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Veszprém megyei honismereti tanulmányok 
A honismereti mozgalom megyei fóruma 

Szemelvények a felszabadulási pályázat dolgozataiból. Veszprém, 1972. 

A szervezett keretekben folyó honismereti mozgalom 
mintegy 10 éves időszakra nyúlik vissza megyénkben. 
Fejlődésében határkövet jelent a Megyei Pártbizottság 
Agitációs és Propaganda Bizottságának 1971. februári 
állásfoglalása, s az erre épülő megyi honismereti prog
ram.1 

A honismereti mozgalom szervezettségének, tevékeny
sége céltudatosságának fokozódását az eltelt nem egé
szen két év alatt máris több számottevő esemény bizo
nyítja: megjelent az öntevékeny helytörténeti kutatók 
munkáinak első kötete; 1972 őszén tartotta ülését a 
megyei honismereti bizottság munkásmozgalmi szekci
ója, egybekötve Veszprém megye forradalmi munkás
mozgalmát bemutató kamarakiállítással. Ugyanez év 
december elején rendezték meg Veszprémben az első 
megyei üzemtörténeti konferenciát. 

Az agit. prop, bizottság fent említett állásfoglalása 
, , . . . fontosnak tartja a honismereti és helytörténeti 
munka eredményeinek bemutatása, módszertani tovább
fejlesztése és publikálása érdekében egy időszakonként 
megjelenő kiadvány tervének kidolgozását ill. meg
indítását"2, — s máris megjelent e célkitűzés realizálá
saként az első gyűjteményes kötet. 

A szerkesztőbizottság helyesen döntött úgy, hogy te
matikus köteteket ad ki. Elsőként helytörténeti tanul
mányokból válogattak ki szemelvényeket. Azokból a 
dolgozatokból jelentettek meg részleteket, melyek jó
részt hazánk felszabadulásának negyedszázados jubi
leumára, egy kisebb részük pedig korábbi pályázatokra 
készült írás. 

„Antológiánk azt kívánja ösztönözni, hogy minél 
több olyan honismereti, helytörténeti munka, írásos 
visszaemlékezés szülessék, amely a különböző szituá
ciók, akár ennek következményeit szemléletesen, meg
győzően tárja egy-egy falu vagy város lakossága, egy-egy 
gyár, üzem, gazdaság vagy intézmény dolgozói elé". 
— írja köszöntőjében Szász András, a megyei párt
bizottság propaganda és művelődési osztályának veze
tője —, majd így folytatja: „Szükségesnek és időszerű
nek tartottuk és tartjuk eddigi eredményeink bemuta
tását, módszertani továbbfejlesztését és publikálását." 

E gyűjteményes kötet megjelentetését — hibái ellenére 
is—üdvözölhetjük. Megérdemli a nyilvánosság elé kerü
lést, a nyomdai publikálást az a lelkes öntevékeny gárda, 
amely ügyszeretetből fáradozik megyénkben azért, hogy 
hozzájáruljon megyénk történeti múltja mélyebb fel
tárásához, bemutassa az új élet megindulását, a fel
szabadulás után kibontakozott népi öntevékenységet, 

a forradalmi átalakulást, melynek motorja a mi vider 
künkön is a munkásosztály marxista-leninista pártja 
volt. 

A lelkes, törekvő öntevékeny helytörténészek közül 
többen — a lektorok bíráló és segítő gondozásával — 
figyelemreméltó eredményeket sorakoztattak fel. Ilye
nek Rácz István: Az élet megindítása, Szálai Antal: 
A Nemzeti Bizottság tevékenysége Pápa közellátásában, 
Huszár János: Pápai krónikája. A jobbak közé tartozik 
még a balatonkenesei földosztás (Makai Ferenc) és 
a veszprémi ének- és zenekar története (Gereben Zoltán). 

Ez a kötet azért is hasznos, a honismereti mozgalom 
fejlődése szempontjából, mert így együtt, egy kötetben 
összefoglalja és jelzi az amatőr helytörténeti kutatások 
minden erényét és hibáját. A dolgozatok eredményeinek 
és gyengeségeinek áttekintése és a következtetések le
vonása fontos tanulságokkal szolgálhat a jövőt illetően, 
segíthet abban, hogy elkerüljék helytörténészeink a bukta
tókat, elsajátítsák mindazt, ami e munka színvonalának 
emeléséhez szükséges. 

Mi a kötet tanulmányai többségének erénye ? Minde
nekelőtt az, hogy valóban helytörténetet írtak, bár ezt 
nagyon eltérő színvonalon sikerült realizálni. Feltártak 
egy sor forrást, dokumentumot, iratanyagot, amelyek 
nagy része eddig ismeretlen volt, s ezeket az olvasó 
kincsévé tették. Örvendetes, hogy többen folyamodtak 
visszaemlékezések gyűjtéséhez, megvallatták az adott 
időszak szereplőit, s ezzel életszerűbbé, valóságosabbá 
tették —• az egyedül írásos dokumentumok által nem 
elég mélyen feltárható történelmi tényeket, összefüggé
seket. 

