
Dr. Kanyar József: 

Honismeret és közművelődés1 

I. A kérdéskört nem általában és nem minden vonatkozásban érintem, hanem csak abból az 
aspektusból, amely a közművelődés, a honismereti tevékenység és a levéltár munkájával függ elsőrenden 
össze. Természetesen érintek más közműveló'dési intézményekkel összefüggő' honismereti tevékenységet is, 
hiszen tisztemnél fogva - vezetvén a Megyei Honismereti Bizottságot - ezt tennem is illik, s tennem is 
kell. 

Bevezetó'ül talán két alapvető' meghatározást teszek. Én a honismeretet nemzeti tudatunk környezet-
védelmének tartom. (Ezt így fogalmaztam meg a szombathelyi Honismereti Akadémián és a VII. 
népfrontkongresszuson is.) A közművelődést pedig népünk művelődését emelő és gyarapító tevékenység-
nek. így próbálom megközelíteni a kérdéskomplexust, benne talán elvégezni a honismereti munka „vegyi 
elemzését" is, tartván a szülőföld ismeretét közművelődésünk melegítő áramkörének, és érzelmi 
telítettségű aktivitásának a szülőföld- és a hazaszeretethez vezető úton. 

II. Ujabban sokat - bár nem eleget! - beszélünk nemzeti és történeti tudatunk hanyatlásáról, a 
nemzeti identitás zavaráról. Az utóbbi esztendőben vettük csak észre - egyre mellbevágóbban - történeti 
és nemzeti tudatunk katasztrofális erodációját. 

Ha már a példánál tartok: hadd keressem az első összefüggést a helytörténeti kutatás és az annak 
eredményeit felhasználó helyismereti, honismereti tevékenység között . Példaként hadd említsem a 
Somogyi Levéltári Évkönyv 198I-es kötetében Magyar Eszter: Településszerkezet és agrártermelés 
Somogyban a 18. és 19. században című, a Bedő Antal-féle erdőtérképek felhasználásával készült 
tanulmányt (falu- és pusztahasználatról, erdőállományról, a szőlőkultúráról, a vetésszerkezetekről, 
rétosztályokról, igásállatokról stb.). A munka eddig agrártörténeti kutatás és feltárás eredménye. Ha 
azonban e tanulmányt a racionális földhasznosítással kapcsolatos optimális erdősültség kialakítása történeti 
előzményeként fogjuk fel - az Erdészeti Tudományos Intézet környezetvédelmi programjának"keretében 
- , akkor máris a mánál tartunk, amikor a történész átadja mondanivalóját már a helyismeret régióban 
gazdálkodó szakembereinek, a jelenben is már a jövőt munkáló honismereteseknek. Helyismeret nélkül 
ugyanis nincs még gazdálkodás sem, hacsak nem akarunk a személyi kultusz végzetes korszakába 
visszakerülni, amikor pl. a gyapot fehér virága Somogy földjén és agrárgazdaságában egyaránt az idegen 
kultúra halálvirágává vált, hisz': sem termőföld, sem klíma, sem technológia, sem a termelési kultúra nem 
tette annak termelését indokolttá az országban és a megyében. 

III. Az analógia szinte kézenfekvő más vonatkozásban is. Sokszor lehettünk tanúi annak, hogy a 
kulturális talajviszonyok infrastruktúráját nem ismerő buldózer-technika - képletesen szólva - miképp 
metszi át tudatlanul a nemzeti tudat ütőereit, ahol talán nem is volt az a szándékában. Mi a védekezés 
módja? Ahogy a talajjavításra milliókat fordítunk a jövendő érdekében, úgy, azt hiszem, itt van talán az 
utolsó lehetőség arra, hogy hatalmas energiákat fordítsunk nemzeti tudatunk meliorációjára. 

