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ZSENGE TERMÉS

Gondolatok a XXII. Országos
Ifjúság Honismereti Akadémiáról

(Veszprém, 2017. november 2–5.)

„A család a felnőtt – nagyszülői, szülői – nemzedéknek […] legősibb és leglényegesebb felada-
ta a megszerzett tapasztalatok és javak átadása az ifjabb generációnak. […] Magában fog-
lalja ez az átörökítés az élet teljességét: a munkát, az életvitelt, a társadalmi szokásrendet, a 
szellemi műveltséget […]” hiszen „a kiegyensúlyozott személyiség és harmonikus társadalom 
csak az átvett hagyomány és örökség birtokában létezhet”.1

E hagyomány tartatja életben a magyar öntudatot, a nemzeti önismeretet, amelynek 
immár fél évszázada áll szolgálatában honismereti mozgalmunk. Kezdetektől keresi an-
nak lehetőségeit, módjait, hogyan teremthetné meg legeredményesebben az ifjúság köré-
ben a hagyományok megismertetését, átörökítését. Mozgalmi eszközeink között keressük 
azokat a formákat, amelyek a szerzett ismereteken túl olyan élményekhez, érzelmekhez is 
juttatják a diákokat, amilyenekben elsősorban az iskolai tanórákon kívül lehet részük. Az 
ifjúsági akadémia szervezésével az az alapelvünk és célunk valósul meg, hogy a résztvevő 

1 Kováts Dániel: Előszó. Hagyományátadás. Módszertani segédanyag. A Honismeret folyóirat különszáma 
2010. 5–7. old
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középiskolás diákok a maguk által választott témakörben 15–20 perces korreferátummal 
készüljenek. Ajánlásunk alapján a témát mindenkor a család, a lakóhely, a környezet hely-
történeti kutatáson alapuló bemutatásán keresztül végzik. 2017-ben nagyon hálás témát 
választottak – a mesterségek bemutatása alkalmat adott arra, hogy dédszüleik, nagyszü-
leik, szüleik életútján, sorsán keresztül adjanak változatos képet azok kialakulásáról, ha-
gyományozódásáról. A téma feldolgozásához az írott forrásokon túl felhasználták a szóbeli 
gyűjtést, családi dokumentumokat is.

Ennek jegyében szervezte meg Honismereti Szövetségünk immár huszonkettedik al-
kalommal az Országos Ifjúság Honismereti Akadémiát hazai és határon túli középiskolás 
diákok részvételével. A rendezvény társszervező házigazdája ezúttal a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesület volt, Bándi László elnök és munkatársai közreműködésével.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város pol-
gármestere a program fővédnökeként kiemelte annak jelentőségét, hogy a szövetségnek 
missziója a fiatalok bevonása a honismereti munkába. Debreczeni-Droppán Béla elnök, 
utalva a diákok által választott téma, a mesterségek fontosságra, kiemelte a hagyományok 
ismeretét, a helyi értékek ápolását, a kötődést a hagyományok iránt. Örömmel szólt a Mes-
terségek Ünnepéről, amelyen ismét megjelennek olyan mesterségek, amelyekről már azt 
hittük, kihaltak. Dr. Szulovszky János néprajzkutató (MTA) előadásában nagyívű történe-
ti áttekintést adott a magyar ipartörténet évszázadairól a honfoglalástól a XIX. századi ipar, 
a tőkés gazdaság kibontakozásáig – utalva arra, hogy a Kárpát-medence magyarságának 
volt saját kézművessége, amelyet mind a régészeti ásatások, mind az írásos források iga-
zolnak. Dr. Hála József néprajzkutató, a szövetség alelnöke Kalotaszeg térségének csodála-
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tos háziiparát, népművészetét, a tárgyak művészi termékké válását mutatta be, amelyben 
kiemelkedő szerepe volt Gyarmathy Zsigánénak. Dr. Schleicher Veronika néprajzkutató 
(Néprajzi Múzeum) a táj szülöttjeként mutatta be a Bakony–Balaton térségének mestersé-
geit, amelyek kialakulását meghatározta a terméketlen vidék, a történelmi korok esemé-
nyei és a Séd mente, amely alkalmas volt az ipari tevékenységre, elsősorban a malomipar 
kialakulására. Dr. Kerpel János pápai középiskolai tanár pedig szellemi foglalkozású csa-
ládját mutatta be visszatekintve több nemzedékre, akik elsősorban Pápához kötődve alkot-
tak jelentős örökséget zenei, tanári, papi hivatásuknál fogva. Kiemelkedik közülük Gáti 
István, a XVIII. század második és a XIX. század első felében élt tudós polihisztor és Gáti 
Zoltán zeneszerző, tanár, akinek emlékét a Pápai Református Kollégium Gáti-díj adomá-
nyozásával is ápolja.