A kötet egyik értéke a honismereti kéziratos munkák 
bibliográfiájának közlése, — Tóth Dezső (teljesnek nem 
tekinthető) munkája — melyből sokat megtudtunk e 
mozgalom tömegbázisáról (357 kéziratos mű). 

Jól tájékoztatja Éri István múzeumigazgató beveze
tője az olvasót és a honismeret öntevékeny kutatóit 
a megye helytörténeti kutatásának helyzetéről, s hasz
nos tanácsokat ad az amatőr helytörténészeknek. 

A gyűjteményes kötet azt bizonyítja, hogy a legjobb 
tanulmányrészletek a politikailag is leginkább fajsúlyos 
témák közül kerültek ki. Külön is foglalkozom a legjobb 
tanulmányok erényeivel, bár kifejezetten hangsúlyozni 
kívánom, hogy egyik sem hibátlan dolgozat. A bennük 
rejlő pozitív vonások azonban útmutatásul szolgálhat
nak a helytörténet amatőr művelőinek. Huszár János 
Pápai krónikájának nagy értéke az alapos, munkaigé
nyes visszaemlékezés-gyűjtés, melynek eredményeként 
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árnyaltan, szépen — s ez sem kis érdem: gördülékeny, 
olvasmányos stílusban — tárja elénk Pápának a nyilas 
terror uralom kezdetétől a város felszabadulásáig eltelt 
egy évét. SzalaiAntal munkájában (ANemzeti Bizottság 
tevékenysége Pápa közellátásában) az a követésre méltó, 
hogy témáját egyetlen, de nagyon fontos részletkérdésre, 
a városi Nemzeti Bizottságnak a közellátás biztosítására 
irányuló erőfeszítéseinek bemutatására korlátozta — ami 
az új élet indulásának egyik kulcskérdése volt — s 
e témát ennek következtében tényekkel, dokumentumok
kal alátámasztva mélyebben tudta kifejteni. Rácz István 
dolgozata (Az élet megindítása) azért igényes vállal
kozás, mert nagy munkát fektetett bele, gazdag a fel
használt levéltári források mennyisége, s emellett vissza
emlékezéseket is gyűjtött. 

A tanulmánykötet hibáinak, gyengeségeinek általam 
történő feltárása a mozgalomban rejlő lehetőségeket hi
vatott szolgálni, teszem ezt azért, hogy mindezek segít
senek abban, hogy tudományosabb igényű, politikailag 
tisztább, színvonalasabb dolgozatok szülessenek. 

Melyek a tipikus hibák ? 
A történeti elemzés, a helytörténetírás módszerének 

alkalmazása, a társadalmi, gazdasági, politikai és ideoló
giai folyamatok vizsgálata, egymásra hatásuk elemzése 
a legjobb néhány — már említett dolgozat kivételével 
(s ezeknél sem mindig érvényesül ez következetesen) 
— meglehetősen hiányos vagy teljesen elmarad. 

Alaposabb adatgyűjtés helyett a szerzők sokszor meg
elégszenek néhány, más forrásokkal, tényekkel egybe 
nem vetett adatközléssel, ami a helytörténeti folyamatok 
mélyebb feltárásának elhanyagolásához vezet. Sok tehát 
az elnagyolt munka. A tények elemzése, a következte
tések levonása, gyakran felszínes s ez elméletileg és 
politikailag hibás megfogalmazásokhoz vezet. Ilyen hibák 
főleg ,,A kertai pártszervezet és termelőszövetkezet éle
téből" с tanulmányrészletnél fordulnak elő. 

A szerzők egy része éveket ugrik át egy-egy odavetett, 
meg nem alapozott mondattal. 

A kötet meggyőzött bennünket arról, hogy a kétség
kívül komoly erőkifejtéssel folyó helytörténeti tevé
kenység fejlettebbé válhatna azzal, ha a szerzők nagyobb 
gondot fordítanának az adott időszak szakriodalmának 
tanulmányozására. 

Ez részben lehetővé tenné az adott téma nagyobb 
összefüggésekbe helyezett tárgyalását is, másrészt csök
kentené az elég gyakori pontatlanságot a történeti kate
góriák, fogalmak használatánál. A fogalmak pontatlan 
használata — és ez több tanulmány hibája — nem csupán 
stilárisan zavaró, hanem elvi-politikai tartalmát tekintve 
is hibás. 

A nyomtatásban megjelenő történeti munkáknál köve
telmény a szakmai felkészültség, a megfelelő politikai 
ítélőképesség, az elméleti, politikai jártasság. 

A szerkesztő — Raffai István — helyzete nem volt 
könnyű. Hegyes volt az a választása, hogy —- a lektorok 
véleményét kikérve — az erősen eltérő színvonalú pálya
munkáknak csak a legjobb részeit közölje. Hibája azon
ban, hogy nem törekedett eléggé arra, hogy tematikájá
ban egységesebb legyen a kötet: a pályázatok közül 
a felszabadulással ill. a felszabadulás utáni fejlődéssel 

foglalkozó helytörténeti műveket tartalmazza. így ke
rült be a kötet alapeszméjébe nem illő, nem történeti 
jellegű írás: az Irodalomóra Simon Istvánnal. Ennek 
az írásnak a Napló hétvégi mellékletében, esetleg a 
Művelődési Szemlében lenne a helye. 

