt. 109. sz. alatt kezdtük, ahol 2011-ben emlékszobát rendeztek be a kutató tiszteletére. 
Ott először felelevenítettük életét. Szent-Györgyi Albert Budapesten született 1893. szep-
tember 16-án. Édesanyja Lenhossék Jozefi na, édesapja Szent-Györgyi Miklós. A család éle-
te különösen alakult. Az édesapa főként a Salgótarján és Balassagyarmat közötti birtokán 
tartózkodott, az édesanya pedig a gyerekekkel Budapesten lakott. A gyerek Szent-Györgyi 
sokat labdázott, játszott jó kedvvel a vidéki birtokon. Budapesten a Lónyai Utcai Reformá-
tus Gimnáziumba járt, nem tartozott a jó tanulók közé. Valószínűleg nem tanult meg jól 
olvasni. 16 éves korában mégis elhatározta, hogy kutatóorvos lesz. 1917-ben orvosi okleve-
let szerzett. Az 1914-től zajló első világháborúba behívták katonaorvosnak az orosz frontra, 
de megsebesült (szándékosan meglőtte önmaga karját), ezért hazaengedték. 1918-ban rövid 
ideig az olasz fronton is szolgált. Időközben megismerkedett a szép, intelligens, kiválóan 
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teniszező Demény Kornéliával, az egyik államtitkár lányával, és még 1917-ben feleségül 
vette. Egy lányuk született.

Szent-Györgyi az első világháború után a magyarországi zűrzavaros viszonyok miatt 
külföldön vállalt munkát. Bejárta Nyugat-Európát, majd 1927-től egy évig az Egyesült 
Államokban dolgozott, a vágóhidakról vásárolt nagy mennyiségű mellékvesét kutatta. A 
mellékveséből kivont anyag érdekelte, amelyet a narancsban és a káposztában is megtalált.

Közben Magyarországon a trianoni békediktátumot követően a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetemet Szegedre helyezték át 1921-ben. Átköltöztek a nagy tudású oktatók, 
hallgatók. Szegedre nagy feladat hárult, el kellett helyeznie különböző épületekben az átte-
lepült egyetemet. Így pl. a rókusi és a móravárosi elemi iskolába, valamint a fémipariskolá-
nak épült Kálvária téri épületbe. Szent-Györgyi Klebelsberg Kunó akkori kultuszminiszter 
hívására hazajött, és 1930-tól 1945-ig a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegyészeti Inté-
zetének professzora volt, először a Kálvária téri épületben.

Miután hosszú élete eseményeit felelevenítettük az egyesület tagjainak, megnéztük az 
egész életművet felvillantó emlékszobát, amely az Általános Orvostudományi Kar Dékáni 
Hivatalában 2011-ben nyílt meg.

Majd dr. Bari Ferenc dékán úr engedélyével megtekinthettük a kar modern dékáni hiva-
talában és szobájában található Szent-Györgyi-relikviákat is. Láthattuk az eddigi dékánok 
arcképcsarnokán kívül az egyetem Nobel-díjas tudósát ábrázoló éremgyűjteményt, felme-
nőinek festményeit, a tudós mellszobrát és a róla készült festményt is. Élmény volt a kari ta-
nács színhelye, szavazótáblája is. Megtekintettük a szintén itt elhelyezett, Diczfalusy Egon, 
Svédországban élő professzor által a karnak adományozott, Dél-Amerikából származó 
prekolumbianus szobor- és használati tárgyakból álló gyűjteményt is.

Sétánkat a Dóm tér felé folytattuk, gondolatban az 1930-as években kalandoztunk. Ott a 
Klebelsberg miniszter ösztönzésére felépült árkádok alatt található egyik épület, az Orvosi 
Vegytani Intézet (amelynek vezetője Szent-Györgyi volt) kapuja mellett található Szent-

Györgyi-mellszobrot (Kalmár Márton, 
2002), majd, az épület lépcsőházában, 
egy kutatásaihoz kapcsolódó dombor- 
művet (1987-ben készült) tekintettünk 
meg. Ebbe, az 1930-as évek elején fel- 
épült épületbe költözött át az intézet a 
Kálvária térről.