Legyen szabad a kérdés kapcsán két példát említenem. A Honismereti mozgalom keretében nagyon 
szép munka vette kezdetét hazánkban a Magyar Televízió láncolatán keresztül. Mintaszerűnek és 
értékesnek kell tekinteni ezt a honismereti tevékenységet, noha még rettenetes csatározásokat -
szemléletbeli változásokat - kell végezni a további eredmények érdekében. Én itt az Unokáink sem 

fogják látni című bátor hangvételű műsorra gondolok, amely építészettörténeti értékeink megmentésére 
irányul. Amikor a városokat és falvakat védő honismereti munkára gondolok, rögtön hozzáteszem azt is, 

'Elhangzott a somogyi Levéltári Napokon, Kaposvárott, 1982. november 22-én. 
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hogy legalább ugyanilyen mozgalommá szeretnénk tenni földrajzi-történelmi neveink visszaperelésének 
folyamatát, hiszen lassan már gyermekeink sem fogják látni térképeinken történelmi értékű földrajzi 
neveinket. E kérdéskörök összefüggésében kijelentem, hogy csak történelmi tudatunk hiányossága és 
devalválódása folytán következhetett be ez az állapot, sok-sok közömbösség és zavaros ideológia 
következményeként, hogy sokszor nemzeti múltunkból kiforgató eseményeknek váltunk szenvedő' 
alanyaivá hazánkban. Az erre utaló súlyos rrulasztások után szégyellve, de számon nem kérve -
mérhetetlen energiát kell fordítani - többek között történelem-tanításunk érettségi rangjára való 
visszaperelésére. Himnuszunk és Szózatunk megtanulására és szégyenkezés nélküli éneklésére, s lám most 
még a Bánk bán-eló'adás megmentéséért is harcolnunk kell a sekély vagy éppen hiányzó nemzeti és 
történeti tudatú éretlen, italos és csipogó fővárosi diákok egy része ellen. Legyen e kegyetlen helyzetben a 
vigaszunk az, amelyet Sinkovics Imre fogalmazott meg, hogy a vidéki diákok ünneplő ruhában és lélekben 
ülnek be a Bánk bán-előadásra. 

A városvédés mellett meg kellene a jó könyvet is védenünk. Jó volna a könyvnek és az iskolának a 
helyét méltó piedesztálra emelni hazánkban ifjúságunk előtt. Vissza kellene irodalmunknak hozni az 
évtizedek múltán is visszacsengő szép költemények memoriterhangjait is. E tekintetben iskola, könyvtár, 
levéltár, múzeum és művelődési hajlékok együttes felelősségét a családdal és a társadalommal aligha tudjuk 
megkerülni. Egyáltalán, vissza tudjuk-e tekintélyét és rangját szerezni az olvasásnak, amelyről kezdjük 
elnevelni társadalmunk öregjeit és fiataljait? Maholnap csak bámulni tudunk a képernyőre, és töredékes 
félmondatokat mondani a látottakról. Elfelejtjük a szép magyar beszédet, helyette egy minőségében 
megromlott, sokszor drasztikus és obszcén kötőszavas, szubkulturális, tudati és morális szint alatti, művelt 
emberhez szinte már nem is méltó artikuláció lesz úrrá rajtunk. 

Sok, rossz szövegű, tudatlan forgatókönyv lát napvilágot, jut át a tájékozatlan dramaturgiákon és kerül 
drága filmszalagra és a képernyőre. Úristen, milyen tudatlan szövegkönyvírók lebzselnek a stúdiók 
árnyékában! Megyénkről éppen a közelmúltban láttunk a pécsi tv-stúdió rendezésében egy színes filmet a 
betyárokról, rossz népszínművek színvonalára süllyesztett, hamisan giccses betyárromantikával. A másik 
fűmről: a Rónairól készült forgatóköny láttán pedig a Somogy szerkesztője kiáltott fel, hogy micsoda 
tudatlanság-halmaz hemzseg benne. 

IV. Hadd beszéljek a történelemkutatás és a honismereti munka összefüggéseiről is, lévén a honismereti 
munka történeti megalapozottságának egyik fellegvára: a levéltár. Van egy kitűnő német szólásmondás: 
„Die Gegenwart ist die Tochter der Vergangenheit, deshalb wird sie auch die Mutter der Zukunft" . Ami 
magyarul annyit jelent, hogy a jelen a múltnak a leánya, és a jövendőnek az anyja. A századok mindig egy 
hajóban, közös sorsban utaztatják a nemzetet. Az előbbi agrártörténeti példa is ezt igazolja! Mondják, 
hogy a történész nem a jelent kutatja, a honismeret birtokosa azonban már a jelen cselekvő alakitója. A 
történészek a tegnapból mindig tetten érhetik a mát, tudományuk aprópénzre váltásával a honismeretesek 
azonban már a mában is a jövendőt építhetik. 

