
Honismereti munka 
a marcali járásban1 

A honismereti mozgalommal a földrajzi nevek gyűjtése előtt találkoztunk először, az 1960-as évek kö-
zepén. A tanfolyamok, az évekig tartó gyűjtés először jelentett komoly feladatot, amely kiemelt bennün-
ket a hétköznapokból. Először voltunk a tudomány segédmunkásai, s a bizalom büszkévé tett. Munkánkat 
részleteiben Mosóczy István szervezte - a kötet megjelenését azonban nem érhette meg. A végzet vakon, s 
nem érdemeink szerint válogat köztünk. 

A földrajzinév-gyűjtés pezsdítő hullámai tovább gyűrűztek. A lendületet azonban hamar megtörték az 
akadályok. A régmúltra utaló földrajzi nevek sok helyen elmélyültebb kutatást igényeltek volna, aminek 
lehetőségei akkor is hiányoztak. Néhányan próbáltuk ugyan ezzel tölteni az iskolai szüneteket, ám ez nem 
bizonyult megoldásnak. Ezért a járási művelődésügyi osztály engem „fogadott fel", tapasztalataim átadan-
dó. Ennek első lépéseként a helyszínen tájékozódtam az állapotokról. Szomorú tényként állapíthattam 
meg, hogy 1971-ben mindössze három szakkör létezett a lehetséges 14 helyett. Az újrainduláshoz az anya-
giak és a programok egyaránt hiányoztak. Ebben a helyzetben két dolgot tudtam ajánlani. 

Először: A dühöngő divat, a régiségvásárlás elől mentsük, amit lehet! A gyűjtés céljaként a már épülő 
marcali múzeum anyagának teljesebbé tételét emlegettem. Ennél azonban hatékonyabbnak bizonyult, 
hogy az inkább helyileg, vagy csak egy korosztály számára érdekes anyagot iskolai célra, szemléltetőesz-
közként hasznosítsák. Ezt vissza is lehetett adni, ha a tulajdonos ragaszkodott hozzá, így a tárgy hatása 
sokszorosa volt egy-egy raktár mélyén penészedő társának. A végeredmény: kisebb-nagyobb gyűjtemény 
keletkezett minden iskolában. Az a tervünk, hogy ezeket szakszerűen leltározzuk,1972 után elmaradt, sor-
suk így sajnálatosan bizonytalan. A vezető tanár távozása, nyugdíjazása után gazdátlanná vált anyag sok 
helyen „megritkult", „hazamentették", szétszóródott. Romjai azonban ma is megvannak, s az iskolába 
lépő új „évjáratok" számára feüdézik a múltat. 

Másodszor azt javasoltam, hogy próbálkozzunk a helytörténettel. A múlt tárgyairól előbb-utóbb be-
szélni kell, a gyűjtő kolléga néprajzi, helytörténeti kérdések özönével találja magát szemben. Számukra, 
úgy hiszem, legtöbbet azzal segítettem, hogy beszereztem és házhoz szállítottam a Harminc nemzedék val-
lomása Somogyról című helytörténeti olvasókönyv egy-egy példányát, amely bizony számos iskolai 
könyvtárban megjelenése után öt évvel sem volt a polcon. Oka persze csak részben az, amire gondolnak. 
Nem vagyok jártas a pénzügyi bürokráciában, ezért csak akadályt láttam abban, hogy 20 példányt a mar-
cali könyvesbolton át kellett adminisztrálni, bár a könyv eladói hálózatba nem került, s csak így vehették 
át az iskolák. 