Sétánkat a Dugonics tér felé folytat-
tuk. A tudós születésének 120. évfordu-
lóján, 2013-ban Szent-Györgyi-szobrot 
avattak az egyetem központi épületé-
nél. Ez a teljes alakos szobor Bíró Lajos 
alkotása. Különlegessége, hogy a köz-
ponti épület lépcsőjéről lépeget lefelé a 
kutató, kezében pipával.

Túránkat a Kálvária téren fejeztük 
be. Ott található ugyanis a mai Szege-
di Szakképzési Centrum Déri Miksa 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
jának épülete. Az 1920-as évek végén 
ott volt ugyanis a Szegedre költözött 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tagjai 
a szegedi emléktúra egyik állomásán
(Gergely István felvétele)
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kolozsvári egyetem vegytani intézete a laborral együtt, amelyet egy közös udvar kötött 
össze a biokémikus intézetvezető lakásával. 

Még az 1920-as évek végén Szent-Györgyi ismeretlen anyagot talált a mellékvesében. A 
Goringenben elkezdett, de Magyarországon, ebben az épületben folytatott sejtlélegzéssel 
kapcsolatos kutatásai során jutott el a C-vitamin felfedezéséhez. Szegeden olyan növényi 
forrást keresett, melyből nagyobb mennyiségben lehet kivonni C-vitamint. Erre a célra 
a szegedi paradicsompaprika kiválóan megfelelt. Szegeden a paprikából kiinduló C-vita-
mingyártás módszerét is kidolgozták.

Szent-Györgyi Albert így mesélte el a C-vitamin felfedezését: „Este a feleségem papri-
kát adott vacsorára. Nekem nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt 
megmondani. Akkor jutott eszembe, hogy én ezt a növényt még sosem próbáltam ki. Azt 
mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba (amelyet egy udvar 
választott el a lakásunktól), ahelyett, hogy megegyem. Még aznap éjjel megtudtam, hogy a 
paprika a C-vitamin kincsestára. Pár héttel később másfél kg vitamin volt a kezemben, addig 
csak ezredgramm mennyiségek voltak. Ezt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk 
meg, hogy mi a C-vitamin pontos kémiai szerkezete. Ennek a következménye, hogy ma ton-
naszámra gyártják mint az emberi egészségnek a kútforrását.”

Valamikori lakásuk konyhájában 2012-ben az iskola Szent-Györgyi-emlékszobát rende-
zett be. Vargáné Szőke Márta igazgatónő és Szabó Éva tanárnő engedélyével megtekint-
hettük azt. A korabeli kémcsöveken, hűtőszekrényen kívül Szent-Györgyi sakk-készletét 
is láttuk. Beszéltünk arról, hogy Szent-Györgyi Szegeden nyitott sportkocsival járt, csinos 
feleségével teniszeztek, úsztak, a hallgatókkal közvetlen volt. Sokan nem nézték jó szem-
mel, hogy rajongott a művészetekért és a sportért. A leírások szerint lovagolt, vitorlázó-
repülő-vizsgát tett, a városban pedig az elsők között autózott. Beszéltünk arról is, hogy 
Szent-Györgyi Miklósné Lenhossék Jozefi na, a tudós édesanyja itt élt velük, s Szegeden 
halt meg, a Belvárosi temetőben van a sírja. A sírt minden évben déris tanulók gondozzák.

Utolsó állomásunkon felelevenítettük, hogy az 1930-as évek elejére felépültek az új 
klinikaépületek, többek között az Orvosi Vegytani Intézet. Ekkor Szent-Györgyiéknek 
is át kellett adniuk Kálvária téri lakásukat az épületet végre birtokba vevő iskolának. A 
Szent-Györgyi család a Roosevelt téri Wodianer-ház (14. sz.) 1. emeleti, Tiszára néző laká-
sában lakott ettől kezdve.

Szent-Györgyi Albert az orvostudományi Nobel-díjat 1937-ben kapta meg a C-vita-
min-kutatásokért. Ezeket Hollandiában, Angliában, Cambridge-ben és Szegeden végezte. 
És akkor is itt volt, mikor a magas kitüntetést neki megítélték. 

