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A sajtószabadságot ne használjuk személyeskedési célokra, legyen előttünk szent és iste-
ni minden, aminek neve szabadság.

Ezért komolyan megrójuk mindazokat, kik jelen időben, midőn az izgatott kedélyeket a 
rend és béke eszméire kellene téríteni, a vak lázadás üszkét szórják a nép közé, kik a népet 
a fegyveres katonaság ellen bujtogatják, kik a kasztokat egymás elleni irigységre költik, s 
kinyilatkoztatjuk: hogy mi egyéb ellenséget nem ismerünk, mint akik kitűzött jelszavain-
kat tiszteletben nem tartják.

Ezen jelszavak: „béke, egyenlőség és szabadság!” Ellenségeink tehát, kik véres lázadásra 
izgatnak; kik ahelyett, hogy a nép választmánya által adja tudtára akaratát az igazgató 
választmánynak: tömegestül „via facti” akarják azt síkra vezetni.

Kik a hon lakosai bármely osztályának a nemzetőrségből leendő kirekesztésére munká-
lódnak. Kik a zsidók ellen, mely osztály a forradalom leghevesebb percében erősen részt 
vett a tett mezején – a polgárok között izgatnak, kimondtuk az egyenlőség elvét, különbsé-
get ember és ember közt csak a jellem és becsület tisztasága tesz; ezek fölött határozni ott 
van az osztályozó választmány, mely mindazoknak, kik a nemzetőrségnek becsületére nem 
lennének, fegyvert adni nem fog. A szabadság jótékonysága alól senkit kizárni nem szabad; 
ezen idő az, mikor egymásnak minden ellenszenvet, minden eddigi botlást és sérelmet 
meg kell bocsátanunk; ezen idő az, melyben a régi fogalmak halomba vannak döntve, s 
új évszak kezdődik, mely a múlt vétkeinek sírja fölött emeli az emberiség nevében oltárát.

Vége a kasztgyűlöletnek! Kiket a régi fogalmak korhadt omladékainak pártolói maguk-
tól elüldöznek, azokat mi fogadjuk védelmünk alá, és esküdjünk pártfogást mindennek, 
ami elnyomott, üldözött és méltatlanul bántott.

Az üldözöttek asyluma a mi körünk legyen.
S legszebb diadalunk legyen az, hogy mindenki, aki méltatlanul nyomva érzi magát, 

hozzánk jő bántalmai orvoslása végett.
Az elmúltakért semmi szemrehányás! Március 15-én az egész haza újjászületett, vele 

együtt minden egyes hazafi. Legyen gondunk a jövőre, ne a múltra.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!
Éljen a haza!

Gondolatok a IV. Országos Hon-
és Népismeret Konferenciáról 

(Szekszárd, 2017. november 17–19.)

2017. november 17. és 19. között Szekszárd adott otthont negyedik alkalommal az immár 
hagyományosnak nevezhető Országos Hon- és Népismeret Konferenciának, amelynek – a 
Honismereti Szövetség mellett – társrendezője volt a Tolna Megyei Egyed Antal Honisme-
reti Egyesület. A konferencián, amelynek témája A honismereti szakkör tanórai és tanórán 
kívüli lehetőségei, módszerei volt, egyetemisták és tanáraik jelentek meg, összesen 38-an. 
A rangos eseménynek a Szekszárdi Garay János Gimnázium adott otthont. 

A szervezők azzal a szándékkal hívták össze a konferenciát, hogy a pedagógus pályát 
választó egyetemistáknak, főiskolásoknak segítséget nyújtsanak a pályakezdésükhöz, to-
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vábbá, hogy szívesen indítsanak egy szakkört az iskolájukban, megismertessék és megsze-
rettessék tanítványaikkal szülőföldjük történetét és kultúráját. Arra is törekedtek, hogy 
gyakorlatban is megmutassák, hogy milyen sok segítséget kaphat egy pályakezdő szakköri 
tevékenysége végzése során a település, kiemelten Tolna megye kulturális és közművelődé-
si intézményeinek munkatársaitól. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásán túl Tolna me-
gyéből kapott a rendezvény nagy segítséget: 12 intézmény és 8 borászat nyújtott szakmai, 
illetve anyagi támogatást. 

A konferencián három tema-
tikus blokkban kaptak a résztve-
vők tájékoztatást: először az isko-
lai szakköri munkáról esett szó, 
illetve bemutató óra keretében 
megismertek egy 30 főből álló 
diákszakkört, majd Kölesden 
felkerestek egy nagyszerűen mű-
ködő felnőtt honismereti szak-
kört, s végül – a második nap 
délutánján – Szekszárd város 
három kulturális intézményének 

– könyvtár, levéltár, múzeum – 
munkatársai mutatták be szak-
köri munkájukat, mégpedig úgy, 
hogy gyakorlati foglalkozásaik-
ba bevonták az egyetemistákat is. 

