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KRÓNIKA J 

A XXXVIII. Honismereti Akadémia 
Kőszeg, 2010. június 27-július 2. 

Halász Péter: 
Megnyitó 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 38. Honismereti Akadémia résztvevőit. Isten hozta Önöket. 
Isten hozott Benneteket ide a nyugati végekre. Vas megyébe. Kőszeg városába. Esztendeje még a Kár-
pát-medence középpontjában. Szarvason voltunk, most íme, itt az Alpok-alján gy ülekezik a honismere-
ti szekértábor. Ara akárhol vagyunk, mindenhol otthon érezzük magunkat, és nemcsak azért, mert ven-
déglátóink újra és újra otthonossá teszik számunkra a befogadó megyét, a befogadó várost és az öt-hat 
napra otthonunkká váló intézményt. De otthon érezzük magunkat azért is, mert komolyan vesszük Ta-
mási Áron üzenetét, mi otthon akarunk lenni ebben a hazában. Otthon akarunk lenni ebben a körülnye-
sett hazában, mint ahogy otthon vagyunk a többiben is. ami - immár 90 esztendeje - körülveszi mara-
dék otthonunkat. 

Tisztelt Barátaim! 
Ebben az esztendőben. 2010-ben 38. Akadémiánkat két történelmi eseményre emlékezve szervez-

tük. Az egyik ez idő szerint a magyarság legnagyobb tragédiájának gyászos 90. évfordulója: a másik en-
nek a magyar nemzetnek - a bel- és külhoni magyarságnak - szép. erőt adó, és nekünk, a nemzet ki-
csiny - vagy talán nem is olyan kicsiny - seregének, a szervezett honismereti közösségnek 50 éves jubi-
leuma. 

Két évforduló! Letör az egyik, fölemel a másik: amaz porba sújtott, emez erőt ad. A 90 éves elkese-
rít. az 50 éves vígasztal. A 90 éves mindnyájunk bánata, az 50 éves kevesek - sajnos kevesek - öröme 
és dicsősége. 

És mégis a két évforduló összefügg egymással, szinte-szinte egymásból következik. Legalábbis eb-
ben a formában, ahogy mi megéljük. 

A trianoni gaztett kilenc évtizeddel ezelőtt darabokra szaggatta a Kárpát-medence magyarságát, s 
nem kilencven évre. de sajnos - mint látszik - ennél is hosszabb időre, megmérgezte Közép-Európa né-
peinek életterét. 

A trianoni tragédiáról sokat beszélnek, sokat beszélünk, és még többet fogunk beszélni ebben ezek-
ben a napokban, ezekben a hónapokban, ebben az esztendőben. Sokat beszélünk, pedig a költő - Juhász 
Gyula - már a diktátum utáni ocsúdás kezdetén megírta, hogy „\'em kell beszélni róla sohasem, ' De 
mindig, mindig gondoljunk reá!". 

Igen, a költök általában megérzik a lényeget és le is írják azt. 

Mint Kosztolányi 1919-ben a „Magyar költök sikolya Európa költőihez" című versében, mondván: 
Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már. nincs is magas, és nincs számunkra mély. 

Mint Ady, aki szinte a halál, halála kapujából kiáltotta oda: Ve tapossatok rajta nagyon, ne tiporja-
tok rajta nagyon, vér-vesztes szegény, szép szívünkön... De bizony tiportak! 

Vagy József Attila, kinek nemzetét sirató versét hosszú évtizedekig el is hallgatták előlünk, s szavai 
szinte a semmibe hulltak. 

Minek magunkat lassan ölni? 
Sem jobb egyszerre megdögölni? - kérdezte 1923-ban. mikor úgy érezte, hogy: 
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Nem is nagyon kell már akarni, 
Akaródik ez nélküled. 
Agyadban bár égő hodálya zárt 
Riadt baromként bőg a rémület. 
Aztán Babits, Dzsida. Reményik s a többiek. Szinte mindent elmondtak, amit lehetett. S Juhász 

Gyula Trianon című versében, amiből már idéztem néhány sort, amikor arra int, hogy 
Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos. 
Rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
O nézzetek egymás szemébe nyíltan, 
S őszintén a nagy. nagy sír fölött... 
Igen! Nézzünk egymás szemébe nyíltan, és a saját szívünkbe is, a lehető legnagyobb őszinteséggel. 

Mert meggyőződésem, hogy legalább annyi kárt okozott nemzetünknek saját beletörődésünk, saját le-
mondásunk, mint a győztesek diktátuma. Mert mindig könnyebb volt Trianonra hivatkozni, mint szem-
beszállni a végzettel. Nézzünk magunkba és tegyük szívünkre a kezünket. 

Felnevelt-e ez az ország - többet mondok: ez a nemzet - az elmúlt 90 esztendő alatt három olyan 
nemzedéket, amelynek tagjai mást se hallottak szüleiktől, nagyszüleiktől. mint azt. hogy a magyar tör-
ténelem. a magyar művelődés, a magyar irodalom egységes, és semmilyen önkényesen meghúzott ha-
tárral fel nem osztható!? 

Megtanítottuk-e a gyermekeinket, unokáinkat arra. hogy álmukból ébredve is fel tudják sorolni az 
elszakított területek vármegyéit, nagyobb városait, jelentősebb hegyeit, várait, folyóit? 

Megtaláljuk-e tétovázás nélkül a térképen Balassi Bálint, Arany János, Tamási Áron, Ady Endre. 
Hunyadi János, Rákóczi Ferenc. Bethlen Gábor, Kosztolányi szülőhelyét, a nándorfehérvári győzelem, 
vagy a majtényi vereség helyszínét? 

Bele vertük-e gyermekeinkbe, unokáinkba szigorú, szép szavakkal, hogy hol élnek, milyen nyelven 
beszélnek a székelyek, a csángók, merre keressék Torockót, Kalotaszeget, a Zobor-vidéket, a Mura-vi-
déket, Gyimest, vagy a Mátyusfoldet? 

Ezekre a kérdésekre is válaszolhatjuk azt, hogy sajnos nem tettük meg, nem, nem soha! 
Tudom, hogy mindez nemcsak a mi szégyenünk. Tucatjával sorolhatjuk a mentségeket - és soroljuk 

is, ha arra kerül a sor. Nem tanították az iskolában, nem volt tanácsos beszélni róla. bajba került volna a 
gyermek, ha elkotyogja és így tovább. De azért a szívünk mélyén be kell vallanunk: bizony, inkább a 
könnyebb utakat választottuk. Újból és újból lemondunk arról, hogy legyen gyermekeinkkel néhány 
gyönyörűséges közös titkunk, ami összeköt velük. Hogy legalább az emlékét tartsuk meg a történelmé-
ben, nyelvében, kultúrájában egységes magyarságnak, ha már az országát nem tudtuk megtartani. 

Mélységes tisztelet a mindenkori kivételeknek! 
Példát vehettünk volna a lengyelektől, akik mikor egész országukat felosztotta egymás között a né-

met császár és az orosz cár, akkor sem adták föl a reményt, hiszen - Adyval szólva - „ halat a Visztula s 
gyermeket a lengyel asszony adott örökké ", s ad ma is. Követhettük volna - ahelyett, hogy lenéztük 
őket - az albánok példáját, akik az, életigenlés stratégiájával visszahódították maguknak a szerb nép 
bölcsőjének kikiáltott Koszovót. Vagy legalább a dél-tiroli „osztrák sógorok"-tól lestünk volna el végre 
valami jót is: miként kell és lehet az erőszakkal elcsatolt területen szívós munkával, következetesen, 
akár kockáztatva is, kivívni - Európa kellős közepén és szemeláttára - a méltányos autonómiát. 

Mert a magyarság ellen összefogó külső és belső erők csak a hegyeinket, vizeinket, erdeinket. bá-
nyáinkat, vasútjainkat, gyárainkat, csak minden harmadik magyar testvérünket orozták el. De nem til-
tották, mert nem tilthatták meg, hogy elfelejtkezzünk történelmünk kilenctizedéről. Nem írták, mert 
nem írhatták elő, hogy kitépjük gyökereinket, feladjuk hagyományainkat, elvessük azokat az összetartó 
erőket, amiktől - Illyés Gyulával szólva - „futó homokok, népek, házak, Magyarországgá összeálltak. " 

Mert csekély vigasz, még ha igaz is, hogy a győztesek gonoszsága és korlátoltsága 90 esztendővel 
ezelőtt Magyarország mellett tönkretette, traumás lelkületűvé torzította az utódállamok többségi népét 
is. Mert amíg egyetlen is marad a megszállt területek magyar lakosságából, addig folyamatosan műkö-
dik a „trianon-pszichózis". Addig nincs a hódítóknak egy percnyi nyugtuk, mert örökösen attól tarta-
nak, hogy bármikor bekövetkezhet a helyreigazítás. Láttuk nem egyszer, most éppen északi szomszé-
dunknál, hogyan működik a „trianoni görcs". A „többségiek" lidércnyomásos álmaiban újra és újra 
visszatér a félelem: elkövetkezhet az igazság pillanata. 

Kilencven esztendő - idestova három emberöltő - multán, ideje volna az egész Kárpát-medencében 
megszabadulnunk Trianon-szindrómás félelmeinktől. Nekünk is, nektek is, és - nekik is. Hogy Bibó 
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Gál Jenő felvétele 

Istvánnal szólva: félelem nélkül, vagyis demokrataként élhessük az életünket. A honismereti mozga-
lomban résztv evők ennek a magyar önfeladásnak akartak nemet mondani: saját lelkiismeretünket akar-
tuk felrázni, a mesterségesen közénk emelt, de a saját lelkünkben, identitásunkban magunk is növesz-
tett falakat kívántuk lerombolni, s az összetartozás érzetét kívántuk találkozóról találkozóra, esztendő-
ről esztendőre erősíteni. 

Másik, fél évszázados évfordulónk tárgya, az ötvenéves honismereti mozgalom, ami - ha komolyan 
gondoljuk és teljes szív vel, lélekkel éljük meg nem más. mint lázadás az immár jelképpé vált Tria-
non ellen. Ellentmondás, ellenszegülés mindenfajta nemzetdaraboló szándéknak, szülessen az Trianon-
ban. Jaltában. Párizs-környékén, az internacionalizmus, vagy a globalizmus bármelyik bűntanyáján. 
Ötven esztendős honismereti mozgalmunk a nemzet lelkiismeretének szembefordulása a testünket, lel-
künket darabolni akaró, szellemi immunrendszerünket sorvasztó külső és belső szándékokkal. Mozgal-
munk folyóiratának, a Honismeretnek borítóján már az 1970-es években sem véletlenül ért túl a szókép 
- HONISMERET-a maradék Magyarország határain. De a belső tartalom is a nemzet múltjának, kultú-
rájának egységét hangsúlyozta. Meg is kaptuk a figyelmeztetést többször is: túl sok a lapban a határon 
túli magyarsággal foglalkozó anyag. - Mihez képest?-kérdeztünk vissza, ha volt rá mód. Talán jelkép-
nek is fölfoghatjuk, hogy a kommunista diktatúra idején egyetlen alkalommal zúzták be a Honismere-
tet, amikor az 1980. évfolyam 3. számában Trianon 60. évfordulójára emlékeztünk. 

Harmincnyolcadik akadémiánkat ennek a közös gondolatnak, a nemzeti összetartozás jegyében 
szerveztük és valósítjuk meg. A mozgalom félévszázados jubileuma adjon erőt a kilencven esztendős 
fájdalom elviseléséhez. De az emlékezés jegyében Trianonra sem csak könnyezve fogunk emlékezni, 
hanem inkább azzal, hogy felelevenítjük az ellenállók küzdelmeit. A sikeresen és a sikertelenül szem-
befordulók hősiessége tanítson bennünket arra, hogy soha sem szabad feladni! 

Mi pedig kölcsönösen merítsünk erőt a baráti kézfogásokból, a csontropogtató fegyvertársi ölelések-
ből, a honismereti egyesületek munkáját bemutató kiállítások anyagából, az elhangzó előadásokból, a 
tanulmányutak gazdag látnivalóiból! Éljük át újra és újra az együvé tartozás, az egyet akarás nagyszerű 
érzését, aminek élményében idén már nem először, és remélhetően nem is utoljára van részünk. 

Ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal nyitom meg a 38. 1 lonismereti Akadémiát. 
Halász Péter 
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A Honismereti Akadémiai kitüntetettjei 
A Honismereti Szövetség elnöksége a megyei és a fővárosi egyesületek javaslatára 2010. április 

27-én többségi szavazással az alábbiaknak ítélte a kiemelkedő honismereti munka elismerésére alapí-
tott Bél Mátyás - Notitia Hungáriáé Emlékérmet, a Honismereti Emlékplakettet, valamint a Hon-
ismereti Emléklapot. A kitüntetettek személyének és munkásságának a felterjesztők által összeállított 
laudációit az Akadémia ünnepi megnyitóján Czirók Tamás előadóművész olvasta fel. 

Bél Mátyás - Notitia Hungáriáé Emlékérmet kapott 
Gábriel Tibor 

A az ELTE BTK történelem-népmüvelés szakát 1983-ban végezte el. A Budapesti Honismereti Tár-
saságnak 1993-tól tagja, 1995-ben elnyerte a Társaság „Kettős tükörben az oktatás" című országos pá-
lyázata első díját, 1996-ban a Társaság elnökségének tagja, 1997-től napjainkig titkára. 

A Társaság tevékeny sége 1997-ig a Honismereti Szövetség rendezvényein való részvételre korláto-
zódott - kivéve az 1992-ben szervezett történész vacsora estet és az említett országos pályázatot. 
1996-ig a szervezet technikai és intézményi háttérrel nem rendelkezett, taglétszáma 38 fő, vagyona 45 
ezer forint volt. 

Gábiel Tibor titkársága óta a Társaság 1998-tól folyamatosan kiadja a Városunk című negyedéves 
periodikát, 2003-ban elindította a Budapesti Históriák havi rendezvényeit, 2005 tavaszától évente meg-
jelennek a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv kötetei és 2005 júliusától az interneten elérhető a Buda-
pesti Helytörténeti Portál. Muzeális anyagokat gyűjtő pályázatot indított, helytörténeti fórumot, emlék-
üléseket, koszorúzásokat szervezett, önállóan és színvonalasan megrendezte 2006-ban az '56-os. 
2008-ban a Mátyás jubileumi középiskolás művelődéstörténeti vetélkedőt. A fővárosi és a kerületi 
helytörténeti gyűjtemények/múzeumok adják szervezetének intézményi hátterét. 2005-ben megterem-
tette saját tulajdonú technikai hátterét, 2009. december 31-én Társaság taglétszáma 112 fő, készpénzva-
gyona 1 514 000 forint, készlet vagy ona 1 182 000 forint. 2009-ben éves bevételük 4 475 000 forint volt. 

Gábriel Tibor a Városunk című periodika alapító szerkesztője, a Budapesti Históriák kezdeménye-
zője, a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyvek sorozatszerkesztője, a Budapesti Helytörténeti Portál 
működtetője. Történészként a XIX. századi gazdaságpolitikával, a magyarországi civil szervezetek 
múltjával, a Budai Vigadóval és más intézményekkel foglalkozó szakmai publikációi részben folyóirat-
okban (Dunakanyar, Honismeret. SZÍN, Örökség és mások), részben tanulmánygyűjteményekben 
(Vasúthistória Évkönyv, Tanulmányok Budapest Múltjából stb.) jelentek meg. Szabadúszó értelmiségi-
ként kutatásait elnyert alkotói pályázatok segítik. 

Kezdeményezéseit, társadalmi munkáját a Honismereti Szövetség 1999-ben emléklappal, 2004-ben 
Honismereti Émlékéremmel ismerte el. Gábriel Tibor munkássága a fővárosi/kerületi közgyűjtemé-
nyek és a helytörténeti tevékenységet folytató civil szervezetek munkáját is segíti, jelentős mértékben 
hozzájárulva a budapesti honismereti mozgalom fejlődéséhez. 

a Budapesti Honismereti Társaság 

Káldos Gyula 
1931. december 11-én születetett Nemeskoltán. 1951-ben érettségizett a celldömölki Berzsenyi 

Gimnáziumban, tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatta levelező tagozaton, s a 
munka mellett 1974-ben könyvtáros-történelem szakos diplomát szerzett. 1955-től dolgozott könyvtá-
rosként, 1961 és 1991. között a celldömölki Járási/Városi Könyvtár igazgatója volt. 

A honismeret iránti érdeklődését szülőfalujából hozta. Ott ismerte meg a falusi emberek hétköznap-
jait, a település hagyományait. 1960 óta vesz részt a honismereti mozgalomban, 1973 óta alapító tagja 
és vezetője a Celldömölki Honismereti Munkaközösségnek. Fő kutatási területe Celldömölk és Keme-
nesalja művelődéstörténete. Több mint száz cikket, tanulmányt közölt a Vasi Szemle, a Vasi Honisme-
reti és Helytörténeti Közlemények, a Vas Népe. az Új Kemenesalja című kiadványokban, valamint a 
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Könyvtáros és a Vas Megyei Könyvtárak Értesítője hasábjain. Alapító tagja a Vas Megyei Honismereti 
Egyesületnek, ahol másfél évtizeden át dolgozott a vezetőségben. 2003-ban elsőkét érdemelte ki az. 
egyesület ..Szülőföldért" Díszoklevelét. 

Az 1945 utáni könyvtárosok első nemzedékéhez tartozik. Dolgos életében nem választható szét a 
könyvtárosi és helytörténészi munka. A gyűjtés, a feldolgozás, a kutatók segítése kezdettől fogva 
könyvtára kiemelt feladata volt. A kibontakozásakor már intézményvezető volt, így könyvtárosi mun-
kájára hivatalból is számíthattak. Nem véletlen, hogy az általa létrehozott munkaközösség is a könyvtár 
keretei között kezdte meg működését és az ma is otthont, keretet jelent számukra. 

Káldos Gyula jelentős egyéni alkotómunkát folytató közösséget hozott létre, a tagok nagy része fo-
lyamatosan publikált, pályázatokon vett rész. önálló kiadványokkal jelentkezett. 1970-ben elkészítette 
Kemenespálfa község krónikáját, majd Celldömölk történetének feltárásához fogott, s több kezdemé-
nyezése élénk közfigyelmet keltett. 1976-ban a helytörténeti kutatás segítésére megjelentette a Celldö-
mölk irodalma válogatott bibliográfia és repertórium című kötetet. Kezdeményezője volt jeles 
kemensaljai személvek emléktábláinak állításában, s az eseményeket mindig az életmüvüket leidolgo-
zó tanácskozásokkal kötötte egybe. Munkaközössége többször volt házigazdája a megyei honismereti 
találkozóknak. Legfontosabb eredményének az általa létrehozott és vezetett közösséget tartja. Könyv-
tárvezetőként számos pályázat és megbízás révén anyagilag is támogatta a kutatók munkáját, ily módon 
több ezernyi oldal dolgozat, tanulmány került a könyvtár helyismereti gyűjteményébe. 

A környékbeli önkéntes gyűjtők és kutatók ma is rendszeresen bejárnak hozzá a falvakból, különbö-
ző foglalkozási ágakat képviselve. Tevékenységét a megye és a város is számon tartja, több helyi elis-
merés birtokosa. Nagy érdeme, hogy városában a Kemenesalján az I960- 1970-es években jelentős 
mértékben meggyökeresedett és megizmosodott a honismereti mozgalom. Egyénileg és munkaközös-
sége is több. a tájegység gazdag történelmi emlékeire alapozott kulturális, művelődéstörténeti témájú 
kezdeményezést indított és valósított meg. Szorgalmazására készült el a celldömölki járás valamennyi 
községének falukrónikája, s ezek mögött mindig ott találjuk öt. aki lelkes lokálpatriótaként társaival 
összefogta a munkát. Munkaközösségének gyűjtő- és kutatómunkája Kemenesalja életének valamennyi 
területét átfogja. Hozzáértőn tárta fel a helyben honos jeles szőlőkultúra hagyományát. Értékes helyi 
gyűjtemények létrehozásához adott szellemi és érzelmi indítékot, mint például iskolamúzeum, vasút-
történeti gyűjtemény. Jó együttműködést alakított ki a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársasággal. 

a Vas Megyei Honismereti Egyesület nevében Zsámboki Árpád 

Dr. Tölgyesi József 

Városlödön született 1940. szeptember 8-án. Felesége Eizenbart Margit nyugalmazott iskolakönyv-
táros. két gyermekük v an: Zoltán és Krisztina. A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumban érettségizett 
1958-ban. majd 1959-ben a székesfehérvári Tanítóképzőben szerzett oklevelet. Pécsett, a Tanárképző 
Főiskolán biológia-földrajz szakon végzett 1966-ban. ezt követően az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán kapott diplomát pedagógia szakon 1981-ben, 1984-ben sikeresen védte meg egyetemi doktori 
disszertációját. 

Tölgyesi József tanítóként dolgozott Mihályfán, Kisvásárhelyen és Gyepükaján községekben. 1963 
és 1972 között iskolavezető Csabrendek-Nyírespusztán, 1972-1974 között Kertán. 1974-1978 között 
Veszprémben a Bem József-. 1978-tól 1993-ig a Báthory István Általános Iskolában volt igazgató. 
1993-tól a Veszprémi (ma Pannon) Egyetem) Pedagógia-Pszichológia Tanszékének adjunktusa, majd 
2003-tól napjainkig a székesfehérvári Kodolány i Főiskola docense. Tagja a Magyar Pedagógiai Társa-
ság elnökségének, az MTA neveléstörténeti albizottságának és a VEAB Neveléstörténeti Munkabizott-
ságának. Alapítója és titkára a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaságnak és a bauxitbányászat 
miatt megszüntetett Iharkút Hagyományőrző Egyesületének. A Zirci Természettudományi Múzeum 
Baráti Körének titkára. Megalakulásától tagja a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek. 2002-től 
az. elnökség tagja 

Tevékeny honismeret-helytörténeti munkája csaknem négy évtizedes múltra tekint vissza. 1972-től 
Kertán. Süle Sándor egykori igazgató helytörténeti munkásságát folytatva szervezte meg a falu értelmi-
ségeiből a Sapjaink című helytörténeti folyóirat szerzői gárdáját. Számos itteni helytörténeti írást jelen-
tetett meg a megyei napilapban és más kiadványokban. 
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A Bél Mátyás-díjasok: Gábriel Tibor, Tölgyesi József és Káldos Gyula (Mándli Gyula felvétele) 

1974-től napjainkig Veszprémben végezte a helytörténettel kapcsolatos feltáró, szervező és publiká-
ciós tevékenységét. 1993-ban javaslatára indította meg Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Veszprémi Szemle című várostörténeti folyóiratot és a hozzá kapcsolódó Veszprémi Szemle Könyvek ki-
adását Mindkettőnek főszerkesztője, mégpedig társadalmi munkában. Ez a folyóirat a városon és a me-
gyén belül - de kívül is - számos szerzőnek ad lehetőséget a ..Királynék városa" történeti múltja bemu-
tatására. Olyan szerzői gárdát alakított ki. melynek tagjai az évek során folyamatosan jelentetik meg e 
két kiadványban azokat az írásokat, amelyek egyébként nem jelenhettek volna meg. A folyóirat számait 
térítésmentesen kapják az olvasók, ugyanakkor a szerzőknek tiszteletdíjat fizet a kiadó Veszprémi 
Szemle Közhasznú Alapítvány. 

Dr. Tölgyesi József sorozatban jelenteti meg a megye kiemelkedő pedagógusai életrajzát, bibliográ-
fiáját és szervezi a megyében az iskolatörténeti konferenciákat. Eddig nyolc kiadásban jelent meg a 
Veszprém megye földrajza című tananyaga, amely a megye 8. osztályos tanulóinak ad fontos helytörté-
neti és megyeföldrajzi információkat. Jelenlegi munkahelyén javaslatára indította meg a Kodolányi Fő-
iskola a Neveléstörténet című folyóiratot, amely a Kárpát-medencei magyar- és nemzetiségi oktatás 
múltját tárja fel. s ehhez kapcsolódva szervezi itthon és külföldön a témával foglalkozó konferenciákat. 

