
MEGYEI TÜKÖR 

A községi krónikaírás első éve Baranyában 
A Baranya megyei Tanács 44/1971. VB. sz. határozata megyénkben intézményessé 
tette a krónikaírást a községek és nagyközségek vonatkozásában. A krónikaírás első 
éve 1972 volt. Az első év munkáját 1973. március 30-ig kellett beküldeni a Baranya 
megyei Levéltárba, ahol azonnal megkezdték a krónikák lektorálását, feldolgozá-
sát. A cél az, hogy a krónikák már ez évben a kutatásban felhasználhatók legyenek. 

A krónikaírás megszervezésekor olyan szempontokat kellett szem előtt tartani, 
amelyek évtizedekkel később vagy esetleg száz év múlva is aktuálisak lesznek. 
Tehát nem elég az, hogy az eseményeket kronologikusan feljegyzik, ezeknek pontosnak, 
hiánytalannak kell lenni. A jövő kutatóinak sokirányú igényeit maximális mértékben 
ki kell elégíteni. A helytörténeti kutatás ugyanis az átfogó, összegező falutörténet 
mellett gazdasági, kulturális, művelődésügyi, népművészeti, népmozgalmi, geográfiai 
stb. problémák helyi részleteire is ki fog terjedni, ahol elengedhetetlen lesz a pon-
tosság, részletesség, hitelesség. A száraz tények mellett azt is elvárják majd a 
forrástól, hogy bemutassa a ma emberét, műveltségét, gondolkodását, munka és tár-
sadalmi morálját, politikai érzékenységét. A krónikaírás megszervezésekor ezekre 
figyelemmel kellett lenni, és ezért úgy kellett a krónikaírók személyét kiválasztani, 
hogy azok munkájuk során eleget tegyenek ezeknek az elvárásoknak. A szervező 
munkának ez volt a legkritikusabb, legnehezebb része. Baranya megye ugyanis 
nem egy olyan apró községgel rendelkezik, melynek lakossága 200 alatt van. Ezek-
ben sem tanács, sem iskola nincs, nincs tehát olyan személy, aki a munkát meg-
nyugtatóan el tudná látni. Pedig itt a feladat — bár az évközi események száma 
igen csekély — roppant nagy. Be kell mutatni azokat a tényezőket, amelyek a lassú 
sorvadáshoz vezetnek. Világosan kell látni a perspektívát, a jövőt. A Baranya 
megyei Levéltár ezért már a szervezés kezdetekor a megyei Népfront Bizottsághoz 
fordult segítségért. A Népfront helyi szervei ugyanis valamennyi helyi szervvel 
tar t ják a kapcsolatot, ismerik a helyi eseményeket, az ott élő és dolgozó embereket, 
támogatást tudnak tehát adni a krónikaíró személyének kiválasztásában és a helyi 
események feljegyzésében is 

A feladatok minél jobb megoldása érdekében a Baranya megyei Levéltár és a 
megyei Népfront Bizottság 1971. augusztus 17-én együttműködési szerződést kötött, 
amely a szükséges szervezési teendők meghatározása mellett tartalmazta a Hazafias 
Népfront szerepét a krónikák társadalmi elismertetésében, hitelesítésében, s célul 
tűzte ki annak előmozdítását, hogy a krónikaírás, és általában a helytörténeti, hon-
ismereti munka az eddiginél nagyobb erkölcsi támogatásban részesüljön. 

Ezzel az összefogással valamennyi községben sikerült megtalálni a megfelelő 
személyt, valamint sikerült megteremteni a megfelelő légkört is a krónikaírás meg-
indulásához. 

Egy krónikaíró ugyanis azonos színvonalú, adataiban, eseményeiben hiányta-
lanul pontos munkát huzamosabb időn át csak akkor tud végezni, ha támaszkodhat 
olyan segítőkre, akik az adatokat, forrásokat idejében a rendelkezésére bocsájtják. 
Ezérf még a jellegzetesen kicsiny baranyai falvakban is 4—5 embert kellett találni, 
össze kellett fogni őket, s rá kellett nevelni a rendszeres, pontos munkára. 
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A tanácstagoknak is tisztában kell lenniük a krónikaírás fontosságával, ennek 
gyakorlati tennivalóival. A megyei vb. utasítás ugyanis kimondja, hogy minden 
év első tanácsülésén meg kell tárgyalni az előző év krónikáját, s az észrevételek 
hozzáfűzése után azt véleményezni, hitelesíteni kell. 