1937-ben, amikor hírt kapott Hóman Bálint minisztertől is a Nobel-díj neki ítéléséről, 
másnap hajnalban ellátogatott a Fogadalmi templomba, ahol felkereste Klebelsberg Kunó 
síremlékét. A hajdani mentorának, a tudós miniszternek lehajtott fejjel, imába foglalva 
mondott köszönetet, és elhelyezett egy virágcsokrot.

Az egész ország, köztük szegedi tanítványai is büszke örömmel ünnepelték őt. 
Szent-Györgyinek Nobel-díjat eredményezett a szegedi paprikával kapcsolatos kutatás, és 
ezzel a szegedi paprika is diadalútjára indult. A tudóst Szeged város díszpolgárává, a Tudo-
mányos Akadémia 1938-ban rendes tagjai sorába választotta. 

Újszegeden vásárolt villát magának, hiszen továbbra is Szegedet választotta kutatásai 
színhelyéül. 1938-tól 1945-ig lakott a 38. számú villában, a róla elnevezett utcában. Ezt 1988 
óta emléktábla jelöli. 

1939-ben elkezdődött a második világháború. Kolozsvár az 1940. augusztusi második 
bécsi döntés értelmében Észak-Erdéllyel együtt ismét Magyarország része lett. Az egyetem 
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visszaköltözött Kolozsvárra. Szegeden azonban az 1931-re felépült egyetemi épületekbe új 
egyetemet alapítottak 1940-ben, a Horthy Miklós Tudományegyetemet. Szent-Györgyi Al-
bert az 1940–41-es tanévben első rektora lett ennek az egyetemnek. Akkoriban egy évre 
választottak rektort. 

Szent-Györgyi a Nobel-díj után nem beszélt többet a C-vitaminról, hanem az izommoz-
gás biokémiájával kezdett foglalkozni. 

1947-ben a svájci Alpokban tartózkodott, amikor úgy döntött, nem tér haza. Az USA-
ban, a Boston melletti Woods-Hole-ban telepedett le.

1973-ban az MTA Szegedi Biológiai Központ avatására Magyarországra látogatott. Ek-
kor avatták a Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává. Szent-Györgyi utoljára 85 
éves korában látogatott Magyarországra, az Atomfi zikai Tanszék meghívására, és csak fi -
zikusoknak tartott előadást. Kilencvenhárom évesen, 1986 októberében hunyt el Woods 
Hole-ban. Az Atlanti-óceán partján lévő házának kertjében temették el.

Az egyesület tagjai a két jelentős emlékszoba, valamint a mellszobor és álló alakos szo-
bor megtekintése után Bodó Ferencné sütije mellett beszélgetett a kutató más, Szegeden 
fellelhető emlékhelyeiről. Szóba hozták például a tudós nevét viselő Szent-Györgyi Albert 
Agórát és a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában, a Nobel-díja odaítélésének 75. év-
fordulója alkalmából fölavatott mellszobrát (Kligl Sándor alkotása, 2012). Majd kellemes 
beszélgetéssel zárult kulturális kalandozásunk.

Gergely István–Gergelyné Bodó Mária

Elismerés
a Nemzeti Jászkun Emléknapon

Május 6-án Jászberényben, a Déryné Rendezvényházban fényes külsőségek között került 
sor a Nemzeti Jászkun Emléknap megünneplésére. Az esemény történelmi előzménye, 
hogy május 6. a jászkun redemptio, az önmegváltás kihirdetésének napja, amely 2014 óta 
nemzeti emléknap az Országgyűlés döntése alapján.