Publikációinak sora: 20 önálló kötet, több kisebb kiadvány és kb. ezer cikk, tanulmány, amelyek je-
lentős része helytörténeti, honismereti vonatkozású. Mindezek mellett több tucatnyi helyismereti kö-
tetnek volt szerkesztője és lektora. Különösen jelentős, hogy a bauxitbányászás miatt 1979-ben meg-
szűnt Iharkút egykori lakosai és leszármazottai köréből létrehozták az Iharkúti Hagyományőrző Egye-
sületet. amely kiadványokat jelentet meg és évenként találkozót tartanak az általuk kialakított, az egy-
kori falu helyén létrehozott Emlékparkban. 

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségi tagjaként alkotóan vesz részt a megyei honis-
mereti munka szervezésében és segítésében. Az általa írt és szerkesztett honismereti könyvek és kiad-
ványok sokasága nagyban hozzájárul Veszprém megye földrajzának és történelmének jobb megismeré-
séhez. 

a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület nevében Bándi László 
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Honismereti Emlékplakettel kitüntetettek 

A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egye-
sület alapító tagja, helytörténész, nyugalmazott pol-
gármester, 1937-ben született. Több mint fél évszá-
zada kötődik Lengyelhez. Helytörténeti kutató-
munkáját meghatározta a település gazdag múltja, 
Wosinsky Mór lengyeli kultúrát feltáró munkássá-
ga, a gróf Apponyi-család története, a község jeles 
szülötteire és háborús áldozataira való emlékezés, 
és a falu mindennapi élete. Adatgyűjtő munkáját az 
Apponyi-kastélyban működő Mezőgazdasági Szak-
iskola 40 kh-as parkjának kertészeként kezdte, majd 
az iskola oktatója, honismereti szakkör szervezője, 
vezetője. Első helytörténeti írásai is ezzel a környe-
zettel voltak kapcsolatosak: a grófi család tagjainak 

élete, a park, a kastély és az Anna-fürdő históriájának leírása. 

Legfontosabb munkái: Kismesterségek története Lengyel községben: A lengyeli kastély, park és az 
„Annaforrás" története; Lengyel - kastélypark (a Tájak-Korok-Miizeumok kiskönyvtára 366. száma-
ként jelent meg); Apponyi Sándor gróf élete és munkássága; Szőlőtermesztés a lengyeli Apponyi urada-
lomban; Apponyi Sándor gróf emlékezetére; A lengyeli cigány veszedelem 50. évfordulója: A lengyeli 
internálótábor; 250 éves a népiskolai oktatás Lengyelen; A népiskolai oktatás bevezetésének 250. év-
fordulója és az önkéntes tűzoltóság megalakulása Lengyelen; Az ország első földműves szövetkezete 
Lengyel-Terézmajor; Ötvenéves a lengyeli Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szak-
munkásképző Intézet 1946-1996; Wosinsky emlékhelyek Lengyele; Gróf Apponyi Sándor emlékezete', és 
legutóbb: Tanulmányok Lengyel község történetéből. 

A súlyos betegséggel küzdő helytörténész ma is töretlen buzgalommal folytatja gyűjtő- és feldolgo-
zó munkáját. Ismereteivel sokak iskolai tanulmányait, szakdolgozatok készítését segítette. Bai József 
olyan falusi helytörténész, aki jó példája az évtizedekig csöndben dolgozó kutatónak, a lokálpatrióta 
adatgyűjtőnek, aki nagy szorgalommal végzi honismereti munkáját és teszi közzé összegyűjtött kincse-
it. 

a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület nevében Kaczián János elnök 

Budai Györgyné Takács Margit 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, magyar-történelem szakán 

szerzett tanári diplomát. E két tárgyat tanítva, 1966-tól 2006-ig, nyugdíj-
ba vonulásáig dolgozott a Baranyaszentlászlói Altalános Iskolánál. 
Eközben 1968-tól 1975-ig a helyi Művelődési Otthon tiszteletdíjas igaz-
gatója, valamint a település könyvtárának vezetője volt. 1973-ban köz-
ségi és megyei tanácstaggá választották, s két cikluson keresztül látta el 
az ezzel járó feladatokat. 1978-tól nyugdíjazásig iskolájának igazgató-
helyetteseként méltán lett munkássága, embersége a pedagógusok előtt 
példaértékű. 1985-től vezette a magyar-történelem szakos tanárok terü -
leti munkaközösségét. Oktatói-nevelői munkássága során tanítványaival 
igyekezett megszerettetni magyar nyelvet és irodalmat, valamint a törté-
nelmet. Tárgyait tudatosan felhasználta a hazaszeretet, a hon- és népis-
meret oktatására és megkedveltetésére. 

Munkábaállása után azonnal bekapcsolódott a honismereti mozga-
lomba. Iskolájában 1967 óta a mai napig vezeti a honismereti szakkört. 
Szakköröseivel megismerteti községe történetét, néprajzi értékeit, gyűj-
téseket, vetélkedőket, versenyeket, kirándulásokat szervez. Tanítványai-

Gál Jenő felvétele val már több kitűnő helyezést ért el pályázatokon, honismereti vetélke-

Bai József 

Mándli Gyula felvétele 
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dökön, helyismereti versenyeken. Neki köszönhető, hogy a településen újjáéledt több néphagyomány, 
közöttük a betlehemezés. Várostörténeti (Pécs, Kaposvár, Szigetvár, Sellye) versenyeken, továbbá a 
Kapoli-túrákon számos helyezést értek el tanulói. Tizenöt éven keresztül szervezte és vezette Szent-
lászlón a hagyományőrző kézműves és honismereti tábort, amelyben nyugdíjazása után is tevékenyen 
részt vesz. 1972-től lelkiismeretes gonddal vezeti a községkrónikát. Több honismereti, helytörténeti írá-
sajelent már meg. 2002. év óta a helyi újságban a helytörténeti oldalakat szerkeszti és írja. A 2009-ben 
megjelent Szentlászló 1989-2009. - Fejezetek a közelmúlt történéseiből című könyv társszerzője. 

Döntő szerepe volt a 2003 őszén átadott a Szentlászlói Tájház létrehozásában, a kiállított tárgyak 
összegyűjtésében. A Dél-Dunántúlon egyedülálló nevezetességnek számító Szentlászlói Csuhémúzeum 
és Népművészeti Alkotóház megálmodásában, létrehozásában is meghatározó részt vállalt. 

Széleskörű tapasztalatait tette közkinccsé 2003-ban, amikor Baranya megye tanárainak rendezett Is-
kola és Honismeret Konferencián ismertette településének honismereti életét. A 2008-ban Szentlászlón 
megrendezett megyei honismereti nap fő szervezője volt. 1989-óta a Kaptár Egyesület tagja, ahol rend-
szeresen hagyományőrző, kézműves oktatói munkát végez. Ugyanilyen feladatokra másutt is bevonják, 
pl. a Mesterségek Ünnepe, Múzeumok Majálisa és más kistérségi rendezvények. Munkásságát az Okta-
tásügy Kiváló Dolgozója kitüntetéssel, a Szentlászló Községért Emlékplakettel, és a község címerével 
díszített Emlékgyűrűvel, a Pro Humanitate - Baranya Díjjal, a Honismereti Szövetség valamint a Bara-
nya Honismereti Egyesület Elismerő Oklevelével ismerte el. 

Budai Györgyné a Baranya Honismereti Egyesület alapító tagja, 18 éve elnökségi tag. Egyesületünk 
egyik előrevivő, igen tevékeny mozgatója. Jelenleg a községének monográfiáján dolgozik. 

a Baranya Honismereti Egyesület nevében: Hegedűs Éva és dr. Simor Ferenc 

1953. szeptember 9-én született Ormosbányán. Középfokú isko-
lai tanulmányait Miskolcon, a Zalka Máté Gépipari Technikumban 
végezte. A Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán népművelés-pedagó-
gia szakra járt, és a későbbiekben kulturális menedzseri és közmű-
velődési szakértői képesítést is szerzett. 

Dolgozott az Ormosi Bányaüzemben mint földalatti lakatos, 
majd képesítés nélküli népművelőként szintén Ormosbányán, azu-
tán Edelényben lett népművelő, később a művelődési ház igazgató-
helyettese (1982-1986), majd igazgatója (1986-1994). 1994-től 
múzeumi népművelőként, 1999-től igazgatóként dolgozik a megyei 
művelődési intézményben, ami jelenleg Művelődési Központ, 
Könyvtár és Múzeum. 

Számtalan rendezvény, könyvbemutató, kiállítás megszervezésével bizonyította szakmai rátermett-
ségét. Rendszeresen tart helytörténeti előadásokat az általános és a középiskolásoknak, lokálpatriotiz-
musra nevelve az ifjúságot. Helytörténeti kutatási területe Edelény és az egykori Edelényi járás műve-
lődéstörténete, valamint Ormosbánya település- és szénbányászat-története. Szerkeszti az Edelényi fü-
zetek című helytörténeti kiadványsorozatot, A Borsodi Tájház közleményei című periodikát, szerkesztő-
bizottsági tagja az Új Hegyvidék című honismereti folyóiratnak. Számos könyve, tanulmánya, cikke je-
lent honismereti témában, példának álljon itt néhány: Ormosbánya: epizódok egy bányatelep múltjából; 
Bódva-völgyi kortárs irodalom; Észak-magyarországi régió a művelődés szolgálatában. Ez utóbbi igé-
nyes kivitelben, sok színes képpel mutatja be régiónk gazdag, sokszínű kulturális értékeit. 

A honismereti mozgalom közösségeiben évtizedek óta hasznos, kiemelkedő munkát végez. 
2007-óta elnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesületnek, tagja a Kazinczy Társa-
ságnak, alapító tagja a Kalász László Társaságnak, részt vesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nép-
művelők Egyesületének munkájában. Az 56-os Bódva-völgyi Munkástanácsok Közhasznú Alapítvány 
elnöke. 

Munkásságát már többen ízben elismerték, 2003-ban közművelődési munkásságáért a Magyar Kul-
túra Apródja címmel tüntették ki. Hadobás Pál tevékenységével hozzájárul szűkebb pátriája gazdag 
hagyományainak megőrzéséhez és megismertetéséhez. 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesület 

Hadobas Pal 
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Dr. Ősz Károly 
1941. szeptember 7-én született Budapesten. Itt kezdte tanulmányait, 

majd Csongrádon fejezte be, ott is érettségizett, majd finommechanikai 
műszerész oklevelet szerzett a fővárosban. Az Egyesült Izzónál dolgo-
zott, Szegedre vonult be katonának, ahol megismerkedett a honismereti 
munkával és krónikaírással. Innen került a Hazafias Népfront Csongrád 
Megyei Bizottságához, ahol a művelődési terület, benne a honismert 
gondozását kapta feladatként. Szervezte a Csongrád Megyei Honismereti 
Híradó évenkénti megjelenését, a kiadás költségeinek előteremtésétől a 
szerzők és lektorok felkérésén át a nyomdai kivitelezésig. Munkájának 
színvonalához fontosnak tartotta a szakmai továbbképzését. Minden 
Honismereti Akadémián részt vett, a JATE Bölcsészettudományi Karán, 
pedagógia szakon diplomát, majd bölcsészdoktori címet szerzett. 
Disszertációját a Csongrád megyei honismereti mozgalom történetétől ír-
ta. Feldolgozta a mozgalom kialakulásának történetét, bemutatta a falu-
múzeumokat, az iskolamúzeumokat és egyéb gyűjteményeket, köztük az 
Opusztaszeri Emlékpark kialakítását. Kitért a falukrónikák, üzem- és 

Gál Jenő felvétele tsz-történetek területére is, valamint a továbbképzés lehetőségeire. 

1990 után tevékenyen részt vett a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület létrehozásában és az 
egyesület közhasznúvá nyilvánításában. Az egyesület ellenőrző bizottságának elnöke, és szervezi az 
egyesület pályázatait. A pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásába ugyancsak besegít. 