Van-e valami somogyiság, valami somogyi szellemiség a honismereti munkában? Van! S ezt szeretnénk 
mi tovább is tetten érni a honismereti mozgalmunkban, erősítve általa nemzeti tudatunkat is, a 
szülőföldhöz való erősebb kötődéssel. 

Érintsünk néhány tennivalót a mozgalmat támogató es munkáló somogyi levétérból. 
1. Mindenekelőtt a levéltári kutató- és feltáró munkáról beszéljünk. Ez a feltáró és publikációs munka 

kétirányú. Egyik irápyból: a mi levéltárunk fondjaiból dolgozunk fel tanulmányokat és teszünk közzé 
alapvető forrásokat a levéltárban dolgozó és a megyében élő kutató helytörténészek segítségével, másfelől 
pedig országos nagy intézmények levéltári forrásaiból teszünk közzé olyan tanulmányokat, amelyek 
Somogy „elsüllyedt" középkorára és hódoltságára vonatkoznak, amelyekre levéltárunkban szinte alig 
található forrásdokumentáció. Ha ezeket, az általunk sokszor ismeretlen forrásokat somogyi levéltárosok-
nak és történészeknek kellene feltárniok az országos levéltárakban és szaklevéltárakban, akkor évtizedes 
hosszú és szívós munkára volna szükség. Lásd Szenyér! De alapvető forrásokat is akarunk magyarra 
fordítani, közzétenni, akár a készülő Landesbeschreibungra gondolok, akár Bél Mátyás Notitiajára, vagy 
éppen azokra a cononica visitákra, amelyek nélkülözhetetlen forrásai a magyar művelődéstörténetnek. 

2. Kiadványozási munkálatok: a) tudományos szinten - a Levéltári Évkönyvek, főképp társadalom-
történeti, gazdaságtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányokkal, b) tudományos ismeretterjesztési 
szinten a Somogyi Almanach (irodalom-, művészettörténeti kiadványok), c) iskolai közművelődés szinten 
- az Iskola és levéltár (Dokumentumok a szülőföldről!) 

3. Anyaggyűjtő és dokumentarista tevékenység: a) községi adattárak, b) falukrónika-írás (kronologikus 
annales, amely nem helytörténeti, csupán adatgyűjtemény, amely két részből áll: időtörténeti gyűjtemény-
ből, valamint képes történeti gyűjteményből, továbbá: c) helyismereti könyvtárak, d) sajtóaichívum, e) 
fénykép, mikrofilm, xerox-katalógusok stb. 

E kiadványozási munkák tekintetében azonnal említenem kell - az intézményközi együttműködés 
tekintetében is a Somogy megyei Honismereti Híradót és az intézményeink általi összefogás 
eredményeként napvilágot látott s a könyvtár gondozásában megjelent helyismereti bibliográfiákat. Kell a 
Híradó a felemelkedőben levő Honismereti mozgalom önzetlen munkatársai részére, hisz' számukra nevük 
és munkájuk megörökítése a legnagyobb erkölcsi elismerés. 
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Honismereti munkánkat magasabb szinten példázza a Somogy című folyóirat Szülőföldünk rovata, 
lépést tartva a szülőfölddel, a hazával - és Európával. De a honismereti munka alapvető' kiadványait is 
említeni kell, az olyasféléket, mint a 900 esztendőt átölelő Harminc nemzedék vallomása Somogyról című 
történelmi olvasókönyv, amely az élő nemzedéknek azért nem kerülhet már a kezébe - a történeti 
kutatómunka és a honismereti mozgalom bibliájaként, amolyan Breviárium Simighiensieként - , mivel 
második kiadásáról már évek óta csak beszélünk, érdekében azonban semmit sem tet tünk. Hadd említsem 
e helyütt az efajta kötetek fotózási technikával való olcsóbb kiadásának lehetőségét. 