Növelte volna a kötet értékét, ha tisztább, egyértel
műbb profilt választ, s színvonal tekintetében is jobban 
szelektál. (Pl. A tapolcai tavasbarlang története, Be
gyógyult a Badacsony sebhelye). 

Elismerést érdemelviszont a szerkesztő, hogy jó össze
foglaló — egyben útmutatóul is szolgáló — elemzést ad 
a honismereti mozgalom helytörténeti munkásságának 
megyei helyzetéről, bemutatja a művek szerzőit, s azt is: 
ki milyen téma feldolgozásán fáradozik. A helységnév 
mutató megkönnyíti az olvasó tájékozódását. 

A kötet előállítása: formátuma, borítólapja, törde
lése a gondos tájékoztatás a kötet végén dicséretre 
méltó. 

Nagyobb figyelem esetén elkerülhető lett volna néhány 
vaskos tévedés: pl. Súlyok pénzügyminisztersége, Törő 
László múzeumigazgatóként való feltüntetése stb. 

A kötet számvetése a honismereti mozgalom helytörté
neti munkásságának megyei helyzetéről, bemutatja az 
eredményeket, s a követendő utat, s a tanulmány
gyűjtemény ismeretében jobban kirajzolódnak a tenni
valók is. 

Alátámasztják az agit. prop, bizottság állásfoglalásá
nak időszerűségét a pályázatok kiírásával kapcsolatban. 
Pályázatokat csak a Honismereti Bizottság jóvá
hagyásával hirdetnek a megyében. Valóban, csak így 
lehetett biztosítani a magasabb színvonalat, az egysége
sebb követelményeket, a pályázatok szakszerű elbírálását, 
lektorálását, nyilvántartását. Megfontolandó, nem volna-
e helyesebb a helytörténetet tudományos színvonalon 
művelők, s a kifejezetten öntevékeny honismeret^MtaíoÁ: 
számára külön pályázatot meghirdetni. 

A pályázatok célratörőbb kiírásával az eddig tapasz
talható, s e gyűjteményben is kifejezést nyert egyoldalú
ságot is csökkenteni lehetne. Nagyon szükséges orien
tálódni a munkásélet, az üzemtörténet, forradalmi mun
kásmozgalom, a pártharcok és poltikai küzdelmek, a 
szocialista építés közelmúltbeli helytörténetének kuta
tására. Ugyancsak nagy szükség lenne az öntevékeny 
helytörténetkutatók szakmai továbbképzésére, ill.ahely-
történeti kutatók részéről adandó szervezett tanács
adásra. 

Politikai szükséglet az, hogy meginduljon a tudatos 
visszaemlékezésgyűjtés ; meghatározott témakörben meg
hirdetett dokumentum-összeállítás egy-egy város, táj
egység község, üzem történetéről. Ezáltal sok kallódó 
dokumentum kerülhetne felszínre, s válhatna közkincs-
csé. 

Mire sor kerülhet az öntevékeny helytörténeti mun
kák legjobbjainak újabb gyűjteményes kiadására — e 
kötet tanulságait hasznosítva — nagyobb igényességet 
lehet támasztani. 

Közismert, hogy a megyében a helytörténeti kutatás
nak a honismereti mozgalomtól függetlenül is vannak 
számottevő eredményei. Ezt bizonyítják: a megye hely
történeti lexikona, régészeti topográfiája, a Tanácsköz-
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társaság és hazánk felszabadulásának jubileumára meg-
t jelent könyvek, a Veszprém megyei Múzeumok Közle

ményeiben, a Művelődési Szemlében, a Naplóban vagy 
a pártoktatás céljaira megjelent igényes tanulmányok. 
Indokolt lenne tehát, hogy az öntevékeny helytörténet
kutatók munkájának segítésére a tudományos szín
vonalú helytörténeti munkák bibiliográfiáját is meg-

1 A megyei pártbizottság agitációs és propaganda bizottságának állásfog
lalása a megye honismereti mozgalmáról. Agitációs és propaganda fü-

jelentesse a Honismereti Tanulmányok újabb száma. 
A megjelent gyűjteményes kötetet — kritikával ol

vasva — ajánljuk pedagógusoknak, ifjúsági vezetőknek, 
propagandistáknak, a honismereti mozgalomban tevé
kenykedők egyre bővülő, lelkes táborának. Tesszük 
mindezt abban a reményben, hogy az első szárnypróbál
gatást újabb, igényesebb kötetek követik. 

Beszteri Béla 

zetek V. évf. 1971. 2. szám, Veszprém, 1971. 37-39. oldal. A megyei 
honismereti mozgalom programja. U. o. 39-42. old. 

2 Agitációs és propaganda füzetek. Veszprém, 1971. 2. szám 38. old. 
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