Az első napon, a konferencia 
ünnepélyes megnyitóján, a Tolna 
Megyei Egyed Antal Honismere-
ti Egyesület nevében dr. Gesztesi 
Enikő elnök köszöntötte a ven-
dégeket. Hangsúlyozta, hogy a 
globalitás világában is meg lehet, 
sőt, meg kell teremteni a lehető-
séget, hogy diákjainkkal szakkör 
keretében ismertessük meg szü-
lőhelyüket. S ebben a munkában 
nagy szerepe van a pedagógus-
nak, a paidagógosnak, a szó va-
lódi értelemben vett gyermek-ve-
zetőnek.

Egy nagyon megható diák 
kulturális műsort (Vass Odett 
ének [Szedres], Környei Miklós 
Pál, Conran Miller gitár, Dahud 
Emil vers [Szekszárd]) követően 
a rendezvény fővédnökei szól-
tak a megjelentekhez: Fehérvári 
Tamás, a Tolna Megyei Önkor-

Dr. Gesztesi Enikő köszönti a konferencia résztvevőit
(Balról jobbra: Fehérvári Tamás, Heilmann Józsefné,

Debreczeni-Droppán Béla, Ács Rezső,
dr. Gesztesi Enikő; Ótos Réka felvétele)

Fehérvári Tamás a beszédét tartja
(Balról jobbra: dr. Gesztesi Enikő, Heilmann Józsefné, 

Debreczeni-Droppán Béla, Ács Rezső,
Fehérvári Tamás; Barteczka Mária felvétele)
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mányzat Közgyűlésének elnöke szerint nehéz időszakot élünk, a világ körülöttünk felgyor-
sult, egyre inkább felgyorsul, s azt vesszük észre, hogy elszalad mellettünk. Véleménye sze-
rint nagyon fontos lenne ezeket a negatív irányú folyamatokat megfordítani. Ezért tartja 
fontosnak hagyományaink megőrzését, jövőnk érdekében is.

Szekszárd nevében Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, a rendez-
vény másik fővédnöke köszöntötte a vendégeket. Örömmel konstatálta, hogy a város felke-
rült a magyar helytörténet, honismeret országos térképére, hiszen Szekszárd több országos 
rendezvénynek adott otthont az elmúlt időszakban. Kijelentette, hogy a szakszerű peda-
gógusi munka megtette hatását: egyre több diák jelentkezik a Város Napi vetélkedőre. Ez 
pedig azt bizonyítja, hogy fel lehet kelteni az igényt az ifjabb korosztályokban településük 
történetének megismerése iránt. Ez a viszony pedig lelassíthatja a fiatalok elvándorlását. 

Heilmann Józsefné, a Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója köszöntőjében alá-
húzta, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, mert a mai diákság kezében tartja az egész 
világot, s azonnal akarja az információt. Ilyen körülmények közepette kell folyamatosan 
állandó értékeket, köztük állandó helyi értékeket bemutatni. A Garays szellemiség kialakí-
tásában nagy szerepe van az iskolatörténet elsajátításának, ebben pedig az iskola rendsze-
resen dolgozó honismereti szakkörének.

Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke megnyitójában kiemel-
te, hogy a honismeret, a helytörténet több szempontból, többek között a belső turizmus 
mentén is felértékelődik. Ha valaki a Balatonhoz megy pihenni, vagy felkeresi valamelyik 
wellnesss-szállót, akkor valószínűleg kirándul a környékre is. Méghozzá olyan környékre, 
amely helyi értéket is képes felmutatni. Erre mind jobban törekednek a múzeumok, a mű-
emlékek fenntartói. Az elnök köszönetét fejezte ki Tolna megyének, Szekszárd városának, 
hogy két éven belül másodszor ad otthont országos honismereti rendezvénynek. Kiemelte, 
hogy a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület szervező, értékmentő munkája 
példaértékű, s az egyesület nagyon sokat tett az elmúlt években a diákok honismereti mun-
kába történő bekapcsolásáért.