4. Kiállítások (önállóan és más intézményekkel). A levéltárban nagyon sok diák fordul meg az 
osztálylátogatások alkalmával, amely alkalmakat: történelemóra a levéltárban címmel neveztük el. Ezen 
hangzott el diákkívánságként: szeretnének minél több középkori oklevelet is látni. Miután ez éppen 
napjainkban történt , munkatársaim rögtön indítványozták, hogy a következő évi tervmunkánkban, a 
levéltár tárolóhelyiségeiben állítsunk ki jó néhányat abból a 110 középkori oklevelünkből, amelyek 
megyénk történetére vonatkoznak. Ám olyan kiállítás terve is megszületett, hogy levéltárunk történelmi 
értékű archív fényképgyűjteményéből - jelesül a mernyei piarista uradalom életét megörökítő több száz 
felvételből készítsünk kiállítást a Kaposvári Mezőgazdasági Szakközépiskola falai között . Mindez tipikusan 
honismereti-közművelődési munka. 

5. Tanácskozások, konferenciák, megyei és városi honismereti bizottságok kihelyezett ülései 
(Balatonszemes, Mesztegnyő, Nagybajom, Barcs stb.). Ahol értékes honismereti munka folyik, minden 
ülésen megalapozott hely- és köztörténeti kutatások eredményei hangzottak el, akár Nagybajomban, akár 
Mesztegnyőn. Történelmi emlékhelyek tábláit helyeztük el a falakra (Nagybajom, Mesztegnyő, Szenyér, 
Balatonberény, Karád stb.). Nemrég Budapestre hívták meg Somogy megyét egy új könyvtárba, hogy ott a 
megye népművészetét és 100 kiadványát mutassuk be, és számoljunk be egyre szebben felfelé ívelő 
honismereti munkánkról. Somogysági ízeket vive magunkkal, Mesztegnyő iskolásait állítottuk méltán 
reflektorfénybe, Kövesdi Tibornéval, akinek a gyerekeit - közöttük az én unokám is - az angyalföldi 
gyerekek mirákulumként hallgatták: kóstolgatva a sokszor általuk meg sem értett szép magyar tájszavak 
ízeit (polva, horpasz). Milyen öröm töltött el akkor, amikor megmutatták egy régi mesztegnyői 
halászmester feljegyzéseit a haltenyésztésről, amelyet okulásul lemásoltatnak a falu szövetkezetének is, és 
utána elhelyezik - ritka becses forrásként - a levéltárban. 

6. Legyen szabad honismereti munkánk területén említeni azt a több száz ismeretterjesztő előadást, 
amelyet több ezer hallgató előtt tartunk évente a nemzeti és a történelmi tudat, a szocialista hazaszeretet, 
a hazafias nevelés, a szülőföldszeretet fokozása érdekében. Ennek a szép törekvésnek szolgálatában - úgy 
hiszem - jobban össze kellene fognia intézményünkkel együtt: a KISZ-nek, az ifjúsági háznak, a TIT-nek, 
a Népfrontnak, s valamennyi oktatási intézménynek. 

7. Tanulmánykötetek, falutörténetek írása, szerkesztése, lektorálása. Elkészültek Kaposvár, Barcs, 
Nagybajom, Nagyatád, Szántód kötetei. Készülőben Fonyód, Siófok, Marcali, Gölle publikációi. 

8. Készítjük megyei kronológiánkat is. Készülő műemléki topográfiánkhoz feltárt anyagokat is szeret-
nénk az Iskola és levéltár sorozatában kezükbe adni tanárainknak. 

9. Már szóltam a közös segédletekről, a Könyvek Somogyról címűről, amelyet jó lenne folytatni a 
szakfolyóiratok Somogyról szóló cikk-bibliográfiájával is. 

V. Legyen szabad néhány tervünket is megemlíteni. 
1. Készülünk az 1983. év nyarán az Országos Honismereti Akadémia Kaposvárott való megrendezé-

sére. Mondanivalójának központjában feleletet keresve a nemzet és a haza jelentőségére a szocialista 
társadalom történeti tudatában. A megrendezés jogának az elnyerése következménye annak, amit 
illetékesek ki is mondottak, hogy Somogy a honismereti mozgalom bázismegyéje. 

