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Tisztelt Olvasónk! 
Különleges, egyben megtisztelő lehetőségnek tartom, hogy a Honismeret 

ilyen gazdag tartalommal mutatja be otthonunkat - Pest megyét. Ajándék 
számunkra minden ilyen alkalom, de még inkább az, ha egy olyan fórumon 
tehetjük, ahol a helytörténeti munka és a hagyományőrzés olyan elkötelezett 
cs módszeres szakmaisággal van jelen, mint ahogy az a Honismereti Szövetségben történik és amelyre 
a Honismeret jelenti az egyik legjobb példát. 

Márpedig szükségünk van minden segítségre. Olyan kihívásokkal kell megkiizdenünk nap, mint 
nap. amelyre aligha találnánk tökéletes válaszokat - egyedül. Bizonyosan nem mondok újat a szakmá-
nak, ha kiemelem - láthatóvá tenni a láthatatlant, megmutatni a felszín alatt húzódó rétegeit az élő, ér-
tékteremtő és fejlődésre kész kultúrának talán az egyik legfontosabb, egyben legnehezebb feladatunk. 
Különösen Pest megyében, ahol az ország más tájegységeihez mérten e feladat minden tekintetben kü-
lönleges. Arra a sokszínűségre gondolok, amely Pest megyét minden ízében áthatja. Arra a sokszínű-
ségre, amely sík- és hegyvidékei által geográfiáját, tucatnyi nemzetisége, hitvilága és vallási felekezete 
által néprajzát, iparos és kereskedő települései és mezővárosai által gazdaságát, falvait és városait jel-
lemzi; és amely az itt élő majd 1,3 millió embernek, a 187 településnek köszönhetően napról-napra te-
remtődik újra, összekapcsolva múltat és jövőt. Mi a kihívás mindebben? Megtalálni a választ a kérdés-
re, hogy mi is valójában Pest megye. 

Az évente megrendezett több mint ezer fesztivál: a ráckevei Summerfest, az eperfesztivál Tahitót-
falun, a fantasztikus történelmi játékok, a falvak-városok hagyományőrző eseményei és a lovas progra-
mok, melyek méltón őrzik a hírneves versenyló, a Tápiószentmártonon nevelkedett Kincsem öröksé-
gét? Netán Szentedre épített öröksége, a zsámbéki romtemplom, Visegrád fellegvára, vagy éppen a 900 
éves Premontrei kolostor Ócsán; s a hercegi Grassalkovich-kastély Gödöllőn, a köznemesi Blaskovich-
kúria Tápiószelén és a további több tucat kastély, vagy a képzőművészeti kiállítások és tárlatok sora, a 
kulturális és turisztikai központok különlegességei, például a remek zenei koncertek? Pusztavacs, ahol 
az ország közepe van, vagy az élö népművészet; szerb, horvát, szlovák, német és persze magyar anya-
nyelvű közösségeink? Mit jelent számunkra Pest megye? 

A Honismeret talán az egyik legjobb fórum arra, hogy e kérdéseket feltegyük. Pest megye sokszínű 
városai és népes falvai olyan sűrű hálózatot alkotnak, amely nem csak Magyarországon, de Európában 
is ritkaságszámba megy - azaz megkülönbözetö erejű - , ezért olyan fontos feltenni a kérdést. Kik va-
gyunk, honnan jöttünk és merre tartunk? Erre kell megtalálni a választ mindazokkal, akik szakmai elkö-
telezettségből, vagy lelkes amatőrként őrzik az örökséget, és akik pontosan tudják, hogy a hagyomány-
őrzés lényege nem a múlt, a befejezett dolgok megőrzése, hanem a kezdetét jelenti a jövőnek. 

Ma már nem vitatja senki, hogy a népességben és javakban egyre csak gyarapodó Pest megyei kö-
zösségek jelenthetik az egyedüli forrását a fejlődésnek. Márpedig az ő kitartásuk, elkötelezettségük 
mögött minden bizonnyal ott van az a fajta tudatosság, amely csak a történelmük és történeteik iránt ra-
gaszkodó emberek sajátja, és amely a svábokat, vagy éppen a rácokat megtartotta egy olyan világban, 
amely sokkal inkább és sokkal organikusabb módon multikulturális, mint bármely erről híres metropo-
lisz. Sokkal inkább az, mert az itt élő közösségek olyan szoros kapcsolatban - ökoszisztémában - élnek 
együtt, ahogy az ritka a nagyvilágban. 

Ez lenne Pest megye. Ez lenne a változás motorja, az összekötő kapocs a múlt és a jövő között. Ez 
lenne az alapja egy olyan fejlődésnek, amely megtartja és megerősíti a vidéki közösségeket és utat nyit 
a kreatív tevékenységeknek, mint az iparművészet, a kereskedelem, az építészet, a divattervezés, a 
mozgókép és fotóművészet, illetve a kulturális események megszervezésének? Lehetséges. Biztos csak 
abban vagyok, hogy a választ csak akkor kapjuk meg, ha minden egyes falu és minden egyes közösség 
előbb felteszi magának ugyanezeket a kérdéseket, és saját hagyományaiban, helytörténetében, népdal-
kincsében, néptáncaiban, a padláson megbúvó értékekben, az évszázados mozdulatokkal elkészített 
ételeiben találja meg előbb az értéket - s vele jövőjét. 
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