A többség számára a redemptio (megváltás) szó semmiféle jelentéstartalommal nem bír, 
viszont a jászkunok leszármazottai, a historiográfi a az egykori Jászkun Kerület sorsfor-
dító történeti eseményének tartja. A jászkun önmegváltás története 1702-ben kezdődött, 
amikor I. Lipót császár eladta a jászok és kunok lakta területeket a Német Lovagrendnek. 
Az ott élők azonban ebbe a változásba soha nem nyugodtak bele, és 1745-ben saját pénzü-
kön visszavásárolták szabadságukat és régi kiváltságaikat. Hosszas diplomáciai előkészítés 
után Mária Terézia 1745. május 6-án Bécsben kiadott oklevele engedélyezte a jászkunok 
számára a megváltást. A szabadságért kifi zetett összeg a kamatokkal együtt 575 900 arany-
forintra rúgott, amit csak több évig tartó gyűjtéssel és kölcsönökből tudtak előteremteni. 
Még ezer lovas katona felszerelését és a nádor évi tiszteletdíjának megfi zetését is vállalták. 
Mária Terézia kiváltságlevele visszaállította a jászok és a kunok örökös kiváltságait, ame-
lyek közül a legfontosabb a földesúri szolgáltatásoktól való mentesség, a szabad tisztviselő- 
és lelkészválasztás, valamint a pallosjog volt.

2014-ben az Országgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok megye országgyűlési képviselőinek 
kezdeményezésére nyilvánította május 6-át Nemzeti Jászkun Emléknappá. A 272 évvel 
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ezelőtti önmegváltás, azaz a szabadságjogok visszavásárlása a jászkunok életében évszá-
zadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági, kulturális fejlődését, identitását. A 
redemptiót követően létrejött új közigazgatási egység, a Jászkun Hármaskerület (1745–1876) 

– amely a Jászságot, a Nagykunságot és a Kiskunságot foglalta magában – székhelye Jászbe-
rény lett. A jászok és a kunok területei és igazgatási autonómiája egészen 1876-ig állt fenn. 
A történelmi Jászkun terület 25 településének határából 32 kiskunsági, 9 nagykunsági és 18 
jászsági helység alakult ki.

A jász és a kun kapitányok sokat tesznek azért, hogy felelevenítsék, életben tartsák a kun 
hagyományokat, értékeket. Ennek ösztönzésére alapította a Jászkun Kapitányok Tanácsa 
A Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjat. Ezt minden évben egy – a tanács által arra alkal-
masnak ítélt – jász, nagykun és kiskun hagyományőrző kaphatja meg. 2017-ben ezt a díjat 
a kiskunok közül a Jászkun Kapitányok Tanácsa Fülöpszállás község támogatásával Varga 
Istvánné Fajszi Mária részére adományozta „értékmegőrző munkája elismeréseként”.

Varga Istvánné Fajszi Mária Fülöpszállá-
son született, törzsökös kunnak vallja ma-
gát, mivel nemcsak édesapja, de nagyapja, 
sőt, dédapja is fülöpszállási kun volt. Fü-
löpszálláson végezte általános iskolai tanul-
mányait, majd Kunszentmiklóson a Dam-
janich János Gimnáziumban érettségizett. 
Óvónői képesítést szerzett a Kecskeméti 
Óvónőképző Intézetben, majd Szegeden a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szer-
zett magyar nyelv és irodalom–történelem 
tanári diplomát kapott. 1986-tól Kétéves 
történelemtanári továbbképzésen vett részt 
az ELTE Általános Iskolai Tanárképző 
Főiskolai Karának Történelem Tanszékén. 
Ekkor került kapcsolatba a honismereti 
kutatással, mivel szakdolgozatát Adalékok 
Fülöpszállás történetéhez az első világhábo-
rúig címmel írta, amihez hatalmas kutató-
munkát végzett. Fülöpszállás község taná-
csi, ill. a korábbi időkből származó iratai a 
II. világháború során megsemmisültek. Ezért a Bács-Kiskun Megyei Levéltár Fülöpszál-
lásra vonatkozó nagyon csekély anyaga mellett főleg egyházi levéltárak iratai, presbiteri 
jegyzőkönyvek, születési és halotti anyakönyvek bejegyzései, ill. történetírók (Bél Mátyás, 
Gyárfás István, Galgóczy Károly, Tálasi István stb.) munkái alapján készítette el dolgozatát 
1988-ban. 

