
A szervezett honismereti mozgalom ezek alatt az évek alatt a közművelődés egyik 
legszínesebb, legtermékenyebb mozgalmává, a népfrontmozgalom, a közéleti hazafiság 
egyik legrangosabb ágává fejlődött. A szakkörök egyre sokasodó tapasztalatcseréit kö-
vet te 1972-ben a honismereti szakkörvezetők országos találkozója Nyíregyházán. Itt 
határozták el és valósították meg 1973-ban az első Országos Honismereti Akadémia 
létrehozását. Az akadémia azóta nemcsak a mozgalom legmagasabb szintű továbbkép-
zési formája, hanem felvetője és meg válaszoló ja olyan alapvető tartalmi kérdéseknek, 
min t az eszmény és példakép szerepe a hazafias nevelésben, az alkotó hazafiság és az 
internacionalizmus. Mindebben oroszlánrésze volt és van Nóvák Józsefnek. 

Hangos szavát sohasem hallottam. „Jóska bácsit" indulatosnak soha nem láttam. 
Csendben, szinte észrevétlenül teszi a maga dolgát. Belül lobog. Ég, de senkit meg 
nem éget. Fényt árasztó ember. 

Ez akart lenni kisgyerek kora óta. Sikerült. Kell-e a 70. születésnapra ennél szebb 
a jándék? 

Tóth László 

Néprajzi tájkonferencia az Aggteleki-karszton 

A TIT Borsod megyei Szervezetének 
néprajzi szakosztálya és a miskolci Her-
man Ottó Múzeum néprajzi osztálya 
1979. szeptember 13-án rendezte meg 
immár hagyományosnak számító nép-
rajzi tájkonferenciáját , amelynek témá-
ja ezúttal Észak-Magyarország egy sa-
játos területe, az Aggteleki-karsztvidék 
népra jza volt. 

A résztvevők három órán keresztül 
gyűjtöttek a vidék egyik legszebb fa lu-
jában, Égerszögön. Mindenki sa já t ér -

deklődési körének megfelelően kutatha-
tott, így a népi kultúra sokféle területé-
ről szerezhettek tapasztalatokat. A gyűj-
tőmunka után a mintegy negyven fős 
csoport Bódszilasra utazott, ahol a dél-
utáni órákban sor került a tanácskozás-
ra. 

A konferencia első előadója dr. Be-
luszky Pál kandidátus volt, aki a karszt-
vidék településföldrajzi feltételeiről, le-
hetőségeiről szólt, majd a hátrányos 
helyzetű táj fogalmát felvázolva rész-



letesen beszélt a tájegység demográfiai, 
gazdaságföldrajzi problémáiról. E vidék 
népességének lélekszáma ugyanis rend-
kívüli módon visszaesett az elmúlt évti-
zedekben, így a falvak elnéptelenedése, 
elöregedése igen fontos tanulságokkal 
szolgál az etnográfia és a szociológia 
számára, de egyúttal érdekes és lénye-
ges kutatási feladatot is jelent. Ezt kö-
vetően Szuhay Péter tudományos gya-
kornok a Szendrő környéki falvak pa-
rasztgazdaságainak kapitalizmuskori 
történetét ismertette. Az előadás hasz-
nos információkat közölt az Aggteleki-
karsztvidék és a Bódva-völgy paraszti 
gazdálkodásának és településtörténeté-
nek vizsgálatához. A harmadik előadó 
dr. Kunt Ernő, a miskolci Herman Ottó 
Múzeum néprajzos-múzeológusa volt, 
aki a karsztvidék és a népi kul túra kap-
csolatával foglalkozott. Vázolta azokat 
az általános feltételeket, amelyeket a 
karsztos területeken talált a megtelepe-
dő ember, valamint azokat a tevékeny-
ségeket, amelyekkel e vidék népessége 
termelésre alkalmassá tet te a tájat . Az 
előadás általános tanulságokkal is szol-
gált a geográfiai feltételek és a hagyo-
mányos kultúra kapcsolatának, össze-
függéseinek megértéséhez. 