Áldozatos tevékenysége nem látványos, annál hasznosabb, nélküle ez a munka megállna. Igazi szür-
ke eminenciás, mások szereplése mögött ott van a szorgos és mindenre odafigyelő, önzetlen tevékeny-
sége. Az úgy iránti több évtizedes elkötelezettsége tiszteletet parancsoló, követendő példa. 

a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület nevében: dr. Blazovich László 

Dr. Szecskó Károly 
Nyugalmazott levéltáros, történész, a Heves Megyei Honismereti 

Egyesület tagja, 1939. január 24-én született ősi Heves megyei család-
ban, Mezőcsáton. A történelem, a helytörténet iránti érdeklődését már 
középiskolai évei meghatározták: a miskolci Földes Ferenc Gimnázium 
tudós tanárai segítették az érdeklődési köre kibontakozását. Már fiatalon 
levelezett Veres Péterrel, kutatta Mezőcsát helytörténetét. Később, az eg-
ri Pedagógiai Főiskola magyar-történelem szakán már rendszeres tudo-
mányos munkát végzett. Hahn István ókori, Szántó Imre középkori törté-
nész, és Bereczky András irodalomtörténész volt rá legnagyobb hatással. 

1957 óta fö kutatási területe a helytörténet. Kezdetben a munkásmoz-
galom története, később a művelődéstörténet, a neveléstörténet, az egy-
háztörténet és az orvostörténet lett kutatásainak fo tárgya. Könyvtáros-
ként, archívumkezelőként, lapszerkesztőként, levéltárosként szolgálta a 
honismereti mozgalmat. A Heves Megyei Levéltárból 1996-ban, fö-le-
véltárosként ment nyugdíjba. Helytörténeti munkásságát - rövid, beteg-
sége miatt megszakítással - azóta is folytatja. 

Az elmúlt évtizedek során 53 önálló müve jelet meg Heves és Borsod 
megye helytörténetére vonatkozóan. A legjelentősebbek közül néhány: 

Verpelét és vidéke Földmüvesszövetkezet története; Heves megye új és legújabb kori történelmének iro-
dalma; Az Egri Katolikus Legényegylet története; Dokumentumok a zsidóság üldözésének történetéhez; 
A Kisgazda Párt története Heves Vármegyében; Verpelét, Besenyőtelek, Tarnaméra, Kál története, az 
egri Dobó István szobor története 

Részt vett a tudományos közéletben is: 1969-1980 között szerkesztőségi tagja volt a Hevesi Műve-
lődésnek., 1984-1990 között társszerkesztője a Hevesi Szemlének, 1980-tól nyugdíjba vonulásáig dol-
gozott a miskolci Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottságában. Tudományos közéleti 
tevékenységéhez tartozik a Szent István Katolikus Rádióban Az Egri Egyházmegyében éltek címmel, 
tudós papokról tartott előadássorozata. Munkája elismeréseként 1995-ben a Pro Cultura Agria-díjjal 
tüntették ki, 1997-ben pedig megkapta a Munka Érdemrend bronz fokozatát. 

Gál Jenő felvétele 



Jelenleg sem tétlenkedik, rendszeresen közöl írásokat a Honismeret folyóiratban, továbbá Erdőtelek 
története, Heves megyei jogászok arcképcsarnoka, Heves megye jeles személyiségeinek évforduló-
naptára, Hahn István történész élete és munkássága témájú kéziratán dolgozik. 

a Heves Megyei Honismereti Egyesület nevében Somfai Tiborné 
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Honismereti Munka Támogatásáért Emléklappal kitüntetettek 
Dr. Dercze Tamás polgármester, Budapest; Dr. Odor Ferenc megyei elnök és Hideg Imre főosztály-
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Jubileumi Emléklappal kitüntetettek 
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Lászlóné, Hankó András, dr. Jároli József. Kiss Horváth Sándor, dr. Krupa András, dr. Lovász György. 
Nagy Ferencné, Pelle Ferenc, dr. Szabó Ferenc: Borsod-Abaúj-Zemplén megye: dr. Kováts Dániel, 
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Nemzeti Összetartozás Napja Hejőcsabán 
A trianoni döntés 90. évfordulóján a Magyar Országgyűlés törvényben erősítette, 

hogy ez a nap - vagyis június 4-e - a Nemzeti Összetartozás Napja legyen! Magyar-
országon szinte az egész ország üdvözölte ezt a döntést, így a Református Egyház 

gyülekezeteihez tartozók is. A Miskolc Hejőcsabai Református Egyházközség ezt 
az alkalmat emlékezetessé tette még azáltal is, hogy Trianoni Emlékmüvet állított 
ennek a napnak az emlékére. Az emlékmű kopjafacsoportból áll a Hejőcsabai Re-
formátus templomkertben. A három egymás mellett álló, szépen kifaragott és fi-
gyelmeztetően felmagasodó emlékoszlopot ünnepélyes megemlékezés kereté-
ben, 2010. június 4-én avatta fel nagy számú és széles körben ismert ünneplő 
gyülekezet részvételével. 

Ez a Miskolc mellett elterülő Csaba (Hejőcsaba) az egyik legrégebbi magyar 
Kárpát-medencei település. A.,Csaba" helynév történetileg igen régi, személynév-

ből keletkezett magyar névadással .Az alapjául szolgáló személynév bizonyára török 
eredetű és ismert, mongol szójárás szerinti értelmezése magyarul azt jelenti: ajándék.1 

Először az 1067. évi százdi apátság alapító levelében találkozunk vele soba formában.2 A településnév 
előtagja a Miskolctapolcán eredő melegforrású patakocska neve. keresztülfolyik Csaba településen. 
Előtagja a hő - hév. utótagja a régi magyar nyelvben ismert jó, vagyis folyó, amit a tapolcai források 
olyan hőfokon tartanak, hogy sohasem fagy be.3 

A településnév utótagja a „csaba", a többé-kevésbé ismert mondához fűződik. Eszerint Etele a hun 
Attila névnek magyar alakja .akinek két fia volt, az egyik Csaba, a másik Aladár. Az apa halála után a 
két testvér közt vita támadt és mikor „kenyértörésre" került a sor. Csabához a hunok. Aladárhoz a né-
metek csatlakoztak, s a hunok vereséget szenvedtek. Egy részük az erdélyi hegyek közé húzódott, más 
részük Görögországba távozott, onnan pedig Közép-Ázsiába kerültek. Hitük szerint viszont valahány-
szor hadi segítségre volt szükségük Csaba-királyfi gyorsan száguldó lovain, a „tejúton" azonnal segít-
ségére sietett veszélyeztetett „testvéreinek". 

Ezen a mindig helytálló ősökről Hejőcsabának nevezett magyar településen kívántak trianoni em-
lékoszlopot állítani a református templomkertben a 90 év óta a magyarságra nehezedő történelmi ese-
ménynek. 

A Nemzeti Összetartozás Napja akkor lesz gyümölcsöző és áldott, ha az nemcsak történelmi, politi-
kai és etnikai fogalom lesz. hanem mindenek fölött lelki tartalom, gyökere pedig nemzeti öntudat, hiva-
tásérzet. és ihletője a vallás és a hit. 

A kopjafaállítás nem valami hétköznapi cselekmény. Mindig kifejezésre juttat valami nagyon fonto-
sat, különleges üzenetet hordoz magában. Általában valami bajra is figyelmeztet. A hejőcsabai refor-
mátus templomkertben kopjafa - család állítás történt. Itt is arra irányítja a figyelmet, hogy valamiféle 
baj van. Az „elegyháziatlanodás" korából jövünk, vagy még mindég ott tartunk? Sőt, talán tovább rom-
lottunk és már az „elcsaládiatlanodás" korszakába jutottunk? Amit a csonka országban a csonka csalá-
dok. a magánosok, egyedülállók, elhagyottak többsége mutat, ezeknek a korrekciójára van szükség . 
Erről is üzen ez a kopjafa-család! Isten az embert férfiúv á és nővé teremtette és gyermekekkel áldotta 
meg. Ennek egységét fejezi ki, ezt üzeni a Hejőcsabán állított kopjafa-család. 

Az ünnepségen orgonán Mátyás Gabriella orgonaművész játszott. Az üzenetet Gazda István Bor-
sod-Gömöri Esperes hirdette az Ezékiel 37:1-14 versei alapján. Több Vass Albert költemény és sok 
énekkari szám. üdvözlő köszöntés hangzott el. 

Az emlékművet Rudolf Mihály Ybl-díjas miskolci építész tervezte, Balogh István ongai tanár fafara-
gó készítette Az ünnepélyen részt vett Bartha János esperes az erdélyi Vass Albert Alapítvány elnöke. 
A kezdeményezők, valamint az adományozók nevében dr. Lakatos Károly és Szabó Zoltán működtek 
közre. A leleplezést Gazda István esperes. Bartha József erdélyi lelkipásztor. Ábrám Tibor Tiszáninneni 
Főgondnok. és az adomány ozók nevében dr. Lakatos Károly és Szabó Zoltán végezték. 

Dr. Ágoston István 

1 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp 1983. 99. old. 
2 Százdi Alapítólevél (1067) B.A.Z. Megyei Levéltár sokszorosító. 1986. 
3 Kiss i. m. 269. old. 
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A Bethlen-család 
és a sárospataki Rákóczi Múzeum 

„A Bethlenek A fejedelem diplomatájától a XX. századi egyetemi tanárig" címmel nyílt időszaki 
kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában Sárospatakon, 2010. május 20-án. Akiállí-
tást dr. Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg. Az ősi erdélyi nemesi 
családok egyike a Bethlen. A középkortól a II. világháború időszakáig Erdély talán legkiterjedtebb 
nemzetsége voltak. 

Két különböző eredetű és előnevü Bethlen-család ismert a magyar történelemből. Az iktári Bethle-
nek legjelentősebb alakja Bethlen Gábor erdélyi fejedelem volt. A másik, a bethleni Bethlen-család tör-
ténetét követi nyomon kiállításunk. A család a Becse-Gergely nemzetségtől eredezteti magát, az okle-
velekből kimutatható első ős, Ant (Ont) a XII. század közepén élt. A XIV. századtól játszottak szerepet 
az ország történetében. Az 1449-1500 körül élt Gergely két fia, Elek és Balázs idejében a család két ág-
ra szakadt. Bethlen Elek (1478-1541 után) erdélyi alvajda leszármazottai kettő. Bethlen Balázs 
(1477-1500 körül) kamarás leszármazottai három további ágat alakítottak ki. Voltak közöttük unitáriu-
sok, reformátusok és római katolikusok. Ősi birtokaik Bethlen és Keresd, de jelentős birtokokat uraltak 
a Szamos és a Küküllő folyó mentén is. A család első „fénykora" a XVII. századra, az önálló Erdély 
időszakára esett. Az erdélyi függetlenség óvatos, de határozott képviselete jellemezte politikájukat. 
1651-ben bárói. 1696-1697-ben grófi rangot szereztek. 

Bethlen Ferenc (1601-1653) a család gazdagságának megalapozója, korának leggazdagabb erdélyi 
főnemesei közé számított. I. Rákóczi György híve, s élete végéig a Rákóczi-család hűséges bizalmasa. 
Fehér vármegyei főispán, főudvarmester, a fejedelem diplomatája. A történeti tudományokban jártas, 
íróként is ismert: „Compilatae constitutions regni Transylvania" (Kolozsvár, 1669). 1651-ben bárói 
címet kapott. Buzgó unitárius. O és családja állandó lakhelyének a keresdi várkastély számított. Dísz-
fegyverei láthatókakiállításon. 

Három családot alapító fia közül Gergely (1641-1697) részt vett II. Rákóczi György szerencsétlen 
lengyelországi hadjáratában, majd Kemény János híve lett. Apafi Mihály fejedelemsége alatt is fontos 
tisztségeket töltött be: Udv arhelyszék főkapitánya, fogarasi főkapitány. 1691 -ben az ország főgeneráli-
sa, 1697-ben 1. Lipóttól grófi címet kapott. Leánya. Bethlen Katalin 11. Apafi Mihály erdélyi fejedelem 
felesége lett. 1695-ös évszámmal datált kelengyeládája az erdélyi virágos reneszánsz gyönyörű darabja. 
Kelengyéje néhány darabja és „Bujdosásnak emlékezetköve" című imakönyve a kiállításon látható. 
Bethlen Ferenc két másik fia. Farkas és Elek révén két ágra vált a család ezen ágazata. Bethlen Farkas 
(1639-1679) 1678-tól Erdély kancellárja volt. II. Rákóczi György idejében diplomáciai pályán műkö-
dött. Később Kemény János, majd Apafi Mihály fejedelem híve lett. 16 könyvben írta meg Erdély törté-
netét: „ História de rebus Transylvanicus Historiarum " (Nagyszeben. 1782.). Fia, László (1675-1717) 
1697-ben grófi rangot kapott. Druzsina nevű leánya (1673-1724) Mikes Mihály felesége lett, kettejük 
nevét olvashatjuk egy 1693-ban készített üvegpalackon. Bethlen Farkas testvére, Elek (1643-1696) or-
szágbíró volt. 

