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Újjáalakult a Honismereti Szövetség 
megyei szervezete 

Dr- Horváth Géza 

A honismereti mozgalom köztudottan közel fél 

évszázados múltra tekint vissza. 1990 előtt a 

Hazafias Népfront keretében, a rendszerváltás 

után önálló mozgalomként területi alapon szer-

veződött helytörténeti köröket, egyéni kutatókat, 

lelkes lokálpatriótákat tömörített. Olyan egyéne-

ket, kisebb közösségeket, akik fontosnak érezték, 

érzik céljainkat. Országosan a Honismereti 

Egyesület fogta és fogja össze mindazokat, akik 

az egyesületen keresztül vállalják: „a nemzeti 

tudat, az önismeret, a hagyomány művelését, 

ápolását, kulturális, természeti és települési érté-

keinek megőrzését, gazdagítását. Ennek szelle-

mében, igyekszünk mozgósítani minden jó érzé-

sű embert, pártpolitikai hovatartozástól függetle-

nül.” (idézet az alapszabályból) A nemzeti érté-

kek megmentése, a népi hagyományok ápolása, 

szűkebb hazánk történelmének kutatása és meg-

ismertetése olyan nemes célok, amelyekért lehet 

és érdemes tenni. Ahhoz, hogy e célok érdeké-

ben a honismereti munkát új alapokra tudjuk 

helyezni, szükség van a fentiekkel egyetértők 

támogatására.  Közel egy éves szervező munka 

után 2018 januárjában Kovács Lajos korábbi 

elnök halálát, és ügyészségi bejegyzést követően 

Esztergomban újjáalakult a Péczeli József Ko-

márom-Esztergom Megyei Honismereti Egye-

sület. 

Székhelye: Szentgyörgymezei Olvasókör 

Címe: 2500 Esztergom, Andrássy u. 23  

Elnök: Forróné Virág Zsuzsa 

Titkár: Dr Pifkó Péterné 

Jelenlévő tagok: Hámosné Szőke Anna, Vereckei 

András, Erdélyi Szabolcs 

E tényszerű bevezető után röviden az előzmé-

nyekről, melynek folytatását, saját hagyománya-

ink ápolását, továbbvitelét is fontosnak tartjuk. E 

múltba tekintésben tükröződnek mai céljaink, 

törekvéseink. 

„2007. május 24-én, második nekifutásra a jelen-

lévők meghallgatták és elfogadták a régi vezető-

ség beszámolóját, módosították az alapszabályt, 

és három évre nyílt szavazással megválasztották 

az új vezetőséget. Az elnök Kovács Lajos dorogi 

pedagógus, az Új Forrás című folyóirat szerkesz-

tője, elnökhelyettes; ifj. Gyüszi László tatai 

könyvtárigazgató, titkár Forróné Virág Zsuzsa 

dorogi tanár lett. Az elnökség tagjai még az em-

lítetteken kívül: dr. Ravasz Éva (korábbi elnök), 

Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva, id. Gyüszi 

László (mindketten a 80-as és 90-es években 

ugyancsak elnöki posztot betöltött személyek) és 

dr. Horváth Géza helytörténész-könyvtáros, je-

len sorok írója, aki szakmai-módszertani támoga-

tóként jegyzi tagságát. Az ellenőrző bizottság 

elnökéül Motil Lászlót, tagjainak Solymár Juditot 

és Nádasiné Balatoni Annát választotta meg a 

közgyűlés. A jogi személyként működő egyesü-

let tevékenységének fontos része – ismét idézet 

az alapszabályból – „a honismereti mozgalom 

tudománysegítő jellegének, hitelességének, haté-

konyságának fokozása érdekében a közgyűjte-

ményekkel… való folyamatos együttműködés”, 

a „hagyományokat fenntartó és ápoló közössé-
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gek, lokálpatrióták munkájának összehangolása, 

módszertani segítése.” Emellett természetesen 

céljainkkal összefüggő bármilyen kezdeménye-

zést, ötletet szívesen fogadunk és támogatunk. 

Pályázatok kiírása, országjáró túrák indítása, 

honismereti, helytörténeti kiadványok szerkesz-

tése, megjelentetése, tanácskozások, táborok 

szervezése stb. Az önszerveződő közösség mű-

ködésének biztosítására, a szervezeti élettel kap-

csolatos minimális kiadások fedezésére évi tag-

díjként 1000 Ft-ot határozott meg a közgyűlés. 