A krónikaírás első évének a lezárulása után a legfontosabb kérdés az, hogy 
a krónikákban felhalmozott adatokat mennyiben lehet hasznosítani, milyen forrása 
lesz majd a történettudománynak. Az elkövetkezendő évek tapasztalatai fognak erre 
kimerítő választ adni, de megközelítően már az első év eredményei is támpontot 
szolgáltatnak. 

A községi krónikák I. fejezetét a kronologikus feljegyzés, a napló alkotja. Itt 
az események időrendbeli rögzítése történik. (Ellenpélda: több baranyai kisközség-
ben még ma sem ismerik felszabadulásuk pontos dátumát — feljegyzés hiányában.) 

A krónika II. fejezete az évvégi összefoglalás. Itt részletes, adatszerű feldolgo-
zás történik: 1. az államigazgatás helyi szerveinek éves tevékenysége; 2. gazdasági 
szervek éves eredményei; 3. Tsz. zárszámadás adatai; 4. kulturális intézmények 
(iskola, művelődési ház, könyvtár stb.) adatai; 5. társadalmi szervek (Párt, KISZ. 
Szakszervezet, Népfront, Vöröskereszt stb.) tevékenysége; 6. népmozgalmi adatok 
(születés, házasság, halálozás, elköltözés, beáramlás, a falu népességének csökkenése, 
növekedése, ezek okai stb.); 7. geográfiai események (pl. a sásdi járásban folyó 
talajvédelmi munkálatok). 

A krónika II. fejezetének egyik legérdekesebb része a szöveges összegezés, 
Ebben a krónikaíró leírja a községet, hogyan illeszkedik bele a tájba, mennyiben 
változott meg az arculata, mi a régi és az új falukép jellemzője (pl. Töttös Krónikájá-
ban), milyen fejlődési lehetőségei vannak falunak, a faluhoz tartozó területnek. 
Itt ad hangot a krónikaíró egyéni véleményének, a közvéleménynek. Ebben a rész-
ben Kerül igazán emberközelbe a községi krónika. (Majs) 

Meg lehet állapítani, hogy a krónikaírók nagyon jól érezték azt, hogy ennek a 
fejezetnek milyen nagy jelentősége van, ugyanis igen részletesen, pontosan, megfe-
lelően csoportosítva, tálalva dolgozták fel. 

Az első évi krónikák egyik legértékesebb részét a III. fejezetben (dokumentum-
gyűjteményben) közölt óriás fotóanyag alkotja. Erre egy-két példát: Homorúd köz-
ség minden utcát, teret, köz- és gazdasági épületet, minden jelentősebb eseményt 
lefotózott; Töttös e mellett bemutatta az 1972 nyarán lezúdult óriási esőzések kö-
vetkezményeit, az erózió pusztítását; Beremend, Siklós, Sásd a nagy építkezéseket 
stb. 

Bár a vb. határozat csak a községekre és nagyközségekre vonatkozik, Szigetvár 
város, önkéntes vállalásként, 1972-től, Mohács városa pedig 1973-tól szintén vezeti 
a krónikát. 

Mivel a Baranya megyei Levéltár a krónika szerkesztésénél igen magas követel-
ményeket támasztott, bízvást remélni lehet, hogy a krónikaírás a vb. határozatban 
megjelölt célját eléri, elsődleges forrásanyaggá válik, amelyből a Levéltár a hely-
történeti kutatóknak részletes, pontos adatokat tud adni, saját feltáró munkájában 
pedig értékes, könnyen kezelhető fonddal gyarapszik. 

BÁNFAI JÓZSEF — BEZERÉDI GYŐZŐ 
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