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Konferencia 
A konferencia krónikája 

Az Ybl Miklós ihlette, s nemrég felújított újvárosházai díszteremben 1987. december 5-én 
9 órakor telt ház előtt, a Himnusz közös éneklése után dr. Trautmann Rezső, Hazafias 
Népf ron t Budapesti Bizottsága elnöke nyitotta meg a IV. Budapesti Honismereti Konferen-
ciát. Bevezető szavaiban kiemelte, hogy az elmúlt negyedszázadban a budapesti mozgalom 
kiemelkedő területe a helytörténeti munka volt. 

Az 1970-es évek végétől egészséges nyitás történt, s ma már nagyvárosi jegyeit, 
hagyományait megtartva, széleskörű és sokszínű, az országos képhez igazodó mozgalomról 
adhatott számot a vitaindítójában dr. Mezei Gyula, a Fővárosi Tanács Művelődési 
Főosztályának főosztályvezetője. Az előadás után két órán keresztül, öt szekcióban1 

folytatódott a tanácskozás, majd ismét együtt, ahol a plénum meghallgatta a szekcióvezetők 
beszámolóit , továbbá hét hozzászólást, majd Fischl Erika, a Hazafias Népf ron t Budapesti 
Bizottsága titkárának zárszavát, aki eredményesnek, sikeresnek minősítette az összejövetelt. 
A Szózat eléneklésével fejeződött be a konferencia. 

Kapcsolódó rendezvények is voltak. Előző nap Iványi Pál, a Fővárosi Tanács elnöke 
nyitotta meg A város peremén című kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban.2 Ugyanott 
megszerveztük a honismereti kiadványok 50%-os áron tör ténő árusítását és a helytörténeti 
börzét. A budapesti konferenciák történetében először fordult elő, hogy az Or tu tay 
Emlékplakettek mellett miniszteri kitüntetéseket (három-három Szocialista Kultúráért és 
Kiváló Dolgozót) is átadtak. A konferenciát a Hazafias N é p f r o n t Budapesti Bizottsága és a 
Fővárosi Tanács közösen hívta össze, és a rendezői-szervezői munka is közös volt. 

Néhány adat és következtetés 
A szervezési időszakban arra törekedtünk, hogy a meghívandók jegyzékére mindazok a 

szervezetek, intézmények, közösségek rákerüljenek, amelyekkel a mozgalom keretében a 
népfront kapcsolatba került, de nem zárkóztunk el azoktól sem, akik a sajtóból értesültek a 
konferenciáról, s részvételi szándékukat jelezték. Összejövetelünkre eljött az MSZMP 
Budapesti Bizottsága, a H N F Országos Tanácsa, Pest Megyei Bizottsága titkárai és számos 
szakintézet, szervezet vezetője. A megjelent 285 személy szakmai hovatartozása3 a jelenlegi 
budapesti helyzetet tükröz te : a pedagógusok uralták a mezőnyt . 
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A szekcióüléseken 98-an kaptak szót. Ritka az ilyen nagyfokú aktivitás! Lejátszva a 
magnószalagokat (a tanácskozás minden mozzanatát rögzítettük) szembetűnő, hogy elenyé-
sző volt a „kívülálló" hozzászólás (a plénumon sem volt „megrendel t" felszólalás). 
Egymáshoz kapcsolódó, egymással vitatkozó eszmecsere zajlott itt, és még a „kényes" 
kérdéseket sem kerülték meg. Sok minden szóba került. Még eí>ben az évben megjelentetjük 
a jegyzőkönyvet, amely hitelesen rögzíti majd az elhangzottakat. Most csak néhány kéraést 
villantok fel. 

A művelődési főosztályvezető referátuma igen kemény, önkritikus megállapításokat 
tartalmazott : a művelődési házak szinte mindegyikéből anyagiak miatt kiszorultak a 
szakkörök, s tanintézetekben is jelentős a visszaesés,4 az iskolákban nincs a mozgalomnak 
gazdája. A szekcióüléseken konkrét példákkal egészítették ki ezt a sötét képet. Vajon jó 
volt-e az ilyenfajta kitárulkozás? Igen. Az előadó határozott állásfoglalása, a változást 
sürgető számos javaslat (kimondtálc: a pedagógiai irányítás minden szintje felelős a 
honsimereti mozgalomért , célul tűzték ki: legyen minden iskolának honismereti közössége) 
a résztvevőkben valós reményt ébresztett : hogy már a mostani szűkebb években fordulat fog 
bekövetkezni. 