A konferencia első előadását dr. Gesztesi Enikő elnök, a Honismereti Szövetség Peda-
gógiai Munkabizottságának elnöke tartotta A honismereti szakkör szerepe, jelentősége az 
oktatási rendszerben címmel. Tájékoztatást adott a honismeret jelenlegi helyzetéről, a ho-
nismereti munkában a tanárok előtt álló lehetőségekről. Prezentációjában az alapfogal-
mak (honismeret, helytörténet, globalizáció) tisztázása után az iskolai oktatás lehetőségeit 
taglalta (intézményi és intézményen kívüli lehetőségek). Az elnök asszony bemutatta a 
Szekszárdi Garay János Gimnázium pedagógiai programján keresztül a hon- és népisme-
ret tárgy választható témaköreit, és a témakörökön keresztül a fejlesztendő kompetenciá-
kat. Beszélt a hagyományápolás iskolán kívüli és iskolán belüli lehetőségeiről. Tárgyalta 
a múzeum (és más közművelődési intézmények), valamint az iskola munkájában megta-
lálható kapcsolódási pontokat, a múzeumpedagógia és a múzeumandragógia szerepét a 
mai világunkban. Végül egy, a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban két évvel ezelőtt 
megvalósított program tartalmát és céljait vázolta fel (Honismereti komplex tehetségsegítő 
műhely – NTP–KKI–B–15–0019), a pályázati lehetőségek fontosságát emelte ki, s felhívta a 
kollégák, a jelenlevő 10 egyesületi tag, valamint az egyetemi hallgatók figyelmét arra, hogy 
e lehetőségekre figyeljenek, amikor honismereti munkájukat tervezik.

A szövetség elnöksége a téma kijelölésekor nagyon fontos célként fogalmazta meg, hogy 
az egyetemisták ne csak elméleti ismereteket halljanak, hanem a gyakorlati munkába is 
betekinthessenek, sőt, ők is részesei legyenek a foglalkozásoknak. Ezért egy másfél órás 
foglalkozás keretében dr. Gesztesi Enikő ízelítőt adott abból, hogy hogyan is működik az 
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iskolájában, a Garay János Gimnáziumban a honismereti szakkör, amelynek 30 tagja a már 
hetek óta folyamatosan elsajátított iskolatörténetet fejezte be, játékos formában. A szakta-
nár egy rövid előadást tartott a gimnázium utolsó 20 évének történetéről. Majd a diákok 
az iskolát 23 évig vezető Wigand János alapító igazgatóról tartottak prezentációs előadást. 
A résztvevők meghallgatták a tanulók által az iskoláról otthon, csapatokban írt verseket, 
majd a már bevett és gyakorlott játékokat játszották a tanulók (igaz-hamis, jellemtérkép, 
idővonal, keresztrejtvény, pókhálóábra, az iskoláról rajz készítése, az iskolai tablókon tör-
ténő keresgélés). 

A bemutató foglalkozások után Forróné Virág Zsuzsa, a Honismereti Szövetség Peda-
gógiai Munkabizottságának tagja beszélt a drámapedagógiai játékokról mint módszer-
ről, s olyan játékokat mutatott be a vendégeknek – bevonva a résztvevőket a programba –, 
amelyeket maguk is alkalmazhatnak majd pedagógiai munkájuk során. Este a konferen-
cia résztvevői a Garay Élménypincében szakemberek vezetésével bepillantást nyerhettek a 
szekszárdi borkultúra történetébe.

A konferencia második napján, szombaton délelőtt Kölesdre, a Sió és a Sárvíz partján 
épült hajdani mezővárosba utaztunk, ahol az összejövetel résztvevői megismerkedtek a 
felnőtt honismereti szakkör működésének lehetőségeivel. Dr. Kiszler Gyuláné, a Tolna 
megyei egyesület alapító tagja, magyar–történelem–orosz szakos tanárnő tartott előadást 
A kölesdi felnőtt honismereti szakkör vezetésének, működtetésének módszertani kérdései 
címmel. Az előadásában a szakkör indításának és működtetésének módszertani kérdé-
sével foglalkozott elsődlegesen, a szakkörtörténet gerinceként funkcionáló tevékenységi 
formákat ismertette. Gyermek és felnőtt szakkört alapított, 1977. januártól dolgozott a 
csoportokkal, a művelődési házban, az iskolában, riportalanyoknál, családoknál, a község 
határában, kirándulásokon. A gyermekek szakköre 1993-ban, a tanárnő nyugdíjba távozá-
sával megszűnt, az érdeklődő felnőtteké azonban folytatta tevékenységét: tavaly ünnepelte 
működésének 40. évfordulóját. Az idő rövidsége miatt utalt a hallgatóknak kiosztott írás-
beli anyagokra (a kölesdi helytörténeti szoba, az eddig rendezett kiállítások anyaga, a disz-
nóvágásokról gyűjtött információk) és ez alkalomra elkészített, fényképekkel illusztrált 
paravánokon függő kiállított anyagra. Az előadás után a látogatók megtekintették a község 
összefogásával készült gazdag Helytörténeti Szobát és az egyedülálló Padlásmúzeumot.  