2. Készülünk „Szárszó", azaz népfrontmozgalmunk egyik bölcsőhelye és forrásvidékének 40 esztendős 
emlékezetére is. Kiállítást tervezünk ennek kapcsán augusztus végén, ehhez kapcsolnánk az író- és 
olvasótábor Balaton melletti megrendezését is. Megindulnak a népfront történetének kutatásai is a 
levéltárakban. Országos bizottság irányítja a munkát: a levéltáraknak és honismereteseknek fel kell 
mérniök az iratok kutathatóságának és kutatottságainak módszertani lehetőségeit, hisz' köztudottan 
mások a fonásbázisai a népfrontmozgalom történetének a második világháború előtti évtizedben, mint az 
1945 utáni időben. Az első korszakban a megyei levéltárakban és a szaklevéltárakban is kell kutatni, a 
második korszakban ugyancsak a megyei és az országos levéltárakban, valamint a pártarchívumokban és a 
népfrontszervezetek irattáraiban, ha addigra a levéltárak be nem gyűjtik a népfrontiratokat. 

3. Megyei Honismereti Híradónk ünnepi számra készül. Benne többet szeretnénk foglalkozni 
műemlékvédelmünkkel, jeles embereinknek és jelentős történeti eseményeink emlékhelyeinek megjelölésé-
vel. Az elmúlt években: 1956-ban Bartók Bélának Balatonberényben, 1978-ban Kodály Zoltánnak 
Karádon, 1980-ban a mesztegnyői 1840-es parasztzendülésnek állítottunk emléket, az idén pedig a 
szenyéri 250 éves parasztlázadás emléktábláját lepleztük le. Tervezzük Bartók és Kodály emléktábláját 
Kaposvárott is, és íróinknak, művészeinknek emlékeit megörökítő emléktáblák elhelyezését a Balaton 
melletti épületeken. 

4. Adattárunk bővítését tervezzük felszabadulásunk 40. esztendejében, fénykép-dokumentációval való 
bővítését is munkálva. Tíz év fejlődése képekben! 
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5. Keressük a regionális honismereti tevékenység útját. 
6. Módszertani kiadványunk. A szakszervezetek gondozásában: benne az üzemtörténet-írás feladatairól, 

a munkásművelődés történetének kutatásáról, s visszaemlékezések írásáról értekezve, készülőben van. 
7. Földrajzi névtár. Beadvánnyal fordultunk az Országos Földügyi és Tépképészeti Hivatal földmérési 

és térképészeti főosztályához. Megadtuk a megye földrajzi névtárából kimaradt elpusztult középkori 
falvak emlékét őrző, de a helyi névhasználatban még élő földrajzi neveket, kérve azoknak a földrajzi 
névtárba való felvételét. Beadványunkban rámutat tunk a helytelen néwálogatás és névelhelyezés hibáira, 
amelyeket elhamarkodva vittek térképekre. A helyszíni egyeztetések felületességére is utalva, javasoltuk az 
OFTH-nak a helyi honismereti aktívákra való támaszkodást. Javasoltuk, hogy e tárgyban az Országos 
Honismereti Bizottság rendezzen tanácskozást az országos helytörténeti és az anyanyelvi-néprajzi albizott-
ságok közös rendezésében. 

8. Tovább folytatjuk kiadványi munkáinkat. Még ez idén kézbe adjuk az Iskola és levéltár sorozat 16. 
számát, Somogy megye történetének a vázlatát. Jövőre pedig arcképcsarnokunk sorozatában jeles 
pedagógusokról szóló füzetünkkel jelentkezünk. 