A család másik, Balázs ágából származó képviselője. Farkas (1560-1616). Erdélyi tanácsúr, Kü-
küllő vármegye főispánja, részt vett Székely Mózes harcaiban, s a Bocskai-szabadságharcban. Fia, 
Bethlen János (1616-1678) élete a kisbúni kastélyhoz kapcsolódott. Kiváló képességű szónok, törté-
netíró. református egyházának támogatója, az udvarhelyi református kollégium alapítója. 11. Rákóczi 
György idejében Erdély egyik meghatározó államférfija, a lengyelországi hadjárat alatt Krakkó pa-
rancsnoka. Apafi Mihály fejedelemsége alatt Erdély kancellárja. Megírta Erdély 1629-1663 közötti 
történetét: „Rerum Transylvanicarum libri quatuor, continentes res gestas princípium ejusdem ab. 
1629. ad annum 1663." (Amszterdam. 1664). Bethlen János három fia, Miklós (1642-1716), Pál 
(1648-1686) és Sámuel (1663-1708) idejében tagolódott három ágazatra a család ezen ága. 

Bethlen Miklós (1642-1716) külföldi egyetemeken is tanult. Pályája felfelé ívelt az erdélyi politiká-
ban: Máramaros főispánja. Udvarhelvszék főkapitánya, Erdély kormányzója volt. Fontos szerepet ját-
szott a Diploma Leopoldinum létrehozásában, a század utolsó évtizedétől Erdély vezető államférfija, a 
császártól grófi címet kapott. 1668-ban saját terv ei szerint kezdte építeni bethlenszentmiklósi új ottho-
nát. Erdély egyik legszebb késő reneszánsz kastélyát (1668-1683). Korának legjelentősebb tollforgatót 
között említhetjük. Fő müve ..Önéletírása". Fogsága idején kezdte el írni (1708-1710); az Első könyv 
olvasmányos próza, a Második könyv a jogász naplója. Fogságából 1716-ban szabadult ki, s röviddel 
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ezután meghalt. Fia Mihály (1673-1706) 1691-1695 között tett európai körútjáról í r t Ú t i n a p l ó j a " a 
kor kulturális viszonyai mellett a peregrinus életforma fontos dokumentuma. 

Bethlen Miklós unokahúga, árva Bethlen Kata (1700-1759) második özvegysége idején nevezte 
magát „Árvának". Könyvgyűjtő, az egyház, a tudomány, az irodalom támogatója, imádságok szerzője. 
Fogarasi és olthévizi udvara az erdélyi művelődés központja volt. Kézimunka-terveket, mintákat és 
úrihímzéseket készített, úrasztali térítőkét és edényeket adományozott református templomoknak 
(Bonvha. Gyulafehérvár. Debrecen). Menyasszonyi ruhájának szoknyája szószéktakarónak és abrosz-
nak átalakítva maradt fenn a fogarasi református templomban. Példás vallásossága, udvari papjának 
Bod Péternek a hatása megmutatkozik .,Önéletirásá"-ban is. melyet a kortárs olvasó okulására szánt. 
Becses könyveit, bibliothecáját aNagyenvedi Kollégiumra hagyta. 

A család számos tagja katonaként szolgált a XVIII. században, a hétéves és az örökösödési háború-
ban. majd részt vettek a Napóleon elleni hadjáratokban. Mások hivatalt vállaltak, az erdélyi udvari kan-
cellárián dolgoztak, főispánként tevékenykedtek: László (1751-1814) Hunyad. Ferenc (1800-1875) 
Belső-Szolnok. PáI (1715-1797) Torda vármegye főispánja. Bethlen Elek (1777-1841) történeti és 
közgazdasági író volt, aki müveit német nyelven írta. Tisztségeket vállaltak a református egyházban, 
kollégiumokban, melyeket adományaikkal is segítettek. A család legjelentősebb alakja a XVIII. század-
ban katolikus hitre tért Bethlen Gábor (1712-1768): kancellár, főudvarmester, s az Aranygyapjas Rend 
birtokosa. Jelentős magánbirtokokat szerzett (Radnót. Küküllővár. Nagyhalmágy. Almakerék). 

A Bethlen-család számos tagja vállalt közszereplést a reformkorban és 1848-1849 eseményeiben. 
Bethlen János (1792-1851) az erdélyi reformnemesség vezéralakja volt. fontos szerepet játszott az unió 
kimondásában. A szabadságharc alatt képviselő volt. Imi - János, Olivér, Miklós - részt vettek a har-
cokban. Egy másik Bethlen János (1811-1879) hasonló módon lépett fel a reformkorban, majd 1848 
őszén kormánybiztos lett Erdélyben. Részt vett a kiegyezés előkészítésében, valamint az egyházi és 
kulturális életben. Egyik alapítója az Erdélyi Múzeum Egyletnek. Bethlen Farkas (1813-1870) 
pomológus. az erdélyi reformországgyüléseken az itjúság vezére. Az úrbéri törvény eltörléséért dolgo-
zott. Rokonaihoz, hasonlóan híve az Unió mozgalomnak. Bethlen Miklós (1817-1900) a szabadságharc 
elején nemzetőrparancsnok, később Bem hadseregében parancsnok. 14 ütközetben vett részt. Bethlen 
József (1824-1896) a szabadságharc idején Damjanich oldalán harcolt. Bethlen Lajos (1782-1867) 
konzervatív meggyőződésű főúrként vett részt a reformkori politikai életben. 1848 októberében 67 éve-
sen csatlakozott Kolozsváron a nemzetőrökhöz, s állt közvitézként szolgálatba. Bethlen Ferenc 
(1800-1875) Görgey parancsnoksága alatt szolgált. Bethlen Gergely (1810-1867) a szabadságharc ki-
törésekor nemzetőr, majd a Mátyás- és a Kossuth-huszárezred szervezője. Bem Józsefhez csatlakozva, 
együtt vonult be Kolozsv árra, s ezután végigkísérte az egész hadjáratban. Kitűnt Szeben ostrománál, a 
vízaknai és piski ütközetben. A szabadságharc után Itáliában II. Viktor Emánuel szolgálatába állt. az ál-
tala alapított huszárezred parancsnoka volt tábornoki rangban. 

A dualizmus kori Erdély egyházi és kulturális életében fontos feladatokat, hivatali tisztségeket vál-
laltak a Bethlenek mint főispánok, országgyűlési képviselők. Bethlen Gábor (1836-1897) Kis- és 
Nagyküküllő vármegyék főispánja, országgyűlési képviselő és az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület alapító elnöke volt. Ó állíttatta a segesvári Petőfi szobrot. Bethlen Bálint (1856—1913) 
Torda-Aranyos vármegyében gazdálkodott, a nagyenyedi körzetben képviselő és főispán volt. Nevéhez 
fűződik az Aranyos folyó új vashídjának megépíttetése Tordán. a tordai Főgimnázium épületének fel-
építtetése, a vármegyei közkórház megnagyobbítása, korszerűsítése. Hagyományosan gondot fordított 
a más nemzetiségű és társadalmi pozíciójú emberekkel való kapcsolattartásra. Bethlen András 
(1847-1898) 1873-1882 között országgyűlési képviselő, a szabadelvű párt tagja. Brassó és Szeben vár-
megyék főispánja és szász comes. 1890-ben a Szapáry-kormány földművelési minisztere, posztját az 
első Wekerle-kormányban is megtartotta. Leánya, Bethlen Margit (1882-1970) írónő 1901-ben Bethlen 
István, a későbbi miniszterelnök felesége lett. 

Bethlen István (1874-1946) a család XX. századi történetében a legmagasabb közjogi méltóságot 
viselt tagja: az ország miniszterelnöke. 1901-től országgyűlési képviselő, az I. világháborúban külön-
böző frontokon teljesített szolgálatot. 1919-ben ő alapította a konzervatív Nemzeti Egyesülés Pártját, 
majd 1922-ben az Egységes Pártot. 1921-1931 között miniszterelnök. Nevéhez fűződik a Horthy-rend-
szer konszolidációja. A gazdasági stabilitás megteremtője, a modern szociális- és kultúrpolitika alapjait 
ő rakta le: külpolitikáját a trianoni békeszerződés revíziójának ügye határozta meg. Politikai befolyása 
a miniszterelnökségről való lemondása után is megmaradt. 

Bethlen Béla (1888-1979). Beszterce-Naszód és Szolnok-Doboka vármegye főispáni tisztét töltötte 
be 1940 és 1944 között. 1944 őszén Észak-Erdélv polgári kormánybiztosa volt. A 11. világháború vi-
szontagságos éveit felelevenítő emlékiratait „Észak-Erdély kormánybiztosa voltam" címmel írta meg. 
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Bethlen Ödön (1852-1927) kapitányként szolgált a Monarchia kereskedelmi hajóin. Fiúméban révkapi-
tány. Tucatnyi nyelven beszélt, ázsiai utazásairól több helyen beszámolt. Legjelentősebb útjára a bur-
mai uralkodó meghívására került sor Rangunban: „ Kirándulás Rangunban " (Fiume 1875). Kolozs vár-
megye főispánja és az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka volt. Fia, Bethlen Pál (1883-
1971) Kolozsváron tanult jogot. Budapesten ügyvédként dolgozott. 1922-1944 között a felsőház tagja 
történelmi örökjogú család tagjaként. Feladatokat vállalt a Dohánytermelők Országos Szövetsége és az 
Árvízmentesítési Társaság elnökeként. Serényi Gabriellával kötött házasságából két gyermek, 1922-
ben Mária Ella és 1925-ben Ferenc született. Az erdélyi református egyházat évszázadokon keresztül 
támogató Bethlen-család Patakon, a református egyház révén talált új „otthonra". Szimbolikus ez a 
mondat. Dr. Bethlen Páli 1937-ben Sárospatakon iktatták be az Alsózempléni Református Egyházme-
gye gondnoki tisztébe. Székfoglaló beszédéből idézhetjük: „messziről jöttem, szülőföldemtől messzire 
szakadtam. Ha előre tekintek nehéz utat látok magam előtt". Ő maga sem gondolta, hogy mennyire iga-
zak lesznek szavai. A második világháború után Észak-, valamint Dél-Amerikába kerültek családtagjai. 
Ő maga 1961-ben vándorolt ki Argentínába. Leánya családja körében töltötte élete utolsó éveit. Sáros-
patakkal azonban kialakult egy oly erős kötődés, mely a 60 évet, s a kontinensek közötti távolságot is 
túlélte. 

Fia, Bethlen Ferenc 1947-ben Budapesten szerzett mezőgazdasági mérnöki oklevelet. Emigrációja 
után Dél-Amerikában egy magángazdaságban dolgozott. 1952-ben családjával együtt az Egyesült Álla-
mokba települt át, s nyugdíjazásáig egyetemen - 1961-től Plattsburgban az Agrárgazdasági Tanszéken 
- tanított. Szentimrey Ilonával kötött házasságából két gyermek, Anna és Mihály született. Bethlen Fe-
renc és felesége az 1990-es években többször ellátogattak Sárospatakra. Örömmel fogadott vendégként 
üdvözölték őket a Református Kollégiumban, a református egyházközségnél és a Rákóczi Múzeumban. 
A Rákócziak és a Bethlen-család múltja ma is sokszorosan összekapcsoló erőként ismertette meg, s tet-
te barátokká őket. Dr. Bethlen Ferenc és felesége őszintén érdeklődött a sárospataki múzeumban folyó 
munka iránt. A Lorántffy-kiállításon örömmel fedezték fel I. Rákóczi György diplomatájának, Bethlen 
Ferencnek hegyestörét. Ez és a személyes emberi kapcsolatok inspirálták őket arra, hogy családi relik-
viákat ajándékozzanak a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának. így került a múzeumba 
Bethlen Pál díszszablya hüvelye, ügyvédi oklevele, emlékdohánylevele; az ő és Serényi Gabriella dísz-
viselete, családi fotóik. 