Valamennyien lelkes gyűjtők lettünk tehát, mentve a tárgyi és írásos emlékeket. Másokat a járási to-
vábbképzés vagy egy-egy bemutató óra indított el. A legkeményebb munkát azonban azok vállalták, akik 
a járási híradó számára ígértek cikkeket. A járás által kezdeményezett kiadvány régi ambíciókat, a főisko-
lán még meglevő, de nem gyakorolt készségeket élesztett újjá. A Marcali járási Honismereti Híradó puszta 
léte csoda volt. ö t számig jutottunk el. Tartalmilag nem vetélkedhetett a megyei vagy az országos híradó-
val, de feladatát sem abban láttuk. Lappangó, (el) nem ismert emberi értékeket kellett feltárnia testületek-
ben, intézményekben. Mert csak mi tudtuk, mily semmi itt a diploma - egy kis - „felettes" elismerés nél-
kül. Csak mi tudjuk, mint hatott egy-egy tanári asztalon „felejtett" példány - nevünkkel a szerzők sorá-
ban. A második szám közben (a szerkesztő távozása miatt) rám szakadt az anyaggyűjtés. így személyesen 
tapasztalhattam mikrokörnyezeti hatását, a megnőtt tiszteletet a kolléga iránt - akiről „nem is gon-
dolták . . ." Tapasztaltam a megnövekedett érdeklődést a községgel, iskolával kapcsolatos számok iránt, és 
a sokat ígérő szellemi pezsgést. Egy évtizedre való terveink voltak. 

Ma is hiszem, nincs más eszközünk, hogy a napi terhek közt alá nem merüljünk. Csak eme lehetőség és 
ugyanakkor kötelezettség képes saját szintünkön tartani. 

A Híradó körül szerveződött alkotógárda az 1970-es évekre érett a járási honismeret vezérkarává, belő-
lük verbuválódott az első múzeumbaráti kör is. Ennek feladata, hogy - a cél előtt - tömegpártfogást 
hozzon létre a járás születő intézménye körül. Ez ugyanis csak 1968-ig volt a gimnázium belügye. Az 
1960-as évek elejétől folyó gyűjtés, a bővülő iskolai kiállítások, a járási művelődési házban rendezett hét 
végi, majd egész hetes bemutatók után „iskolamúzeummá" léptünk elő. Ennek, iskolánk fénykorára 

'Elhangzott 1981. december 17-én, a Somogy megyei Honismereti Bizottság mesztegnyőikihelye-
zett ülésén (Szerk.). 
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esvén, sok-sok látogatója volt a község, a járás, a megye, de még az ország és a külföld részéró'l is (lengyel, 
szovjet, kubai). így sikerült a közvélemény „megdolgozása" lent és fó'leg fent - mire határozat született, 
hogy Marcaliban múzeum lesz! 

1968-tól tehát hivatalok, íróasztalok nyögték az ügy terheit, a megbízott igazgató gyűjtéssel, feldolgo-
zással, pályázatok íratásával volt elfoglalva. De feltárásra vár még az a négy esztendő, amelynek során 
tsz-ek, községek, iskolások és magánosok filléreiből, társadalmi munkából 1972-re befejezték az épületet, 
s lehetővé vált a megnyitó. Soha, sehol ilyen kitűnő tárgyi és főleg szellemi körülmények közt nem foly-
tatódhatott a munka! Joggal vártak tőlünk nagy dolgokat. A következő évtizedről nincs jogom szólni - a 
szakreferensi „hivatalt" csak 1981. február 26-a óta láthatom el ismét! 