Természetesen a budapesti népfront „gazda" szerepének milyensége is vitatéma volt. Az 
utóbbi időben fokozódo t t az igény: a népfront a mozgalmat határozottabban koordinálja, 
ugyanakkor kü lönböző okok miatt nincs elég lehetősége, hogy ennek a követelménynek 
eleget tegyen. Ezért gyakori a párhuzamosság, amiért többnyire a vétlen népfrontot okolják. 
Persze, mi is hibázunk, néha aKadozik az apparátusi-munkabizottsági hálózatunk. Minden-
esetre minél előbb újra át kell hangolnunk a kapcsolatrendszert, hogy a fővárosi közösségek, 
szervezetek önként, szívesen és egymást segítve, hatékonyabban együttdolgozzanak. 

Bár Budapest és a vidék kapcsolatát nem tűztük ki a megvitatandó kérdések közé, magától 
ér te tődő, hogy e téma helyet kért magának. Elsősorban az elszármazottak és az öregdiákok 
köreinek képviselői nyitot ták ki a kaput az országra. Ma már érdemes odafigyelni: a megyék, 
diákvárosok és Budapest között a kulturális csere színesedett, gazdagodott a baráti körök 
jóvoltából. Szóba került az itt-ott még előbukkanó Budapest-ellenesség vagy más vonatko-
zásban a néha-néha előráncigált urbánus—népi ellentét. Az a vélemény alakult ki, hogy a 
honismereti mozgalom (a baráti kö rökön keresztül is) a szemlélet változáshoz a híd szerepét 
töltheti be. 

Önál ló szekcióprogram volt az üzemtörténet, krónikaírás, mégis viszonylag szűk körben 
zajlott le a vita (a 40—60 fős szekciókkal szemben ide 23-an jelentkeztek). Pedig az elmúlt 

'A szekciók témái, vezetői: /. szekció: Iskolai honismereti tevékenység (Biró Ferencné, a Fővárosi 
Pedagógiai Intézet vezető szakfelügyelője, Sík Zsolt, a Budapesti Út törőelnökség osztályvezető-
helyettese); II. szekció: Koordinálási, módszertani kérdések (dr. Grünwalszky Károly, a VIII . 
kerületi Honismeret i Bizottság vezetője, Zavaros József, a XIII . kerületi népfrontbizot tság 
titkára); III. szekció: Lakóhelyi baráti körök, klubok ( G y ö r f f y Sándor, az Országos Munkás-
mozgalmi Múzeum tudományos munkatársa, Polonyi László, az V. kerületi népfrontbizottság 
titkára); IV. szekció: Üzemtör ténet , krónikaírás (Molnár Imre, a XII. kerületi Helytörténeti 
Gyűj temény vezetője, Horváth May László, a BK.V szakszervezeti bizottságának titkárhelyette-
se); V. szekció: Földrajzi nevek gyűjtése (Wacha Imre, az M T A Nyelv tudományi Intézet 
munkatársa, Szabados István, a XV. kerületi népfrontbizot tság titkára). 
2 A város peremén című kiállítás 13 helytörténeti gyűj temény (Albertfalva, Angyalföld, Budafok, 
Csepel, Hegyvidék, Kispest, Kőbánya, Óbuda , Pesterzsébet, Rákospalota, Soroksár, Újpest és a 
XVIII . kerü leti Pedagógiai Gyűj temény) anyagaiból állt össze. A kiállítás rendezője Gerelyes 
Ede, a Budapesti Honismeret i Munkabizottság elnöke, a tanácskozás egyik előkészítője sajnos 
nem lehetett jelen, mert kórházban, súlyos műtét előtt állt, de azóta szerencsésen felépült. 
3A 285 résztvevő szakképzettsége: 115 tanár, 17 népművelő, 15-15 könyvtáros, mérnök, 14 
jogász, 9 történész, 7 levéltáros, 6—6 muzeológus, technikus, középiskolai diák, 5—5 néprajzos, 
közgazdász, külkereskedő, 4 és 1 fő között i szakmák (csökkenő sorrendben): újságíró, lakatos, 
egyetemi hallgató, lelkész, építész, könyvelő, művezető, gyógyszerész, műszerész, szakíró, 
orvos, kisiparos, statisztikus, kárpitos, grafikus, művészettörténész, festőművész, szabász, 
szociológus, pilóta, pincér, cukrász, térképész, munkaügyis , mezőgazdász, katonatiszt, szakfor-
dító, cipész. 
4A konferencia előkészítése során felmérést végeztünk a honismereti közösségek számáról. 
Ennek alapján: 57 iskolai szakkör, 13 lakóhelyi klub (ebből három a művelődési házakban), 23 
baráti kör (öregdiákok, elszármazottak — ebből 18 a népfront helyiségeiben) került a nyilvántar-
tásunkba. 
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években a fővárosiak a krónika-pályázat díjkiosztó ünnepségén előkelő helyezéseket értek 
el. Ennek ellenére az aktívák körében mellékes a téma, de úgy is fogalmazhatnánk: még nem 
jutottak el az üzemi aktívákhoz. 