Ennek leadása után sem hagyott fel a kutatással, folyamatosan gyűjtötte, rendszerezte az 
újabb és újabb adatokat, tényeket, fényképeket. Közben tanított. Először a Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Intézetben tíz évig, majd ennek megszűnése után az általános iskolá-
ban magyar nyelv és irodalmat, illetve kedvenc tantárgyát, a történelmet, Fülöpszálláson 
25 éven át.

Tanári munkája során mindig nagy gondot fordított a helytörténeti ismeretek oktatásá-
ra. Gyűjtésre sarkallta tanítványait, hogy felkutassák a még fellelhető, de az enyészetnek 
szánt régi használati tárgyakat, eszközöket, ruházatot. A történelem szaktanterem sarká-

Borbás Ferenc jászkun főkapitány átadja
a kitüntetést Varga Istvánnénak
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ban állandó kis kiállítást rendezett be tanítványaival, s amikor a nép- és honismeret téma-
kört tárgyalták, mindig rendelkezésre álltak a szemléltető eszközök. Rengeteg kirándulást, 
kerékpártúrát szervezett osztályfőnökként, szaktanárként, amikor a tanult témakörhöz 
élményszerűen kapcsolhatta a látnivalókat. Kihasználva többek között a Fülöpszállás 
egy jelentős határrészét is magában foglaló Kiskunsági Nemzeti Park adta lehetőségeket. 
Tanítványaival (a gépkocsival rendelkező szülők segítségével) rendszeresen ellátogatott 
Nagykőrösre, Kiskőrösre, Szalkszentmártonba, Dunavecsére, Kecskemétre a múzeumok-
ba. Végigjárták a környező települések: Szabadszállás, Harta, Solt, Kunszentmiklós táj-
házait és helytörténeti gyűjteményeit. Az iskolai nyári sátortáborok aktív szervezője és 
segítőjeként sokat tett azért, hogy tanítványai mind jobban megismerjék, megszeressék 
hazánk tájait, természeti és társadalmi értékeit. Kőszegtől Debrecenig, Sárospataktól Pé-
csig, Szegedig, Ópusztaszerig járta be „gyerekeivel” kis hazánkat, miközben a magyar írók 
és költők, hadvezérek és tudósok, szénégetők, bányászok, parasztok és iparosok életével, 
sorsával, a magyar történelem alakulásával ismerkedtek. Mindig arra törekedett, hogy 
(sok-sok szemléltetéssel, munkáltatással) élményszerűvé tegye a tanulást. A tanulmányi 
versenyek állandó résztvevője volt csapataival. Számolatlan plusz órát töltött a gyerekek-
kel a versenyekre való felkészülések során, de soha nem érezte, hogy ez teher a számára. 
Örömmel, hittel és lelkesedéssel tanított, nevelt, oktatott. Emellett folyamatosan képezte 
magát, a magyar- és történelemtanári továbbképzések sorozatos résztvevője volt, a Rubicon 
című történelmi folyóirat által szervezett mesterkurzusoknak mai napig állandó hallgatója. 
Tagja a Történelemtanárok Egyletének, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Tagja és 
rendszeres előadója a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Fülöpszállási 
Csoportjának és a Tegyünk Fülöpszállásért Egyesületnek.  Munkája elismeréseként 1996-
ban miniszteri dicséretben részesült.

 A tanítás mellett felkutatta a fülöpszállási iskolai oktatás kétszáz éves történetét, a re-
formátus egyház és temploma históriáját, a templom harangjainak hányatott sorsát, Fülöp-
szállás kialakulását, létrejöttét és nevének eredetét. Ezek eredményét előadásokon ismer-
tette, ill. publikálta.

Mivel 2005-ben „kényszernyugdíjazták” Fülöpszálláson, aktív pedagógus pályájának 
utolsó öt évét Kecskeméten a Tóth László Általános Iskolában töltötte. Itt sem hagyott fel a 
honismereti oktatással, 2006-ban csapatával városi történelem versenyt nyertek, 2007-ben 
pedig a Kecskemét Város Polgára Leszek helytörténeti vetélkedőnek is az általa felkészí-
tett csapat lett a győztese. 2001-ben – amikor a XXIX. Országos Honismereti Akadémia 
Kecskeméten volt –, került kapcsolatba a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesülettel, 
amelynek munkájában azóta folyamatosan részt vesz, több mint tíz évig elnökségi tagként. 
A nyári Országos Honismereti Akadémiák állandó résztvevője16 éve.