A múzeumba került tárgyak, a Rákócziak mellett szolgálatot vállaló Bethlenek, a reneszánsz építé-
szet, dr. Bethlen Pál ténykedése és a dr. Bethlen Ferenccel kialakított személyes kapcsolat ösztönözték 
a múzeumot a Bethlen-kiállítás megrendezésére. A történelmi család teljes körű feldolgozására a téma 
évszázadokat felölelő időkorlátja, szerteágazó tevékenységük és számos nevezetes alakjuk folytán nem 
vállalkozott a múzeum. Válogatásuk a magyarországi közgyűjteményekben, a református egyház gyűj-
teményeiben megőrzött tárgyak mellett elsősorban a Rákóczi Múzeumba került tárgyegyüttes megis-
mertetésére vállalkozik. A viseleti darabok a Nemzeti Kulturális Alap és a család támogatása révén res-
taurálásra kerültek. Ábrázolások, könyvek, ötvöstárgyak és textíliák mutatják be a család nevezetes 
alakjait, kastélyait. írói munkásságukat. 

A kölcsönző intézmények: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár 
(Debrecen), a Debreceni Teológiai Szakkönyvtár, a Kistemplom-ispotályi Református Egyházközség 
(Debrecen), a Hajdúszováti Református Egyházközség, a Sárospataki Református Kollégium Tudomá-
nyos Gyűjteményei, a Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár (Zsáka), a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), az Iparművészeti Múzeum (Budapest) és a 
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). A kiállítás segítői: Degenfeld Sándor, Haller Géza, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal és a Zempléni Múzeum (Szerencs). A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatása révén a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma munkatársai kivitelezésében készült. 
2010. május 20-tól augusztus 29-ig. hétfő kivételével, naponta 10-től 18 óráig tekinthető meg. Leporel-
ló és katalógus segíti a kiállítás alaposabb megismerését, biztosít szélesebb körű információt a család-
ról. a bemutatott tárgyakról. 

A legfőbb köszönet dr. Bethlen Ferencnek szól, s hálával gondolunk feleségére. Ilona asszonyra is, 
akik adományaikat, e történelmi család relikviáit a Rákóczi Múzeumnak ajándékozták! Elődeik temp-
lomokat építettek, iskolákat alapítottak, tanárok, tanulók segítségére voltak. A támogatás évszázados 
hagyomány volt a Bethlenek körében, ehhez méltón cselekedett dr. Bethlen Ferenc és felesége is! Kö-
szönjük! A tiszteletet és a köszönetet szeretnénk közvetíteni a látogatók felé. Gondoljunk tisztelettel Er-
dély talán legkiterjedtebb történelmi családjára, a katonákra, a politikusokra, a diplomatákra, a literáto-
rokra, a nagyasszonyokra, akik igyekeztek becsülettel szolgálni a hazát! 

Dr. Tamás Edit 

86 



Negyvenéves a jászkiséri 
Csete Balázs Honismereti Egylet 

2010. március 13-án ünnepelte a Csete Balázs Honismereti Egylet 40 éves fennállását. Ez alkalom-
ból meghívtuk a szívünkhöz közel álló honismereti körök tagjait és képviselőit: Jászdózsa, Jászágó. 
Jászjákóhalma. Jászapáti, Kolozsvár. Ózd, Kölesd. Jászkisér vezetőit, és segítőinket, pártfogóinkat. 
Honismereti Szakkörünk 1970. március 15-én alakult. A jászkiséri születésű rajztanár, néprajztudós 
Csete Balázs nevét vette fel, aki szintén e napon született 1893-ban. Vezetője Győri János tanár lett. A 
szakkör alapító tagjai: id. Arlett Sándor, Borbély Sándor. Illés András, Győri Jánosné, Halász Sándor, 
Nemes Zsigmond, Németh Sándor, Németh Sándorné, Medve Mária, L. Szabó Sándor, Szanku Tamás, 
Cs. Szabó Sándor, Cs. Szabó Sándorné. A honismereti munka céljait az alábbiak fogalmazták meg: 1. 
Szűkebb hazánk, településünk népszokásainak felkutatása, megőrzése, továbbadása. 2. Településünkre 
jellemző tárgyi emlékek összegyűjtése, gyűjteménybe történő elhelyezése. 3. Nagyközségünk múltjá-
nak és történetének írásba való foglalása, pályamunkák készítése. 

Névadónk szellemében dolgoztunk az elmúlt évtizedek alatt. Csete Balázs, mint lelkes néprajzkuta-
tó. mindent leírt, lerajzolt, ami a jászkiséri emberrel történt születésétől a haláláig. Nagy figyelmet for-
dított a mezőgazdasággal, állattenyésztéssel kapcsolatos szokásoknak, hiedelmeknek. Megfigyelte a 
községben használatos ragadvány és csúfneveket, de a legnagyobb figyelmet a gyermekek játékaira 
fordította. E témából jelent meg a szolnoki Damjanich János Múzeum Jászkunsági Füzetek sorozatában 
A jászkiséri gyermekjátékok című kiadvány, amely alapját jelenti az 1978-ban elkezdett és mai is műkö-
dő játszóházainknak. 

Kezdetben csak néprajzi tárgy akat gyűjtöttünk, és 1981-re már 2000 db tárgyunk volt a népi mester-
ségek köréből. Ezeket leltároztuk és az akkori Nagyközségi Tanács kiállítás céljábóla rendelkezésünkre 
bocsátotta a régi II. sz. óvoda romos épületét. Ezt a tagság társadalmi munkában felújította, a tárgyakat 
hat helyiségben helyezték el. A tárgygyűjtést fokozatosan kiegészítette a helyi népszokások megfigye-
lése, írásos rögzítésük. Ehhez főleg a szolnoki Damjanich János Múzeumtól, a jászberényi Jász Múze-
um és a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársaitól kaptunk és kapunk segítséget. Győri János 31 évig 
vezette a szakkört, irányította a munkát. Mindvégig meghatározó volt a honismereti szakkör munkájá-
ban. 

2001 óta Benedek József a szervezet elnöke. 2007 októbere óta pedig egyesületként tevékenyke-
dünk. Munkánkat öt fős vezetőség irányítja. Továbbra is fontos feladat a népi hagyományok őrzése, a 
játszóház folytatása, a fiatalság nevelése. 2009-ben huszadik alkalommal rendeztük meg az .,Apáról-fi-
úra" rendezvényt, a népi gyermekjátékok közösségi bemutatóját, ahol a Jászságból-Kunságból érkezett 
fiatalok mutatják be hagyományos játékaikat. Tagjaink idős koruk ellenére aktívak: rendszeresen já-
runk az ország valamelyik szegletébe játszóházba vagy színházba. 

A megalakulásunk évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepséget dr. Dobos László, a Jászok 
Egyesületének ügyvivője nyitotta meg, ki méltatta a honismereti munkán belül egyesületünk tevékeny-
ségét is. 

50 éves a szervezeti honismereti mozgalom címmel Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke 
tartott előadást, melyből megismerhettük a mozgalom múltját. Ünnepségünk folytatásaként dr. 
Selmeczi Kovács Attila egyetemi tanártól a Nemzeti jelképek a Jászkunság tárgykultúrájában címmel 
hallhattunk érdekes, tartalmas előadást. 

Felkért előadóink sorát Hortiné dr. Bathó Edit a Jászberényi Jász Múzeum Igazgatója zárta: 
Garádjától a Lindab kerítésig, kerítések a Jászságban címmel sokat tudhattunk meg a kerítésekről. 

Meghívott vendégeink hozzászólása következett, majd az. évforduló alkalmából emlékplakettet 
ajándékoztunk minden kedves vendégünknek és tagjaink részére. Az ünnepség a Napközi Konyha ét-
termében folytatódott, ahol baráti beszélgetések, jó ételek és finom bor kíséretében még dalra is fakadt 
a csaknem 150 főnyi társaság. Domaházáról érkezett vendégeink Elek Menyhért és Elek László citerá-
val, köcsögdudával kísért népdal összeállítása tette hangulatosabbá, felejthetetlenné a napot. 

Reméljük és bízunk benne, hogy még jó pár évet tudunk így együtt eltölteni. 

Torma Márta 
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Megnyílt a Felvidéki Népviseletes Babák 
Háza Búcson 

A kiállítás több mint 10 éves vándorlása után „hazataláltak" a felvidéki népviseletes babák. Szobiné 
Kerekes Eszter és bátyja Kerekes András a búcsi örökséget, egykori családi házukat ajánlották fel erre a 
célra. A falu fő utcájának 11. száma alatt több mint 10 éve lakatlanul állt a régi parasztház, ahol a két 
testvér egykor született és felnőtt. A hambitos kisgazda paraszti porta már-már lebontásra volt ítélve, 
amikor is Eszter asszony - más megoldás nem lévén - felajánlotta az általa vezetett Kultúráért és Turiz-
musért Társulásnak, hogy állandó múzeumi jelleggel itt kapjanak helyet a felvidéki népviseletekbe öl-
töztetett babacsaládok. 

A Szobinétól kapott beöltöztetés ötletét több mint 10 éve a komáromi járás óvodapedagógusai hagy-
ták jóvá, a magyar iskolába íratás programjaként. A magyar családi modell megörökítése, az összetarto-
zás öröme is motiválta a szervezőket. A héttagú babacsalád: öreg asszony-öreg ember, házaspár, az ifj ú 
házasok és az első gyermek beöltöztetése jelzi az egykori ideális családmodellt. Az egységes formájú 
rongybabákat a Mezőkövesdi Matyó Ipari Szövetkezetnél készítették. A Szobi házaspár néprajzosok és 
kulturális szervezők segítségével felkeresték Dél-Szlovákia magyarok lakta tájegységeit, s a még élő 
egykori varróasszonyokat, s felkérték őket az eredeti viseletek másolatának elkészítésére. Először 
Búcson 1998-ban, a Tavaszi Hadjárat regionális ünnepségén mutattak be 9 családot. Akkor még senki 
nem hitte, hogy megmozdul a Felvidék minden tájegysége, felszínre kerülnek a megkopott fényképek 
vagy még a láda mélyén lévő régi viseletek, és elkészülnek az eredeti viseletek kicsinyített másai. Mi-
közben a folyamatosan bővülő kiállítási anyag megjárta nemcsak a hazai tájakat, de Magyarország 
sok-sok települését is, sőt Hannoverben a világkiállításon a magyar pavilon ékessége volt, csakúgy 
mint Strassbourgban az EU-parlamentben. 

Az értékes anyag egyedi, nemcsak Szlovákiáan. de a magyar kultúra területén is. Mintegy 11 tájegy-
ség 50 településének egykori népviseletét őrzi a csaknem 350 darabos bemutató. Ezért is volt fontos, 
hogy egy állandó jellegű kiállítási lehetőséget teremtsenek a kezdeményezők, vagyis Szobi Eszter. Az 
esztétikus kivitelű anyag sokat segíthet a magyar iskolák diákjainak, de a felnőtt hagyományőrzőknek 
is. A múzeum létrehozásánál fő szempont volt, hogy az anyagnak megfelelő közegben, térben kapjanak 
helyet a kiállítandó babacsaládok. Szobi Eszter szakemberek segítségével méltó „otthont" teremtett 
számukra, amivel gazdagabb lett az egyetemes magyar népi kultúra tárháza. A szlovákiai magyarság 
egyetlen olyan intézménye lett ez a múzeum, ahol a múlt értékeit őrzik majd az utódok is. A házat és a 
berendezést is pályázatokból, adományokból, és a Búcsról elszármazott. Pesten élő Csenger Sándor 
vállalkozó támogatásával sikerült megvalósítani. 

Dániel Erzsébet 

Bodrogszerdahely (Mester Tibor felvétele) 



KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 
a Honismereti Szövetség 2009. évi tevékenységéről 

Honismereti Szövetségünk Elnöksége feladatait a 2009. esztendőben is az Alapszabályban megfo-
galmazottaknak eleget téve. a küldöttgyűlés ajánlásai alapján határozta meg és végzete az alábbiak sze-
rint. 