A konferencia lezárt egy régóta húzódó vitát: érdemes és szükséges elkezdeni a helynév 
gyűjtést Budapesten (köztudomású, hogy a megyékben már befejezték vagy befejezés előtt 
áll a gyűj tőmunka) . Lehet, hogy egy évtizednyi időtartamú tevékenységet indítunk el 1988. 
első fel évében. 

A javaslatokról 
Az előző konferencia javaslatait — szokásos módon — egy feladattervbe építettük be, 

megvalósításukat szorgalmaztuk, sorsukat figyelemmel kísértük. Mégis az egyik felszólaló 
megrótt bennünket : a mostani konferencián nem adtunk számot azokról. Az utólagos 
magyarázkodásnak nincs sok értelme. De, hogy elkerüljük az ilyen és hasonló nem kellemes 
pillanatokat, még ebben a félévben egy régi elképzelésünket váltjuk valóra: Tájékoztatót 
jelentetünk meg időszakonként, és elküldjÚK az általunk nyilvántartott közösségekhez (így 
kizárjuk annak lehetőségét, hogy egy rossz kapcsolat miatt megszakadjon valamelyik 
területen az információ továbbáramlása). 

A konferencia szekcióülésein elhangzott több tucat javaslat közül csak néhányat említek 
meg, kizárólag azokat, amelyek Budapest belső életén túl mutatnak. 

0 Szorgalmazták Budapest és Pest megye együttműködésének bővítését, erősítését. A 
helynévgyűjtés — a peremkerületekben — a Pest Megyei Levéltár nélkül el sem kezdődhet . 
Más területen (agglomeráció) is akad közös tennivaló. 

# Nem csak a budapestiek fognak örülni annak a két kiadványnak, amelyet többen 
javasoltak. Az egyik: népszerű helytörténeti olvasókönyv Budapestről. A másik: Budapest 
történeti térképeinek gyűjteménye. 
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# A kerületek és a megyék, városok testvérkapcsolata némely helyen formális, igazgatás 
jellegű, ezért javasolták a jelenlegi helyzet áttekintését és ezzel összefüggésben a kerületi 
népfrontbizot tságok és a megyei, városi bizottságok kapcsolatának kialakítását. 

# A helyi kiadványok cseréje országszerte alkalomszerű. Érdemes lenne a kölcsönösség 
alapján rendszeressé tenni, továbbá a kéziratos anyagok cseréjét is meg kellene oldani. 

# A Magyar Nemzet a honismereti jellegű közieménvek, rövid tuciosítások publikálására 
állandó rovatot nyisson meg. A Tévé rendezze meg az iskolavárosok—iskolák ősi vetélkedő-
jét. 

# Az egyik javaslat e cikk megjelenése előtt s három hónappal a konferencia után már a 
Budapesti Elnökség elé kerül. A klubok, baráti körök , egyesületek időszerű kérdéseit vitatja 
meg a testület a konferencia javaslata és az ottani eszmecsere figyelembevételével. 

Derzsi Ottó 

A K Ö V E T K E Z Ő SZÁM T A R T A L M Á B Ó L : Nemzet i emlékhelyeinkről — Kisfaludy 
Károly — Karacs Ferenc és a re formkor — Kmety György honvédtábornok — A komáromi 
vár ostroma — Népiskolák a XIX. században — Komárom megye természeti értékei — 
Beszélgetés Barabás Jenő néprajzkutatóval , T imaffy László néprajzgyűjtővel és Kecskés 
László helytörténésszel — Álmási Balogh Pál, Kossuth és Széchenyi háziorvosa — A 
budavári Mátyás-kút és Tata — Győr i gombkötők — Észt jelcsnapi szokások — Emlékmú-
zeumok és tájházak Komárom megyében — Honismeret i kapcsolatok Győr-Sopro. i megye 
és Burgenland közöt t — Petőfi emlektáblák Kárpát-Ukrajnában. 
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