Több írása megjelent a Honismeretben, a Redemptioban (a Jász és Kun Települések Ho-
nismereti Lapjában), a Múzeumőrben, a Fülöpszállási Újságban, a Régiónaplóban. Vala-
mennyi lapban a fentebb részletezett helytörténeti témákban. Felkérésre az emlékévek 
kapcsán előadásokat tartott többek között Kunszentmiklóson Kossuth Lajosról, Fülöp-
szálláson Petőfi  Sándorról, Weöres Sándorról, Kossuth Lajosról. Kecskeméten a Honisme-
reti Egyesületben a fülöpszállási iskola 200 éves történetéről és Petőfi  Sándor születése és 
halála körüli legendákról és tényekről, ill. a nyugdíjasklubban Fülöpszállás történetéről. A 
Fülöpszállási Református Egyházközségben Luther Márton, Szenczi Molnár Albert, Méli-
usz Juhász Péter, Károly Gáspár életéről és munkásságáról tartott előadásokat. Írásaiban, 
előadásaiban törekszik a teljes hitelességre, csak többszörösen ellenőrzött, valós tényeket, 
állításokat ír le, ill. mond el.
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Amikor 2007-ben a fülöpszállási református templom toronysisakját a szükségessé vált 
javítások elvégzéséhez leszerelték, a toronygombban érdekes és értékes történeti tényeket 
tartalmazó iratokat találtak. A toronygomb visszahelyezésekor az üzenetek között az ő Fü-
löpszállás történetéről szóló írását helyezték el „a késő maradék”-nak. Ez ösztönözte arra, 
hogy a hatalmas kutatási anyagát rendszerezve megírja szülőfaluja, Fülöpszállás történetét 
a legrégebbi időktől a II. világháborúig. Hogy munkája még alaposabb, hitelesebb legyen, 
több mint egy éves szorgalmas kutatással feldolgozta a Budapesti Ráday Levéltár Fülöp-
szállásra vonatkozó anyagát, kijegyzetelve, fotózva, másolva a számára szükséges, érdekes 
iratokat. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2015-ben kiadta a könyvet 300 példányban, 
ami néhány hónap alatt elfogyott, ugyanígy az általa rendelt újabb 50 példány. A harmadik, 
200 példányos utánrendelés a napokban készült el. 

Ma már nyugdíjas, de a helytörténeti kutatást továbbra is nagy szorgalommal és kitar-
tással végzi. Készül Fülöpszállás 1945 utáni történetének megírására. Folyamatosan tart 
előadásokat a Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület szervezésében működő Kultúrkör ren-
dezvényein. 

A Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjat Borbás Ferenc jászkun főkapitány nyújtotta át. 
Varga Istvánné megköszönve a kitüntetést, elmondta, mennyire boldog, hiszen előtte ezt 
az elismerést olyan személyek kapták, akiket ő tisztel és nagyra becsül. Többek között dr. 
Bánkiné Molnár Erzsébet, dr. Bathó Edit, dr. Örsi Julianna és mások. Ady Endre híres ver-
sének címére utalva (Köszönöm, köszönöm, köszönöm) megköszönte férjének, gyermekei-
nek, hogy segítették, megértették és lehetővé tették, hogy a kutatására, munkájára koncent-
ráljon. Köszönetet mondott a javaslattevőknek, mert szerény tevékenységét érdemesnek 
ítélték arra, hogy ily módon ismerjék el. A Jászkun Kapitányok Tanácsának, akik elfogadva 
az előterjesztést, méltónak találták erre a megbecsülésre. Végül – büszkén vállalt kun szár-
mazásúként – szülőfalujának, Fülöpszállásnak – az egyik legrégebbi kiskun településnek –, 
amely csodálatra méltó múltjával elkápráztatta, magával ragadta és kutatásra ösztönözte.