Azt reméljük, hogy intézmények, vállalatok pat-

ronáló - tiszteletbeli tagként támogatják működé-

sünket, céljainkat. E rövid tájékoztatást azért 

tartottuk fontosnak, mert az alakuló ülésen alig 

több mint egy tucatnyian voltunk, holott tudjuk, 

hogy a megyei honismereti mozgalom résztvevő-

inek száma ennek többszöröse. Várjuk azok je-

lentkezését, akik tagjai kívánnak lenni egyesüle-

tünknek. Várjuk továbbá a szeptemberben meg-

rendezendő, ez évi második közgyűlésünk szá-

mára azokat a konkrét munkatervi javaslatokat, 

amelyek alapján mozgalmunk életét is felrázhat-

juk, új alapokra helyezhetjük.” – írtam 2007-

ben.
[i]

 

Nincs új a nap alatt. Reméljük, méltó módon 

tudjuk folytatni elődeink munkáját. Március 3-án 

14.30-kor az Szentgyörgymezői Olvasókörben 

megrendezzük első nyilvános, hivatalos rendez-

vényünket, ahová várjuk minden kedves régi és 

új tagtársunkat. 

[i]
 Regio Regia·: a közép-dunántúli régió üzleti magazinja. 
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Új előadássorozat a Tatabányai  
Múzeumban 

Bartók Gertrud 

A Tatabányai Múzeum új ismeretterjesztő, hely-

ismereti, helytörténeti előadássorozatot indított 

Itt éltek, dolgoztak címmel. A Tatabányai Mú-

zeum Barátok Köre 2018-ban egy hatrészes so-

rozat keretében szeretné bemutatni  a teljesség 

igénye nélkül  azokat a tatabányai kötődésű 

személyeket, akik valamilyen formában kiemel-

kedő értéket hoztak létre, akikre példaként te-

kinthetünk. 

Az első előadást Rabazzi Stepancsics Gusztáv 

tartotta, aki bemutatta a majki kamalduli remete-

séget, a felújítás során megszépült kerteket, épü-

leteket. Az egyedülálló épületegyüttesről írt, és 

most a megújult műemlék kapcsán új kiadásra 

került könyvét is megismerhette az érdeklődő 

közönség. A vetített képes előadás méltó nyitá-

nya volt egy ígéretes programsorozatnak. 

 

Rabazzi Stepancsics Gusztávról  
Vágó-Lévai Katalin készítette a fotót 

Az előadó a megye helytörténészeinek egyik 

doyenje. A 84 évesen is aktív olasz-horvát szár-

mazású kutató történelem-földrajz szakos tanár, 

de volt rádiós műsorvezető is. Kedvenc kutatási 

területe a Vértes vidéke. Kedvenc korszakai a 

honfoglalás és a középkor. Több helytörténeti 

munkája is megjelent. Majkról és más megyei 

érdekességekről írott tanulmányait a méltán nép-

szerű Tájak, korok, múzeumok sorozatban is ki-

adták. Foglalkozott Vértesszőlős és Várgesztes 

történetével is. Jelenleg Oroszlány történetét 

kutatja. 
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Görgei 200 – Megemlékezés a  
Magyar Nemzeti Múzeumban 

Bartók Gertrud 

A Magyar Kultúra Napján a Magyar Nemzeti 

Múzeum ismeretterjesztő előadásokkal emléke-

zett meg Görgei Artúr születésének 200. évfor-

dulójáról. A múzeum dísztermében megrendezett 

eseményen több száz érdeklődő vett részt.  

 
 

A fejléc képén Tyroler József rézmetszetének részlete 
látható 1849-ből. Címe: Görgei Artúr Buda visszafoglalá-
sa idején. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. 

 

Az első előadást Hermann Róbert hadtörténész, 

a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosa 

tartotta. Élvezetes előadásából megismerhettük 

Görgei Artúr családját, élettörténetét, az 1848-

49-i szabadságharc alatti katonai tevékenységét, 

a szabadságharc utáni sorsát, munkásságát. Az 

előadó részletesen elemezte a világosi fegyverle-

tétel körülményeit, miért tartották sokáig áruló-

nak Görgeit, bemutatta a köztudatban kevésbé 

ismert kutatási eredményeket. Görgei Artúr Ko-

máromban, több csatában is részt vett, 1849. 

július 2-án itt szerezte híre fejsérülését is. 

A második előadásban a Magyar Nemzeti Múze-

um fotótárának igazgatója, Lengyel Beatrix tör-

ténész mutatta meg a múzeum gyűjteményének 

ritka darabjait, amelyek Görgei Artúrt ábrázol-

ják. A képeken katonaként, családjával és baráta-

ival is láthattuk.  

A harmadik előadó, Kozák Kígyóssy Szabolcs 

történész, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatár-

sa Görgeinek a múzeumban őrzött szablyája 

kapcsán beszélt a szablya történetéről, a magyar 

hadviselésben és viseletben betöltött szerepéről. 

Az előadások után tematikus tárlatvezetés zárta a 

délutánt. 

 

Kevésbé közismert Görgeiről, hogy élete végén  
szívesen kertészkedett. 

A fotó forrása: Magyar Nemzeti Múzeum fotótára. 