A munka áttekintése érdekében újból fel kellett mérni a helyzetet. Ezért a múzeum igazgatójával meg-
látogattuk a járás iskoláit. Az eredmény: megannyi kérdőjel. Böhönyén, Tapsonyban, Szőcsényben nincs 
mód szakkörszerű foglalkoztatásokra. Csak múlt időben beszélhetünk a hajdan virágzó böhönyei és tap-
sonyi honismeret létéről. Ugyanakkor meglepett, mennyire jelen van a múlt pl. az igazgatói irodákban. 
Csak magnóra kellett volna venni a beszélgetést, és kész az iskola- vagy falukrónika. Mégsem lett belőlük 
soha ilyesmi, mert intézményesen senki sem kérte. A nyersanyag így a nyugdíjra kacsintó fejekben ma-
radt, a hazafias nevelés nagy kárára. Pedig sok helyen (csak) az adna rangot, ha az iskola ellenőrzött fel-
adatai közt tartanák számon munkánkat, mint a hazafias nevelés eszközét. így azonban nem tekintik 
többnek hobbinál: kinek ehhez van kedve, kinek a tarokkhoz! Jellemző tünet az 1950-es években szüle-
tett falumonográfiák sorsa. A legtöbb helyen ma is ez az alap, a helytörténet egyetlen forrása. Még az őket 
létrehozó lelkesedés iránti nosztalgiával is találkoztam. Mert a körülményektől függetlenül akkor is célt, 
értelmet adott a helytörténet embereknek, közösségeknek. Jobb nincs azóta sem. Hiszen csak javasolják. 
Ha akad rá egy „megszállott" - hát legyen, ha nem, úgy is jó. Ez az, ami ellen minden fórumon tiltako-
zom! Úgy érzem, nincs jogunk az egyén kényelmére bízni gyermekeink hazafias nevelését, ezer és ezer fia-
talt, sőt nemzedékeket megfosztani a haza iránti szeretetet alapfokon kiváltó helyismerettől! Ezt csinál-
hatják sokan kedvtelésből, de az iskola, a pedagógus - nem! Ám mindjárt hozzáteszem: nem többletként 
várnám ezt el a történész kollégáktól. S ma különösen nem. Legyen munkaköri feladat, a szükséges felté-
telekkel, szabadnappal, erre fordítandó óraszámmal! És ne legyen feltétele ennek, hogy az illető kolléga 
„bizonyítson", hogy ..letegyen valamit az asztalra". Szerintem bizonyított a szakdolgozattal, amikor fő-
iskolát, egyetemet végzett. Ezt mai elfoglaltsága mellett megismételni sem Libickozmán, sem Horvátkúton 
nem fogja, de még Marcaliban sem, és Kaposvárott is csak kevesen. Ezért tekintek különös tisztelettel, sőt 
alázattal a legparányibb teljesítményre, ami járásunkban fellelhető, előre elnézést kérve, ahol csak jellemző 
dolgokat emelek ki, vagy tájékozottságom hiányos (Somogyvár, öreglak, Pusztakovácsi, Nemesvid, 
Somogyfajsz, Sávoly, Vése, Déd). 

Fonyód. A gimnáziumban azt a hivatalos tájékoztatást kaptuk, hogy honismereti munka nincs. Ez egy-
részt meglepett, mert tudtam díjazott megyei pályázatokról, megyei táborunkban részt vevő fonyódi diá-
kokról. Másrészt, beleillik a megyei képbe: középiskoláinkban nincs honismereti tevékenység. Kérdés: 
miért mondunk le e második, mozgékony, mindenütt jelen levő, ingyenes múzeumi hálózatról? Hiszen 
nincs az a szakembergárda, amely mennyiségileg versenyre kelhetne e hangyaszorgalmú gyűjtők sok ezres 
seregével. S ez csak a kisebbik haszon. Amit közben formálnak - egész társadalmunk közkincse lesz, 
vagy nem lesz! Ezért tiszteletre méltó az általános iskola igyekezete. Egyéni és iskolai gondok halmaza 
közepette is élt a kollektív emlékezet az íróasztalok mélyén lapuló dolgozatokról, szerzőiket is számon 
tartva. Egy kis segítség, érdeklődés és persze a lehetőség megteremtése ismét virágzó honismereti életet 
alakítana ki. 

Balatonfenyvesen két percünk volt az informálódásra. Ebből annyit sikerült feljegyeznem, hogy szak-
kör régóta van és jelenleg is működik, iskolatörténettel foglalkoznak, szép gyűjteményüket jól elzártan őr-
zik. Feldolgozott anyagukról a Megyei Honismereti Híradó részére ígéretet csikartunk ki. 

Nikla. Korábban sok tárgyi anyagot gyűjtöttek, rendezése, leltározása terv. Iskolakrónika évekig ké-
szült, az őrségváltás egy kicsit újrakezdést is jelent. A honsimeret iskolán kívüli formája volt a Berzsenyi-
vetélkedő, az azon való szereplés komoly felkészülést igényelt, helytörténeti ismereteket feltételezett. A 
múlt azonban itt is szebb a jelennél (úgy tudom, ez évben nincsen szakkörük). 

Kéthely. Az 1960-as, 1970-es években tevékeny szakköri élet folyt a faluban. Eredménye nem egy cikk 
a járási honismereti híradóban, önálló kiadvány, tsz-krónika stb. Most az elhagyott téglagyár fényképe-
zése, történetének feldolgozása a legsürgősebb feladat. 