Gratulálunk a kitüntetettnek, büszkék vagyunk, hogy Fülöpszállás hírnevét ezzel is 
öregbíthettük!

Varga István

Vámosmikola települési értékeinek
ápolásáról

A Jó Pásztor vasárnapja, május 7-e az Ipoly mentén szakrális, szellemi és néprajzi emléke-
ink, értékeink őrzésének jegyében telt el.

Szalkán kora délelőtt Cselka Károly, Mikola és Szalka egykori tanítója és jegyzője sírem-
léke előtt tisztelegtek a hálás utókor képviselői.

Vámosmikolán a Szent Mária Magdaléna-templomban tartott misén Hefl er Gábor szo-
bi plébániai kormányzó, a szertartást követően az emléktábláknál Németh Péter Mikola 
költő, az Ipoly Eurorégió magyarországi titkára emlékezett a 20. Cselka Emléknapon dr. 
Cselka Nándor (1834–1897)  püspökre, a központi papnevelő intézet rektorára, egyházi író-
ra, a község jeles szülöttére, valamint dr. Endrey Mihály (1905–1977)  váci püspökre, akit az 
esztergomi főegyházmegye éléről 1958-ban négy és fél évre a vallás- és egyházellenes ha-
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talom a településre száműzött. Az egyházközség, az ön-
kormányzat, az alapítvány és Szalka képviselői helyezték 
el az emléktáblákra a kegyelet koszorúit. Tamás Klaudia, 
a nagybörzsönyi és mikolai kórus pedig alkalomhoz illő 
énekek előadásával tisztelgett a Jó Pásztorok emlékének.

Délután a faluház megújult néprajzi gyűjteményé-
nek ünnepélyes újranyitására került sor, amely Németh 
Zsófi a Nóra néprajzos szakmai munkájának és az önkor-
mányzat anyagi gondoskodásának köszönhető.

A község polgármesterének és az értéktár bizottság 
elnökének köszöntője után Czuni-Kenyeres József refor-
mátus lelkész, valamint Hefl er plébános úr szólt múltunk 
tárgyi emlékei megóvásának fontosságáról, amelyekbe 
alkotóik szinte lelküket is plántálták. A gyűjteményt dr. 
Csáky Károly etnográfus, az Ipoly és Garam mente fá-
radhatatlan kutatója nyitotta meg, majd Németh Zsófi a 
bemutatta a néprajzi anyag újszerű elrendezését.

A helyhez illő vidám hangulat megteremtéséről a déli 
megemlékezésen is közreműködő nagybörzsönyi páva-
kör és a mikolai kórus, továbbá az Aranyalma páros gon-
doskodott.

A Mykoláriumban késő délután kezdődő szimpóziumon előbb Horváth Ödön Kismaro-
son élő költő beszélt munkásságáról, olvasta fel verseit, majd dr. Hála József, a Honismeret 
folyóirat szerkesztőjének képes előadása következett Szent kutak és gyógyforrások az Ipoly 
és a Garam mentén címmel. Csáky Károly utóbbi éveinek munkáit e sorok írója méltatta, 
majd a költő olvasta fel néhány versét. A Börzsönyi Helikon internetes folyóirat küldeté-
séről Karaff a Gyula alapító-szerkesztő beszélt, végül a házigazda, Németh Péter Mikola 
javasolta, hogy a folyóirat Palócföldön élő szerzői 2–3 havonként tartsanak műhelybeszél-
getéseket a Szent István Király Alapítvány vendégházában.

Koczó József

Dr. Cselka Nándor emléktáblája
a vámosmikolai római katolikus
templom falán

Martin György emléktáblájánál*
Kedves Tisztelgő Egybegyűltek!
Kedves Barátaim!

A magyar tánckincs, a magyar nép tánckultúrája szinte egyedülállóan gazdag ebben a 
világban. Ezek tények. S ennek a felkutatása is, mondhatjuk azt, a néprajzi kutatásnak a 
tánckutatás a legszebb virága. Magyarország ezen a téren első helyen van, ugyanúgy, ahogy 
Bartókkal és Kodállyal egy olyan népdalkincset gyűjtött össze, ami nálunk négyszer-öt-
ször nagyobb népeknek sincsen. 