SZERVEZETI ÉLETÜNK: 

• A Szövetség Küldöttgyűlése egy alkalommal - 2009. február 25-én - ülésezett, amelyen megvitat-
ta és elfogadta a 2008. évről szóló tartalmi beszámolót és közhasznú pénzügyi elszámolást, a 2009. évre 
szóló feladat és költségtervet, valamint a felügyelő Bizottság jelentését. 

• Az Elnökség a feladattervnek megfelelően négy alkalommal ülésezett (március 3. május 5. novem-
ber 3. december 9). a meghívókban jelzett napirendi pontok szerint. Az üléseken megbeszéltük az idő-
szerű tennivalókat, előkészítettük, szakmai javaslatokkal segítettük a továbbképzések, konferenciák 
szervezését. Áttekintettük a két ülés között végzett munkát, az Elnökség tagjai tájékoztatták az elnöksé-
get a megyéjükben történt eseményekről, rendezvényekről. Az elnökségi ülésekről emlékeztető ké-
szült. amit az Elnökség tagjai megkaptak. 

• A Felügyelő Bizottság januári ülésén áttekintette a 2008. évi rendezvényeket és a pénzgazdálko-
dást, s erről tájékoztatták a Küldöttgyűlést. A Bizottság tagjai meghívót kaptak az ülésekre és az orszá-
gos rendezvényekre, így észrevételeik tapasztalataikon alapultak. 

• A Honismeret folvóirat Szerkesztő Bizottsága hat alkalommal ült össze egy-egy szám anyagának 
összeállítására. Megvitattuk a közlésre szánt írásokat, összeállítottuk a Honismereti Akadémia és a 
„Magyar Nyelv Eve 2009" témájú tematikus számot, az Évfordulónaptár alapján megterveztük a jeles 
év fordulókra emlékező írásokat. Megszerkesztettük a konferenciák közlésre szánt anyagát, közzé tettük 
szervezeti életünk híreit. 

• Az Elnökség által felkért szakmai ad hoc bizottságok segítséget nyújtottak a rendezvények prog-
ramjainak összeállításában, a témakörök kijelölésében, az előadók kiválasztásában, felkérésében. 

• Megyei tagszervezeteink alapszabályuknak megfelelően hívták össze közgyűlésüket, elnökségi 
üléseiket, vállalkoztak országos, valamint regionális rendezvények közös szervezésére. 

Szervezeti életünk működtetéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, valamint a Nemzeti 
Civil Alaptól nyert működési pályázati támogatást használtuk fel. 

* * * 

Országos rendezvényeink a feladattervnek megfelelően egyrészt tagjaink továbbképzését, más-
részt a jeles év fordulókra való emlékezést szolgálták. 

• A Honismeret Napja alkalmából március hónapban emlékülést szerveztünk Morvay Péter szüle-
tésének 100. évfordulójára. A mintegy 60 résztvevő mellett jelen voltak a család tagjai is. Az előadók 
személyes hangú vallomásokban méltatták Morvay Péter néprajzi, honismereti tevékenységét, gazdag 
életútját. 

• A XXXVII. Országos Honismereti Akadémiára június 28 és július 3-a között került sor a Békés 
Megyei Karácsonyi János Honismereti Egyesülettel közös szervezésben. 164 hazai és 24 külhoni részt-
vevővel (tag és társzervezetek küldöttei, jelentkezői), de az előadások nyitottak voltak a helyi érdeklő-
dők számára is. Előadások és korreferátumok hangzottak el ,,Az ember és természet - Tessedik Sámuel 
szellemi öröksége " témakörben, országos és helyi, valamint külhoni kutatók tolmácsolásában. A szek-
cióüléseken a küldöttek továbbgondolták saját tapasztalataikkal kiegészítve az elhangzottakat. A tartal-
mas szakmai program keretében egész napos tanulmányúton ismerkedhettek a megye tárgyi és szellemi 
kulturális értékeivel, természeti kincseivel. Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap, a Szülőföld 
Alap. a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatta, helyben pedig a Megyei Közgyűlés, a 
Városi Önkormányzat és a Városi Művelődési Központ segítette munkánkat Nagy segítséget jelentett a 
közgyűjtemények munkatársainak közreműködése előadóként, szervezőként, tanulmányút vezetőként. 

A VIII. Országos Iskola és Honismeret Konferenciánk társszervezője ezúttal a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület és a Kazinczy Társaság volt, a helyszín pedig Széphalom, 
október 2-4-e között. A mintegy hetven résztvevő (közöttük 44 megyei küldött) „A Magyar Nyelv Éve 
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- 2009" a nemzeti évfordulóhoz kapcsolódva „Kazinczy• és a magyar nyelv az iskolában" témakörben 
hallgatott előadásokat. A második napon tanulmányút keretében vettük sorra Kazinczy és Rákóczi Fe-
renc emlékhelyeit, mindenhol meg hallgatva néhány előadást és egy-egy odaillő, szép verset. A rendez-
vény létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma a megyei egyesület pályázatán 
keresztül támogatta. 

• A XIV. Országos Kiadványszerkesztői Konferenciát a Komárom-Esztergom Megyei Honisme-
reti Egyesülettel közösen szerveztük Esztergomban november 13-15. között. Témája „A hagyomány-
gyűjtés - feldolgozás - ápolás módszertani kérdéseinek megjelenése a honismeret-helytörténeti kiad-
ványokban" volt, amelynek megvitatását, országos, megyei és külhoni előadók, korreferálók segítették. 
A szállást is igénybe vevő 45 résztvevő mellett mintegy 30 érdeklődő voltjelen a három nap során. A 
programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghívásos pályázatán elnyert támogatásból tudtuk 
megvalósítani. 

* * * 

Az ifjúságot mozgósító rendezvényünk a XIV. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia volt, 
amit a Békés Megyei Karácsonyi János Honismereti Egyesülettel közösen szervezetünk Gyulán, októ-
ber 26-29-e között, 65 fő részvételével, közülük 54 volt a hazai és külhoni diák. Az előző évi javaslat 
alapján a diákok a Családom története - családfám" témát dolgozták fel. A három felnőtt előadón kívül 
huszonnégy diák korreferáló dolgozta fel és mutatta be nagyon színesen, érdekesen családját. A nagy-
szerű program megvalósítása a Nemzeti Kulturális Alap és a Művészeti és Szabadművelődési Alapít-
vány támogatásával vált lehetővé. 

* * * 

Szövetségünk folyóirata, a HONISMERET hat alkalommal jelent meg, számonként 1000 (a hár-
mas, akadémiai tematikus szám 1100) példányban, 7-9 ív terjedelemben. Az előfizetők száma 566-ra 
csökkent, az eladott példányok száma számonként 30-40 volt. A rendezvények résztvevői a részvételi 
hozzájárulás részeként kaptak egy-egy példányt. A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesz-
tés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával jelenhetett meg. Az 5. a Magyar Nyelv Eve al-
kalmából Kazinczy Ferencre emlékező, az anyanyelv állapotát feldolgozó tematikus számot pedig a 
Balassi Intézet is támogatta. A lap terjesztéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól nyert műkö-
dési támogatásból használtunk fel nagyobb összeget. 

* * * 

Rendezvényeink szervezéséhez, pénzügyleteinek könyveléséhez az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumtól nyert működési pályázati támogatásból használtunk fel. 

* * * 

Honismereti Szövetségünk Honlapja folyamatos frissítéssé működik, programterveinket, meghí-
vóinkat, szervezeti életünk híreit, a rendezvényekről készült részletes beszámolókat, a Honismeret fo-
lyóirat időszerű számának tartalomjegyzékét mindenki által elérhetővé tettük. Elindítottuk a Honisme-
reti Ki-Kicsoda oldalt is, várva a megyei egyesületek anyagait. 

* * * 

Megyei egyesületeink 2009-ben is sokrétű, tartalmas munkát végeztek. Az Elnökséggel közösen 
szervezett rendezvényeken kívül helyi konferenciákat, egyre több megyében A Honismereti Napját, év-
fordulós megemlékezéseket szerveztek, több helyen határon átnyúló kapcsolatok ápolására is felhasz-
nálva a programot. Az egyesületek tagjainak összetartását szolgálták a tanulmányutak, kirándulások. 
Néhány megyében hagyománya van a megyei honismeret-helytörténeti vetélkedőnek általános és kö-
zépiskolás diákok részvételével. A honismereti táborokat anyagilag nem tudtuk ugyan támogatni, de a 
megyei egyesületek segítettek a szerv ezésben. 

Az országos és megyei, helyi rendezvényeken sok száz diákkal és felnőttel kerültünk alkalmi - néha 
rendszeressé váló - kapcsolatba. Munkáját mindenki térítés nélkül, a mozgalom iránti elkötelezettség-
gel végezte. Eredményeink közösek, a munkában való részvételért mindenkinek köszönetet mondunk! 
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Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának mérlege 

2009. ÉV 

adatok ezer Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
évek 

helyes-
bítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2—4 sorok) 158 86 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3. 11. TÁRGYI ESZKÖZÖK 158 86 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

5. B. Forgóeszközök (6-9 sorok) 1.592 1.531 

6. I KÉSZLETEK 

7. II. KÖVETELÉSEK 203 53 

8. 111. ÉRTÉKPAPÍROK 

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.389 1.478 

10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 1.750 1.617 

II. C. Saját töke (12-16 sorok) 1.050 1.000 

12. 1. INDULÓ TÖKE / JEGYZETT TÖKE 

13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 1.157 1.050 

14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

15. 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL - 1 0 7 - 5 0 

16. 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 

17. D. Tartalék 

18. E. Céltartalékok 

19. F. Kötelezettségek (20-21 sorok) 700 617 

20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 600 600 

21. 11. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 100 17 

22. FORRÁSOK (passzívák) 
ÖSSZESEN (11.+ 17.+ I8.+ I9. sor) 1.750 1.617 

Keltezés: 2010. február 4. 

Halász Péter 
a szervezet vezetője 
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Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 

2009. ÉV 

adatok ezer Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
évek 

helyes-
bítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l .+ l l.) 15.328 14.323 

2. 1. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

15.328 14.323 

3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 284 260 

4. a) alapítótól 

5. b) központi költségvetéstől 

6. c) helyi önkormányzattól 

7. d) társadalombiztosítótól 

8. e)egyéb 284 260 

9. 2. Továbbutalási céllal kapott 2.700 1.100 

10. 3. Pályázati úton elnyert támogatás 8.400 9.151 

11. 4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3.842 3.713 

12. 5. Tagdíjból származó bevétel 

13. 6. Egyéb bevétel 102 99 

14. 11. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 

15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 .+2.) 

16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 

17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 

18. C. Tényleges pénzbevételek (A./l.+B./l.) 15.328 14.323 

19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 15.652 14.373 

21. 1. Ráfordításként érvénvesíthető kiadások 15.326 14.301 

22. Ebből: továbbutalt támogatás 2.700 1.100 

23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 109 72 

25. 4. Ráfordításként nem érvénvesíthető kiadások 217 

26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 

27. 1. Ráfordításként érvénvesíthető kiadások 

28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 

30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 
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A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
évek 

helyes-
bítései 

Tárgyév 

a b c d e 

31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.) -215 22 

32. 1. Közhasznú tevékenység 
tárgyév i pénzügyi eredménye (A/I.- EVI.- E./4.) 

- 2 1 5 22 

33. 2. Vállalkozási tevékenység 
tárgy évi pénzügyi eredménye (B./l.- F./l.- F./4.) 

34. 11. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) - 1 0 9 - 7 2 

35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) - 1 0 9 —72 

36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált eredmény e (B./2.- F./2.- F./3.) 

37. I. Adózás előtti eredmény (B./l - F./l.) + H/2.) 

38. J. Fizetendő társasági adó 

39. K. Tárgyévi eredmény - 1 0 7 - 5 0 

40. 1. Közhasznú tevékenvség tárgyévi eredménve 
(AVI. +A./II.) - (E./1.+E./2.+E./3.) 