Az előadásokat követő korreferátumok délelőtt olyan családokról, dinasztiákról hang-
zottak el, amelyek az évszázadok során jelentős iparágakat teremtettek. A pécsi diákok 

– Kis-Tóth Patrik, Nágl Krisztián, Tóth Gergely Kadosa – a Zsolnai család generációkon át-
ívelő, jelentős kulturális hagyományt teremtő tevékenységét mutatták be. Az aradi Kecskés 
László Lóránt a XIX. századi iparos dinasztiák, közöttük a harangöntő Hőnig család élet-
útját személyes élményei alapján vázolta fel. Szólt a bútorgyáros Reinhart Gyula és családja 
közéleti aktivitásáról, és a még élő családtagok elbeszélései alapján a Jantó dinasztia gépé-
szeti találmányairól és gépgyáralapításáról. A herendi manufaktúrát alapító és világhírű-
vé tevő Fischer Mór és utódai örökségéről Lazariuc Iván és Kurdi Levente adott érdekes, 
színes áttekintést. A XIX. század második felében Aradon kialakult számos iparág közül 
kiemelkedő malomipart, bútorgyártást, vagongyártást Bíró Endre tekintette át, kiemelve 
a Neumann testvérek fogalommá vált szociális, gazdasági intézkedéseit. A temesvári Hor-

Kézműves-foglalkozás a zirci Reguly Antal Múzeumban 
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váth Kinga érzelmi kötődéssel emlékezett Zsombolya településre, ahol nagyszülei, szülei 
éltek. Sokrétű képet rajzolt a település dualizmus időszakában indult fejlődéséről, a vasúti 
kocsikat gyártó Waitzer János gyáros és az első autóbuszgyártó Galamb József áldásos 
tevékenységéről. A temesvári Pál Tímea a sokféle nemzetiség együttéléséről, az ipar sokré-
tűségéről tartotta korreferátumát.

A korreferátumok másik nagy csoportjában olyanok hangzottak el, amelyek egy-egy 
konkrét mesterséget és annak képviselőjét mutatták be. Andi Norbert, Angyal Réka és 
Molnár Eszter Viktória a szekszárdi szíjgyártás történetét elevenítette fel Nepp Dénes és 
a Mercz család műhelyének bemutatásával. A Horgos környéki tanyasi életmód gazdálko-
dási formáinak eszközeit (kosárfonás, szövés, kályharakás stb.), történetét és mai formáit 
Szalai Zsófia személyes beszélgetések és adatgyűjtés alapján tette szemléletessé. Társai a 
Kárász család elévülhetetlen érdemeit mutatták be az új mesterségek kialakulásában. Basa 
Evelin az 1708-ban Rákóczi fejedelem által alapított parádi üveggyártás mai napig tartó 
és ható történetét tekintette át. Kelemen Ilona az érmihályfalvi kovácsmesterség egyik ki-
emelkedő képviselőjének, Fekete Gyulának a műhelyét mutatta be, felelevenítve a mes-
terség irodalmi vonatkozásait és felmutatva egy XIX. század végi eredeti kézikönyvet is. 
Schroth Soma Baranya megyei, harmadik generációs kádár nagyapja bemutatásán keresz-
tül részletes ismertetést tartott a hordókészítés történetéről, fogásairól.

A harmadik napon délelőtt A sors elfogadása témakörben folytatódott a korreferátumok 
sora, amelyekben konkrét családi történetekről, XX. századi sorstragédiákról (államosí-
tás, kitelepítés, stb.), újrakezdésről hallhattunk. Ezek, amelyek egy-egy korreferáló diák 
szüleihez, nagyszüleihez, azok mesterségéhez kötődtek. Szűcs Máté a szűcsmesterséget át-
örökítő nagyváradi dédapja, és az 1950-es években műhelyétől megfosztott nagyapja sorsát 
elevenítette fel dokumentumok bemutatásával. Szalai Zsófia és Nagy Lívia a Horgoson élő 
és onnan elszármazott, családi kötődésű művészdinasztia mesterségbeli tudását, sokrétű-
ségét elevenítette fel. Tóth Hanna a putnoki kékfestő nagyapja életútját vázolta fel szép kék-
festő ruhába öltözve. Esztergomi diákok – Basovszki Márk, Bauer Regina, Ormai Melinda, 
Újházy Zalán – felelevenítették azokat a mesterségeket, amelyek termékeit a helyi piacon 
árusítják, felvázolva a város piacának két évszázados történetét is. 

A tanulmányút első állomásán, Herenden a diákok – az előző napokban elhangzottak 
kiegészítéseként – betekintést nyerhettek a manufaktúra történetébe, működésébe, termé-
keinek sokszínűségébe. Zircen a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház mű-
helyeiben pedig maguk is bekapcsolódhattak egy-egy kézművesmesterség alapfogásainak 
elsajátításába: mézeskalácsot sütöttek, szőttek, csuhébábut készítettek, játékot faragtak he-
lyi mesteremberek irányításával.

Elfogadva törekvéseink fontosságát, a megvalósításban nagy segítségükre volt jelentős 
anyagi támogatásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztálya és 
a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma 
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