VII. Érthető módon a honismereti munkának a közművelődés kapcsolatrendszerében én legtöbb szót a 
levéltár és az iskola kapcsolatáról ejtettem, a kiadványokat illetően is. Ezért szeretném a levéltári napok 
története során első ízben azt a javaslatunkat megemlíteni, hogy évről évre visszatérően jutalmazzuk meg 
azt a tíz pedagógust, akik a levéltárral együttműködve, erőfeszítéseket tettek és tesznek ma is, és bízom 
abban, hogy tesznek holnap is: a nemzeti tudat és a szocialista hazaszeretet növelése és hazai 
történelmünk tanítása érdekében. Jutalmat kapnak azok a tanárok, akik ápolták a szülőföldszeretetet, 
kutatásaikkal és a levéltári kiadványok felhasználásával színesebbé tették a történelemtanítást. A levéltári 
napokon szervezték a történelem szakos kollégák továbbképzéssel egybekötött tanácskozásait, ajánlásokat 
téve azon kiváló történészek meghívására, akiknek az előadásai nyomán egy-egy történelmi korszakban 
otthonosabbá váltak, mint történelemtanárok. Elég itt Benda Kálmánra, Hanák Péterre, Borsa Ivánra, 
Pölöskei Ferencre és Balogh Sándorra gondulnunk. Osztályaikkal rendszeresen felkeresték a levéltárat, hol 
levéltár-ismertetéssel egybekötött történelemórát tartottunk a számukra. Iskolai jubileumi kiállításokat 
rendeztek levéltári dolumentumok felhasználásával. A Levéltári Évkönyv, Somogyi Almanach és az Iskola 
és levéltár kiadványsorozatokat felhasználták katedráikon, és e sorozatokat szakmai megjegyzéseikkel 
támogatták. Részt vettek az országos, a megyei, a regionális tudományos és honismereti konferencián. 
Erre a szép jutalmazási aktusra november 23-án került sor először a megyei könyvtár nagytermében, a 
megye összes történelemszakos tanárának jelenlétében. A jutalmakat a Hazafias Népfront megyei bizottsá-
gának elnöke és a megyei művelődési osztály vezetője adta át a számukra. 

Levéltárunk a közművelődési munkát (tudományos tevékenységének aprópénzre váltását) benne a 
Honismereti mozgalmat továbbra is szívügyének tekinti. Iskola és levéltár sorozatunk sikere bizonyítja a 
legjobban, hogy elsőként vettük észre: el kell végeznünk a történeti tudat és a nemzeti identitás 
problémáinak újraértékelését. Közművelődésünkben is leszámolva a dogmatikus történelemírás és 
-szemlélet 1950-es évektől kezdődő súlyos mulasztásaival és ferdítéseivel. Nemcsak a fiatalságunkat nem 
tanítottuk meg e fogalmakra, hanem az őket tanító pedagógusokat sem. Levéltáraink e munkák 
folyamatában bázisintézmények, örülünk megyénk támogatásának, amellyel levéltárunk szocialista kori 
állományának milliók áldozásával ot thont teremtett a nagyberki volt Vigyázó-kastélyban. Ezért 
tartotta Huszár István is a magyar könyvtárosok vándorgyűlésén elhangzott előadásában a levéltárakat, a 
könyvtárakat, a múzeumokat és az iskolákat - a Honismereti mozgalom folyamatában a közművelődés 
első számú új segítőinek, vezérkari és közkatonai szinten egyaránt. 

VIII. Nyilván még nagyon sok mondanivalóm lehetett volna a kitűzött téma kapcsán. Szándékosan 
nem érintettem mír.den kérdést, hisz' várom a hozzászólóktól és a jelenlevőktől, hogy kiegészítik 
mondanivalómat. Pedig kellett volna arról is beszélnünk, hogy a honismereti munka, a nemzeti tudat és a 
hazaszeretet ápolása nemcsak az öregedő korosztályok hobbija és bogara, de az egész nemzet és 
társadalom ügye. Ezért végzetes tévedés leseperni a tennivalókat csak a történelem szakos tanárok 
asztalára, azt hiszem, hogy a nemzeti tudat és identitás kérdése a matematika és fizika szakos tanároknak 
is az asztalára tartozik. 

Ezt a kérdést sem szabad leszűkíteni, mint ahogy a közművelődés munkája sem csak a népművelők 
asztalához tartozik, hanem a mezőgazdász, az ipari mérnök és orvos is éppen úgy a szolgálatába állhat a 
nemzet kulturális felemelése érdekében. 
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