-107 50 

41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (1.- J.) 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2.071 

43. 1. Bérköltség 1.617 

44. ebből: - megbízási díjak 1.617 

45. - tiszteletdíjak 0 

46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 117 

47. 3. Bérjárulékok 337 

48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 153 

49. C. Értékcsökkenési leírás .72 

50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 12.077 

51. F.. A szervezet által nyújtott támogatások 
(pénzügv ileg rendezett) -

52. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 57 

Keltezés: 2010. február 4. 

Halász Péter 
a szervezet vezetője 
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2009. évben pénzben beérkezett támogatások felhasználása 
(Ft-ban) 

Felhasználási cél 2009. évi 2009. évben 
pénzügyi ráfordítások pénzben kapott támogatások 

Honismeret folyóirat 5.077.228,-
XXXVII. Orsz. Honism. Akadémia 4.747.101,-
XIV. Orsz. Ifj. Honism. Akadémia 933.868.- 3.703.350,) 
IX. Iskola és Honismeret Konferencia 63.205,-
XIII. Kiadványszerkesztői Konf. 1.160.961,-
Egyéb közhasznú célok 1.218.622.-

3.400.000.-
1.600.000,-

780.060.-

VIII. Iskola és Honismeret Konferencia fel nem használt-72.000.-

Összesen: 13.200.985,- 9.411.410,-

Közvetitett támog. - Bácsország lapra 1.000.000.- 1.000.000,-
- Alkotói támogatásokra: 100.000,- 100.000,-
(szerzödés szerint 2009-ben fizetendő része) 

ÖSSZESEN: 14.300.985.- 10.511.410,-

Megjegyzés: 
Az „A - B - C" táblázatok nem tartalmaznak szerződésben már megítélt, de a 2009. évben bank-

számlára be nem érkezett pénzösszegeket. 

Budapest, 2010. február 4. 

Készítette: Gál Sándor né 
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In memóriám 

Gedai Gyula 
Egészséges társadalomban a polgárok felelősséget éreznek a társadalmi problémák iránt, de egymá-

sért is. Ez a felelősségérzet hozott és hoz létre olyan társadalmi szervezeteket (mai szóval civil szerve-
zeteket), amelyek a polgárokat egy cél. vagy akarat, vagy csupán egy közös érdeklődés formális szerve-
zetbe tömöríti. A szervezetek céljuk szerint igen különbözőek, de kiemelkedőek azok. amelyek a társa-
dalmat. a közösségeket magasabb értékrendre ösztönzi. A keresztény egyházak az ilyen célokat általá-
ban mindenkor támogatták. 

A két világháború között különösen kiemelkedő volt a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek 
Országos Testülete, ismert nevén a KALOT, amely 1935 szeptemberében alakult. A KALOT vagyoni 
helyzettől, vallásfelekezettől függetlenül hozta össze a vidéki keresztény fiatalságot. Célja a „krisz-
tusibb ember, a műveltebb falu. az életerős nép és önérzetes magyar", célja a falu népének lelki és kul-
turális felemelkedése, de a parasztság szociális helyzetének jav ítása is. A KALOT nagy súlyt fektetett 
az oktatásra: tanfolyamokat szervezett, majd népfőiskolákat alapított, 1940-1943 között 19 népfőiskola 
alakult meg. 1940-ben a KALOT-nak 2500 helyi szervezetben 300 ezer tagja volt. 

1944-ben a nyilas kormány. 1946-ban a kommunisták oszlatták fel a KALOT-ot. Az újjászületés 
1982-ben a népfőiskolai vezetők és nevelők találkozójával kezdődött. 1983-ban megalakult a Népfőis-
kolások Baráti Köre. majd 1989-ben ismét népfőiskolát szerveztek és 1999-ig 45 népfőiskola alakult. 

A KALOT egyik legeredményesebb szervezete Nagykátán volt. Bálint József egyenesen nagykátai 
modellnek nevezte a KALOT nagykátai tevékenységét, ahol 1997-ben igen sajátos intézmény alakult. 
Olyan oktatási egység, ahol elsősorban mezőgazdasági (szántó, kert) ismereteket tanítottak, de emellett 
hitoktatás, néptánc, népzene ismerete (és természetesen gyakorlata) is volt. A nagykátai modellről az 
1990-es években főleg a Pestmegyei Hírlap számolt be rendszeresen. 1990 augusztus 23-án írta: „ez év 
februárjában alakult meg Nagykátán - Pest megyében elsőként - a Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőis-
kolai Szövetség nagykátai köre ... Szervezője, mindenese Gedai Gyula, aki 68 évesen, fiatalokat meg-
szégyenítő lelkesedéssel, lendülettel dolgozik ismét..." Igen. ismét, mert Gedai Gyula. Nagvkáta Gyula 
bácsija a háború előtt kezdte a KALOT céljainak megvalósítását. Tudjuk, hogy a kommunista diktatúra 
által megszüntetett keresztény, nemzeti intézményeknek milyen nehéz az újjászervezése; a több évtize-
des kommunista butítás, hazugság, csalás, történelemhamisítás máig hat. Ám Nagykátán még volt 
olyan ember, akiben - a háború előtti erkölcsből eredően - élt a nemzeti keresztény ideál, nem csak be-
szélt, hanem cselekedett is. „... Gedai Gyula bácsival kell kezdenünk. Tőle indult el és kezdettől fogva 
... az ö energiájától forog a gépezet." (Heti Magyarország. 1992 július 10.) 

Gedai Gyula 1009. november 12-én meghalt. De Gyula bácsi több évtizedes energiájától tovább „fo-
rog a gépezet." 

G. I. 

Töttös Sándor 
Ajóbarát. a minden téren hiteleset, szépet megvalósítani akaró, biztos tudású, segítségre bármikor 

kész munkatárs, a kevesek között Baranya egyik utolsó őrállója hazatért Urához. Akit mindvégig hű-
séggel szolgált - úgy is, mint a zengővárkonyi református gyülekezet hosszú éveken át hűséges gond-
noka. 

Dreczk)' Katalin, a Pécsváradi Művelődési Központ igazgatója, aki Töttös Sándoréknak nemcsak 
faluszomszédja, hanem munkatársa is volt a kultúra szolgálatában. így ír róla: „Neve összefonódott 
szülőfalujával, Zengövárkonnyal. Ebben a reformátusok-lakta parányi magyar faluban szüleitől a pa-
raszti élet becsületes munkáját, kitartását látta, tanulta. Édesanyja híres szövőasszony volt, tőle tanulta a 
kézi szövés tudományát... Maga készítette az Együttes számára a viseleti darabokat, a kiegészítőket. ... 
1970 óta hűséges társa, egykori táncos párja, mindvégig mellette állt, és biztosította számára azt a nyu-
godt hátteret, amit ez az alkotó munkával teli élet megkívánt." 
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Innentöl kezdve pedig szóljon róla, nálam ugyancsak avatottabb tollal Gállos Orsolya, a Pécsváradi 
Várbaráti Kör elnöke, a Ljubljanai Egyetem magyar tanszékének professzora, a közművelődés szolgá-
latában Töttös Sándoréknak szintén munkatársa, de legfőképpen: ugyancsak igaz barát. 

„Töttös Sándor, a népművészet mestere, népi iparművész, a magyar kultúra lovagja (1939-2009). 
December 22-én temettük Zengővárkonyban a falu szülöttét, Töttös Sándort, aki súlyos betegség, 

sok szenvedés után küzdötte át magát a másvilágra. Neve eggyé vált szülő és éltető falujával. Zengő-
várkonnyal. Innen merítette a hagyományt, a tudást, az erkölcsöt. Itt tanította meg hitre Fülep Lajos 
nagytiszteletü úr és hazaszeretetre, emberségre Császár János tanító úr. Édesapja, a decsi Töttös Gábor 
és édesanyja, Tolnai Erzsébet indította útnak a paplak mellett álló ősi családi házból. 

Az igazi feladat 1972-ben találta meg, amikor Császár János reá bízta a Röpülj, páva .'-mozgalom ha-
tására újjászervezett Zengővárkonyi Népiegyütest. Mögöttük ott volt a Gvöngyösbokréta-hagyomány a 
két világháború közti időkből, ott volt a még élő népművészet. És Töttös Sándor ezt élesztette újjá, állí-
totta színpadra mindig megújuló együttesével: 500 táncos és 100 zenész fordult meg ebben a közösség-
ben. amely oly szeretettel köszöntötte Töttös Sándort 70. születésnapján, az elmúlt májusban. 

Nemcsak a népdalokat, a táncokat gyűjtötte össze a várkonyi öregektől és a saját emiékeiből, hanem 
a helyi viseletnek már-már elfeledett, néha csak egy-egy régi képen őrzött darabjait, a gyöngyhímzést 
valamint a zengővárkonyi szövést is. Utóbbi páratlanul gazdag hagyománya megéledt, készül ma is a 
Töttös Sándor által felélesztett bodorvászon és a minták, mint a tikszömös vagy a rozmaringos. (És az 
ezekből tervezett önálló, a zsűri által elfogadott mintái. S.F.né) 

Ezért a munkásságáért nyerte el a Népművészet mestere. Népi iparművész kitüntető címet, a Muha-
ray Elemér-életműdíjat, Gránátalma-dijai, a Sárközi nagydíjai, az Országos Szőttespályázat I. díjat,és a 
Magyar Kultúra Lovagjává avatták. 70. születésnapján Zengővárkony díszpolgárává választották. 

Harminc éven át vezette a Zengővárkonyi Népiegyüttest, amelyben mindig van pécsváradi táncos 
is. és amelynek hosszú időn keresztül a pécsváradi szövetkezetek voltak a fenntartói. Nemcsak a hazai 
fórumok szinte mindegyikén csodálták meg e vidék táncait, hanem mintegy 40 külföldi szereplés alkal-
mával is. 

Ennek az élő népművészetnek köszönhetően nyílt meg 1978-ban Zengővárkony tájháza, benne a 
szövőműhellyel, ahol ma is az ö útmutatása nyomán készítik a hagyományos textileket. Töttös Sándor 
ekkortól tíz éven át, nyugdíjazásáig Pécsváradon a Fülep Lajos Művelődési Központ művészeti előadó-
ja. Végre fő hivatásával foglalkozhat. Játszóházakat, szakköröket vezet, rangos díszítőművészeti, nép-
rajzi kiállításokat szervez, új ötletekkel gazdagítja a Leányvásárok programját. Munkássága ezzel azt a 
rokonságot is demonstrálja, amely összefűzi Pécsvárad és Zengővárkony református magyarjait. De 
nemcsak városunkkal, hanem a többi rokonnal. Váraljával, és a Sárköz falvaival. valamint a határon tú-
li, Belsö-Drávaszögi magyar falvakkal. Várdaróccal, Kopáccsal is tartotta a kapcsolatot. Feledhetetlen 
kirándulásra vezette a Pécsváradi Várbaráti Kört a Sárközbe, és tartott viseleti bemutatót is az egyesü-
letben. 

Mindez további gyűjteményeket vonzott Zengővárkonyba, legutóbb a Míves Tojás Gyűjteményt, 
amelynek egyik megbecsült gondnoka lett. 

Érzékeny alkotóember volt, aki hihetetlen termékenységgel és természetességgel, jókedvvel, szere-
tetre méltó humorral hozta létre és adta közre mindezt. Üres hazafias szólamok helyett életével tett ta-
núságot a hazához, a szülőföldhöz és a hagyományhoz való hűségről. És amit tudott, átadta a fiatalok-
nak. Ahogyan a Zengővárkonyi Népiegyüttes vezetéséhez is megtalálta utódját Mohácsi István szemé-
lyében. aki gyermekkorától itt muzsikált. 

Kedves táncosai most sárközi gyászba öltözve, egy szál fehér rózsával álltak sorfalat ravatalánál. 
Töttös Sándor Zengővárkony temetőjében alussza örök álmát. Távozásával az élő népművészet egyik 
utolsó ismerőjét és alkotóját veszítettük el. 

Öröm, hogy közöttünk élt. és mi tanúi lehettünk az általa létrehozott gazdagságnak. 
Gállos Orsolya." 

Nemrég, amikor betöltött hetvenedik életévét ünnepelte Baranya megye és benne a kultúrában dol-
gozók. még húszat kívántunk neki. Az évek óta beteg szív, s a Felsőhatóság másként döntött. Isten Ve-
led. Sándorunk! 

Dr. Sim or Fere ne né 
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