 Elhangzott 2017. május 20-án a Budapest, V. Károly körút 20. sz. ház előtt Martin György emléktáblájának 
felavatásán. Pávai István ugyanott elmondott ünnepi beszéde a Néprajzi Hírek 2017/2. számában olvasható
A szerk.
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Ennek a csodálatos tánckincsnek gyűjtője, kutatója Martin György volt. Nem akarom a 
tudományos munkáját itt méltatni, hosszú lenne ez is, bár csak töredéke annak, ami – hogy 
így mondjam – benne volt. Hiszen alig múlt ötvenéves, amikor elhagyott minket. Óriási 
gyűjtőmunka van mögötte, amelynek csak egy kis része jelenhetett meg kötetekben, de 
ezek is a nemzetközi tánckutatásnak legszebb darabjait, egyedülálló darabjait jelentik. És 
ez a műhely itt, ebben a házban, találkozópontja volt nemcsak a tánckutatóknak, hanem 
amiből a tánckutatás kinőtt. Az a felelősség, az a tudás, az az elszántság, hogy a magyar 
népi kultúrának kell újra egyesíteni a magyarságot. A magyarság elmúlik, eltűnik innen, 
ha ezt az óriási kincset nem használjuk fel. A reformkorban ezért kezdtek gyűjteni népköl-
tészetet. Nem önmagáért a költészetért, hanem, hogy valami összefogja ezt a népet, ami 
széthúzásában, tragikus sorsában szintén párját ritkítja ebben a világban.

Martin György munkái tehát csak kis töredé-
ke annak, amit ő tudott, ami megjelenhetett. Én 
egy másik értékéről beszélnék: a barátságról. A 
legtöbb, amit az ember adhat embertársának, ba-
rátjának, az a szeretet. Ő ezt bőven adta. Voltak 
szerető munkatársai, Borbély Jolán és barátai, 
Pesovár Feri, s sorolhatnám tovább. Középpont: 
Martin György volt. Én is sokat köszönhetek neki. 
A barátság, a szeretet, ami bíztatott minket a 
munkára, amihez nagyon sok kudarc is fűződött. 
Ő bátorított, ő lelkesített, ő mutatott sok későbbi 
kutatónak, koreográfusnak, tánckutatónak, s a 
magyarságért aggódó embernek utat. Tudott lel-
kesíteni, a maga szerény modorával szinte mindig 
a háttérben, hihetetlenül nagy erőt tudott átadni 
nekünk. Ehhez kellett ez az otthon itt fent. Ezért 
van itt ez a tábla. Bizony sorolhatnánk neveket, 
miket most már a világ is tisztel, akik ezen az 
úton, itt merítettek, itt kaptak biztatást, itt kap-
tak lendületet. Közülünk most csak például Kal-
lós Zoltánt említem. Bizony, Martin Gyurkának 
a szeretete volt az, ami itt sokunkat éltetett, lel-
kesített, s a mi munkánkban több időnk volt rá, 
hogy ezt le is írjuk. Láthatatlanul is, de sokszor 
meghivatkozva is ott van ő, és végig mellette álló 
munkatársa, Borbély Jolán. 

Ezt ünnepeljük most itt. Köszönjük a sorsnak, a Jóistennek, hogy adta nekünk, mert a 
szeretetével sokunkat és az egész nemzet lényeges kérdéseivel foglalkozó embereket tudott 
felderíteni, munkára ösztönözni, hivatást adni, és ez nem mindenkinek adatik meg az élet-
ben. 

Hálával tartozunk neki. Én magam is, a magam tudományos eredményeinek egy nagy 
része a vele való beszélgetések során kristályosodott ki. Martin Györgynek a táblája hir-
desse az összefogást, a szeretet ajándékának a nagyszerűségét! Mi, magyarok csak ebből 
támadhatunk föl.

Köszönöm!
Andrásfalvy Bertalan

Martin György emléktáblája