Nagy szeretettel fogadtak bennünket, nagy megtiszteltetés volt ez számunkra, annál is 
inkább, mert ezen a napon tartották a hagyományos Erzsébet-napi disznóvágást a köz-
ségben.  A vendégek megismerkedhettek többek között Péter Zoltánnal, Siménfalva pol-
gármesterével, aki dr. Kiszler Gyula – Kölesd alpolgármestere és az erdélyi kapcsolat fele-
lőse – mellett köszöntötte a konferencia résztvevőit, kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos 
számára és a székelység számára magyarságuk, hiszen a székelység a magyarság része. A 
konferencia résztvevői szemtanúi lehettek egy hagyományos disznótoros vendéglátásnak. 
Ezúton köszönjük meg a falu és a Kiszler házaspár évek óta sokszor tanúsított vendégsze-
retetét, figyelmességét. Látogatásunk végén a konferencián megjelentek megkoszorúzták a 
község egyik ékességét, az 1894-ben felállított Kossuth-szobrot, amely az első Kossuth-szo-
bor a világon!

Délután Szekszárdra visszatérve 4 előadást hallgathattunk meg, amelynek során három 
korcsoportra – óvodások, általános iskolások és középiskolások – osztva beszéltek a szak-
emberek általában a múzeumok, a levéltárak és a könyvtárak, illetve a helyi intézmények 
szakköri lehetőségeiről, foglalkozásairól. 

Szentesné Nagy Éva szakvezető óvónő „A hagyományok lépésről lépésre” óvodai prog-
ramja című előadása azoknak az óvónőknek, leendő óvodapedagógusoknak szólt, akik 
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hisznek abban, hogy történelmünk szép hagyományait újra lehet fogalmazni, hogy érde-
mes a gyermeket az alkotás gyönyörűségeire megtanítani, s hogy mindebben az óvodának 
a lehetőségei kimeríthetetlenek. Nagyon fontosnak tartja az előadó, hogy a pedagógusok 
kedvet érezzenek környezetük hagyományainak, tárgyi és népművészeti értékeinek, em-
lékeinek felkutatására és a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó felhasználására in-
tézményükben. A nagy sikerű csoportprogram célja, hogy a még élő és a már elfelejtett 
néphagyományok, népszokások tárgyi és szellemi értékeinek, emlékeinek a 3–7 éves gyer-
mek életkori sajátosságainak megfelelő alkalmazását játékos formában valósítsák meg a 
szakemberek. 

A több mint három évtizede a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban kiala-
kított múzeumpedagógiai módszereket, foglalkoztatási formákat mutatta be Andrásné 
Marton Zsuzsanna múzeumpedagógus (Óvodások a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban), 
amelyek komplexitásuknál fogva az élményszerű ismeretszerzést, a megismerés, felfedezés, 
alkotás örömét biztosítják. Elmondta, hogy közművelődési és múzeumpedagógiai koncep-
ciójukat úgy állítják össze, hogy azok a hagyományos ismeretátadás keretein túl a látogatói 
aktivitásra, kreativitásra épüljenek. E módszert szem előtt tartva lehetőséget biztosítanak 
a különböző korosztályok számára kulturális örökségünk megismertetésére, a megőrzését 
segítő helyi és regionális programokon történő aktív részvételre, közösségek építésére. Az 
óvodások, az általános és középiskolás tanulók rendszeres látogatói a célirányosan nekik 
szervezett honismereti és helytörténeti vonatkozású múzeumi óráknak, tematikus foglal-
kozásoknak, helytörténeti vetélkedőknek, különböző pályázatoknak, nyári táboroknak. A 
foglalkozásaik feladatait próbálhatták ki a gyakorlatban is a konferencia résztvevői.  

A Magyar Nemzeti Levéltár kiemelt feladatának tekinti a közművelődésben való egyre 
aktívabb részvételt. Ennek megfelelően a Tolna Megyei Levéltár 2016-tól kezdődően folya-
matosan és intenzíven fejleszti a levéltár-pedagógiai eszközkészletét, alkalmazkodva a köz-
oktatási intézmények igényeihez. Ezen megfontolásból választotta Hecker Henrietta segéd-
levéltáros a konferencia bemutató foglalkozására (Általános Iskolások a Tolna Megyei Levél-
tárban) a címert központi témának: bár önállóan művelhető tudományág a címertan, mégis 
jól alkalmazható a fent említett két klasszikus területen túl is. A bemutató kiinduló gondo-
lata az a tény volt, hogy elsősorban a tanárok számára kell olyan lehetőségeket felkínálni, 
amelyek segítségével meggyőzhetőek arról, hogy – akár a természettudományos tárgyakat 
tanítókkal összefogva is – elhozzák a levéltárba a tanulócsoportokat. Így kerültek a bemuta-
tó programjába címerhez kapcsolódó matematikai, vallástani, földrajzi, biológiai feladatok.