Marcali. Noszlopy Gáspár Általános Iskola. A szakkör és szakkörvezető áldozatkészségét jól érzékelteti, 
hogy bár nem jutottak férőhelyhez a nyári szőcsényi táborban, saját költségen naponta kijártak, megrövi-
dítve szünetüket és szabadságukat. Az ott látott, hallott dolgok bizonyára kárpótolták őket. A szakkör 
évek óta rendszeres, iskolai pályázatok témáit dolgozzák fel, ez évben például gazdaságtörténetet. Ebből 
iskolai szintű versenyt rendeznek. Helyes lenne ezt városi, sőt körzeti szintre fejleszteni. Az országos pá-
lyázati témák ugyanis inkább pedagógusoknak vagy középiskolásoknak valók, általános iskolások számára 
túl nagy feladatot jelentenek. 

Marcali gimnázium. A honismereti munka tárgyi anyag gyűjtésével indult. Ezek eleinte szemléltető-
eszközként hasznosultak, s csak később kezdtünk kilépni az órák keretei közül. 1963-tól a kiállítások 
mellé beléptek a pályamunkák. Szakkört a földrajzi nevek gyűjtésekor szerveztünk először, összesen öt 
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községben fejeztük be a munkát. A gyűjtés élményei adták az iskolai híradó elsó' számának anyagát 
(1968). Ebből négy szám jelent meg, majd a járási híradóhoz csatlakoztunk. Közben leletmentést vé-
geztünk - megyei megbízásra - a benzinkút mellett (bronzkori telep), majd a templomkertben kutattunk 
- egy százéves feljegyzést ellenőrizendő - (öl széles falra bukkantunk), falkutatást vállaltunk az Országos 
Műenúéki Felügyelőség kérésére (a templom gótikus eredetét igazolandó) stb. Valamennyi kezdeményezé-
sünk eredményes és helytörténeti élményekben gazdag volt. Ezek mellett: iskolamúzeum 1967-től, mú-
zeum 1969. januárjától, pályázatok, járási, megyei honismereti bemutató, s a csúcsponton, 1972 novem-
berében a múzeumavatás. Kegyetlen évtized következett ezután. A fiatalítás ellenére sem akadt, aki átvet-
te volna a stafétabotot. Hogy mit vesztettünk közben? Becslési alapul első korszakunk eredményei a 
mérvadók. A munka később csöndben folytatódott, s csak 1981 tavaszától létezünk „törvényesen". 

Szőcsénypuszta. Különleges helyre küzdötte fel magát az erdészeti szakiskola. A kirándulóközpont egy 
kis művelődési birodalom a falu szélén. Szakkör ugyan nincs, de van honismereti mozgalom! „Nem közép-
iskolás fokon"! - „kacsalábon forgó" szaktanterem, faburkolatú előcsarnokkal, vitrinekkel, s egy tit-
kos kis kabinnal: itt rejtőznek a 1 8 - 1 9 . századi iratok, könyvek, újságok, női kalapok - a jelzett korszak 
történelemóráinak szemléltetőeszközei. Ezenkívül: asszonykórus, Kazinczy-díj Győrből, s a megüresedő 
cselédházakból kialakítandó bemutatóterem - bárminő kiállítás színhelyeként, szlovákiai kirándulások 
01. Rákóczi-emléktúra) - múlt és jövő: felső fokon! (Miközben a megye középiskoláiban összesen 2, azaz 
kettő honismereti szakkör működött!) 

Balatonkeresztúr. A honismereti munka folyamatos, él a gyűjtemény! A folyosókon elhelyezett század 
eleji fényképek, tárgyak, a gyűjtött anyag állandó hasznosítása révén mindennap hatnak. Külön dicséret 
jár a vállalkozásért, mely a II. világháború elesetteit, eltűntjeit, később felrobbant áldozatait kutatja fel. 
Munkájukban nagy segítséget jelent Zákonyi Ferenc nemrég megjelent könyve a helységről. 

Balatonszentgyörgy. Ha e község eszembe jut, kicsit restellem magam, mint „városi" lakos. A szent-
györgyi krónika — megyei unicum! Már léte is súlyos kritika járásunk nem egy településének honismereti 
munkájáról. Ugyanakkor jól példázza, kiknek az összefogása, kiknek az érdeklődése kell egy jó szándékú 
törekvés kivitelezéséhez. Sikerük őszinte elismerést s a követés vágyát váltotta ki valamennyiünkből. 