Az idén már negyedik alkalommal 
került sor az évenként megrendezett 
tájkonferenciára, s az összejövetel sike-
re egyértelműen igazolta ennek a for-
mának a létjogosultságát. A konferen-
cián egyenlő arányban, vet tek részt hiva-
tásos kutatók és önkéntes gyűjtők, így 
igen hasznos ismeretszerzésre és tapasz-
talatcserére nyílt mód. A terepmunka és 
az előadások effaj ta összekapcsolása 
igen hasznosnak tűnik, ezért az elkövet-
kező években folytatni kívánjuk me-
gyénk tájegységeinek megismerését, s 
szíves figyelmébe a j án l juk ezt a mód-
szert más megyék szakosztályainak, 
honismereti-, néprajzi szakköreinek is. 

Viga Gyula 

Ádám Jenő Emlékház 
Szigetszentmiklóson 

A múzeumi hónap egyik Pest megyei 
eseményeként 1979. október 5-én az Ár-
pád u. 29. sz. házban megnyitottuk az 
Adám Jenő Zenei Gyűjteményt (Emlék-
házat). A most 83 éves művész és tudós 
három évvel ezelőtt szülőfalujára hagy-
ta munkásságának dokumentumait, dol-
gozószobájának bútorait, festményeit és 
a gazdag életút más tárgyi emlékeit. A 

Szokolay Sándor 
avatóbeszédét mondja 

nagyközségi tanács megvette a szülőhá-
zat és mintegy 650 ezer Ft-os költséggel 
rendbehozta, s múzeummá alakította. 
Ebben helyeztem el a zenei hagyaték el-
ső részét, a többi a művész halála után 
kerül az Emlékházba. A három terem-
ből álló kiállítáison megismerjük a ha j -
dani Kodály-növendék gazdag munkás-
ságát. Kodály, Bartók, Szabó Ferenc, 
Móricz Zsigmond levelei láthatók itt, to-
vábbá eredeti Kodály kották, a Somogy 
megyei népdalgyűjtőút kéziratai és szá-
mos zenei nagyság dedikált műve sora-
kozik a vitrinben. 

Az ünnepélyes avatáson Szokolay 
Sándor méltatta a múzeumalapító zenei 
örökségét, munkásságát. Nagy örömünk-
re szolgált, hogy maga Ádám Jenő is 
köztünk lehetett és láthatta, érezhette a 
szülőfalu tiszteletét, szeretetét, amely az 
emlékházat létrehozta. 

Ádám Jenő 1896. december 12-én szü-
letett Szigetszentmiklóson. Innen indult, 
s lett zeneszerző, karnagy, népdalgyűjtő 
és pedagógus. Mint a Zeneművészeti Fő-
iskola tanára tanított szolfézst, zeneel-
méletet, kamaraéneket, népzenét, vezet-
te az opera tanszakot. Húsz évig irányí-
totta az intézet énekkarát, s csaknem 
minden nevesebb budapesti énekkart 
vezényelte. 29 éven át vezette a közép-
iskolai ének- és zenetanárképző tansza-
kot. Karmesteri pályafutását 1929-ben 
kezdte és legnagyobb sikereit a Budai 
Dalárda élén érte el. Kodály biztatására 
írta meg a Módszeres énektanítás című 
munkáját . Az ú j módszer szellemében 
íródott 1945-ben a SZÖ—MI nyolc füze-
te az általános iskolák számára. Szer-
kesztette A dal mesterei című antológi-
át. 1939 óta sűrűn tartott népdalismer-
tető rádióelőadásokat, majd később egy 
évtizeden át a televízióban terjesztet te a 
magyar népzene szerkezetét. Könyvei 
több nyelven is megjelentek. Munkás-
sága elismeréséül 1955-ben Érdemes 
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