Liebhauser János könyvtárigazgató Középiskolások szakköri foglalkozása az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtárban című előadása és foglalkozása a középiskolások könyvtári  szakköri 
foglalkozásának lehetőségeit taglalta. Kiemelte, hogy az információs társadalomban szük-
séges, hogy kialakuljanak az információs műveltség (hatékony és eredményes informáci-
ószerző, kritikus, értékelő gondolkodó, pontos és kreatív információhasználó), az önálló 
tanulás (információigényének önálló kielégítője, a művészetek, irodalom befogadója, az is-
meretek létrehozója), illetve a társadalmi felelősség (ismeri az információ jelentőségét a de-
mokratikus társadalomban, etikus információ- és eszközhasználó, hatékony résztvevője a 
csoportmunkának) alapvető képességei. Mindezt a könyvtár a gyűjteményeire, különösen 
a helyismereti gyűjteményére támaszkodva teheti meg, megteremtve a korlátozás nélküli 
hozzáférés legmodernebb formáit. Az előadáshoz olyan módszertani feladatok kapcsolód-
tak, amelyek segítettek játékosan megismerni az adatbázisok működését. 

A második nap programjainak zárásaként Szabadi Mihály, Bessenyei- és Muharay-díjas 
koreográfus tartott előadást és bemutatót a sárközi karikázóról és a sárközi népi viseletről. 
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Miska bácsi Sárköz néptánckincsének feldolgozásával vált ismertté a magyar néptáncmoz-
galomban. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy Tolna megye népművészetben gazdag tele-
pülésein a helyi hagyományok továbbéljenek. A bemutatón közreműködtek a Bogár István 
Őcsényi Hagyományőrző Egyesület tagjai, 10 pár tánca és csodás ruháik kápráztatták el a kö-
zönséget, akik a nap zárásaként örömmel vettek részt az együttes által tartott táncházban is. 

Vasárnap délelőtt, a konferencia zárásaként Kaczián János, a Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület tiszteletbeli elnöke városnéző sétára invitálta az érdeklődőket, akik 
a nyugalmazott levéltáros érdekfeszítő előadása segítségével megismerhették Szekszárd 
csodás emlékműveit, legszebb alkotásait. Majd dr. Vizi Márta régész-főmuzeológus szak-
szerű vezetéssel mutatta be a Wosinsky Mór Megyei Múzeum második emeleti, történeti 
kiállítását. 

Úgy gondoljuk: a konferencia jó lehetőséget adott arra, hogy áttekintsük a szakköri 
munka eddigi eredményeit, ugyanakkor megfogalmazzunk célokat, felvázoljuk a tovább-
lépés lehetőségeit. Az országos elnökség példaértékűnek tartotta a Tolna megyei szervezet 
és az országos vezetés együttműködését a program megteremtése és megvalósítása, vala-
mint a mindennapok során.

Gesztesi Enikő

 HÍREK

Kitüntetett honismerők. A közelmúltban a honismereti mozgalomban aktívan és lel-
kesen régóta résztvevő, illetve azt támogató, a Honismeret folyóirat megjelenését értékes 
írásokkal segítő alábbi honismerők részesültek kitüntetésben.

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, jó egészséget és további eredményes munkát kí-
vánunk!

A Honismereti Szövetség elnöksége

Dr. Barna Gábor,
Dr. Felföldi László,
Dr. Lukács László

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári 
tagozat

(Budapest, 2018. március 15-e alkalmából)

Bartha Éva,
Hortiné Dr. Barthó Edit

Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozat

(Budapest, 2018. március 15-e alkalmából)

Lezsák Sándor
József Attila-díj

(Budapest, 2018. március 15-e alkalmából)

Ferencz Győző
Emléklap

(Zalaegerszeg, 2017. november 10.)

Rásky Mihályné
Örökség Díj

(Felsőörs, 2018. január 21.)

Somfai Tiborné
Gárdonyi Géza-díj

(Eger, 2018. január 23.)

Tolna Megyei Egyed Attila Honismereti 
Egyesület

Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete 2017
(Szekszárd, 2018. február 5.)