Lengyeltóti. „Szakkör nincs, talán lehetne, Hácson, a volt iskolában tárgyi gyűjtemény van, mely a 
bekörzetesítés előtt alakult ki." Ennyi áll jegyzetfüzetemben, lehangoló tényszerűséggel, kényszerűségből. 
Pedig itt is régóta terv a hosszú idő óta készülő községtörténet kiadása. 

Szőlősgyörök. Bár nem sikerült a szakkörvezetővel találkoznom, a munka folyamatosságáról tájékozód-
tunk. A különleges szakköri gyakorlatot, amely az ifjúság szórakozásigényét a tudományos munka köve-
telményeivel ötvözte, megcsodáltam egyszer, az 1970-es évek közepén. 

Buzsák. A másik modell, Mesztegnyő után, ahogyan lenni kellene. Volt, lesz is szakkör. Ez önmagában 
természetes, a név kötelez - mondhatná akárki. Itt mégis többről van szó. Itt egy iskola honismereti 
munkája látható! (Nem egyetlen pedagógusé!) Az igazgatói irodában kéznél vannak, azonnal vetíthetők a 
színes filmek, diák, a buzsáki viseletről, a búcsúkról. Tárgyi anyaguk minden évben főszereplője a nemzet-
közi hírű bemutatóknak. Talán ez növelte elhatározásig a testület felelősségét: kézbe adni Buzsák történe-
tét az ide látogatóknak. Úgy érzem, Gárdonyi „lámpásainak" korszerű utódai ők, akik villanyfényes kor-
szakunkban is önmagukhoz méltó feladatot találtak a faluban! S ha túlzásnak ítélnék a leírtakat, még egy 
adalékot: az iskolakrónika íróinak tucatnyi részfelelőse nevelőtestületi tag! Ilyen névsort sehol másutt 
nem láttam a járásban! 

Mesztegnyő. A felső fokok itt semmit sem érnek. Ki mert például arra gondolni, hogy ez a munka a 
legkisebbekkel is folytatható? Hol van még ennyi felgyújtott, életre keltett gyermekjáték? Hol van 
ennyi mese, mondóka, történet szalagon, fejben, vázlaton? S hol van ennyi ereklyéje a múltnak? E 
kérdésekre tudjuk a választ! De nem tudok még egy kérdést elfojtani. Nem pazarlás-e ilyen és ennyi 
ismerettel teljes órában tanítani? Nem érdemelne-e az ilyen pedagógus, vagy legalább az ügy annyi 
órakedvezményt, mint pl. egy könyvtáros, hogy leírhatná, lerajzolhatná, rendszerezhetné mindezt? 

A gyűjtemény egyre gyarapodik, s a barokk műemlékegyüttessel ritka szép művelődési központtá 
alakulhat. Az udvar szabadtéri múzeummá válása révén a járás Szennája lehet idővel, dicséretesen 
elorozva a hajdani (1970) marcali terveket, amelyek szerint a múzeum körül épült volna ki hasonló. A 
kiállítás megnyitása sok értékes holmit varázsol még elő. S talán idővel elővarázsol egy falutörténetet is. 
Mert ahogyan a nemzeti tudatot a nemzeti történelem alapozza meg, úgy a lakóhelyhez való kötődés 
feltétele is annak ismerete! Ehhez a gimnázium honismereti szakköre is próbál segítséget adni. A járási 
művelődési ház pedig azt ígérte, hogy az itt folyó munkáról színes mozgófilmet készít, emlékezetül a 
jövőnek, figyelmeztetőként a jelennek! . . . 

Húszéves a honismereti munka Mesztegnyőn. Közügy lett mindaz, ami eddig apránként létrejött. 
Erről a csúcsról már nem lehet visszaesés. Korántsem vagyok azonban optimista mozgalmunk egészét 
illetően. 

így áll a honismereti mozgalom a marcali járásban 1981-ben. Ritkán segített erőfeszítések ellenére 
sem vagyunk a megyei szint alatt. Én azonban mégis féltem azt a mozgalmat, amely csupán 
harcosainak áldozatkészségére épül. Ez ma korszerűtlen, s a nemzedékváltás után magunkkal vihetjük 
féltett ügyünket is! 

Gál József 
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