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Veszprém megye 
a honismeret tükrében 

Veszprém megye kivételesen szerencsés fekvése, a Balaton és a Bakony ölelkezésében 
megtestesülő természetföldrajzi és táji adottságai már önmagában is az ország egyik 
legváltozatosabb, legizgalmasabb megyéjévé teszik. A meglévő természeti adottságot jól 
egészíti ki a történelmi tradíció, az itt élő emberek sokfélesége - a nemzetiségek és vallások 
sokszínűsége, csakúgy mint a tájegységenként eltérő foglalkozásbéli különbözőségek - a 
tárgyiasult és szellemi értékek sokasága. A Pannónia közepén elterülő több mint négyezer 
négyzetkilométernyi területet lényegében az itt élt és élő e m ^ r egymáshoz és a természet-
hez, tá jhoz való viszonya teszi sajátossá és vonzóvá. A mában élő ember kapcsolatát a mai 
valósághoz, csakúgy mint a jövőhöz, alapvetően meghatározza a múl thoz és a múlttal való 
viszonya. A régmúlt és a közelmúlt kötelékeit az egyén és a kisebb-nagyobb közösségek 
akkor is hordozzák, hordozni kénytelenek, ha szeretnének megszabadulni ezektől a 
kötelékektől. 

Az elmúlt idők, szokások, hagyományok, tárgyiasult és szellemi értékek ismerete, ápolása 
nélkül nem érezhetjük igazán helyünket a világban. Abban a világban, melyhez való 
kötődésünkben meghatározó a szü lőföld, az a település, amelyet magunkénak érzünk és 
amelyik minket elfogad és befogad. Ugyanakkor a települési lét csak térségi együttlétben 
válik igazán sajátossá és meghatározóvá. Veszprém megye sok kis és nagy térség szövevényé-
ből válik sajátos egésszé és a sokarcú tájék által megérintett ember érzi és érezheti magát 
Veszprém megyei polgárnak. A sajátos táj vonzó hatásának köszönhető, hogy lényegesen 
többen érzik, éreznetik magukat Veszprém megyei polgárnak, mint a megye ténjneges 
népessége, hiszen - főleg a művészet, a kultúra világából - második (vagy talán első?) 
o t thonukként térnek vissza megyénk egy-egy különleges hangulatot árasztó vidékére. A 
Balaton nem teljes a felvidék nélkül, mely eltakarja a Káli-medencét, összeölelkezve az Eger 
völgyében megbújó falvak sorával. A régvolt idők emlékét őrző híres várakból csakúgy, mint 
az ember előtti múlt emlékeit is ő rző tanúhegyek tetejéről, kitárul a világ. A Bakony 
hegyláncolata sok-sok természeti kincset rejt magában, miközben az itt megtelepült ember 
sebeket ejtett a hegyek testén, kísérletet téve a természet és önmaga átformálására. A 
természet mély hatása alól azonban nem menekülhet, így a bakonyi ember viszonya a 
természethez ma is közvetlenebb és élőbb még akkor is, ha időközben városlakóvá vált. 

Az új ipari városok gyors és látványos terebélyesedése kevésbé érintette a Bakonyalja és a 
Kisalföld által ér intkező terület fővárosát, Pápát, meghagyva a lehetőséget az értékőrző és 
ér tékmentő városfejlődéshez. 

Az elmúlt évtizedek központosí tó településpolitikája érintette a mi megyénket is, így 
Veszprém - a királynék városa - elvesztette régi kisvárosi jellegét, a régi városmagot 
összeszorító lakótelepekkel. Ugyanezen területfejlesztés veszélyeztette a falvak sokaságát 
leginkább azzal, hogy megfosztotta a kistelepüléseket az értelmiségi lét feltételeitől, a 
községek tanítók, lelkészek, sőt végül még agrárértelmiség nélkül is maradtak. 

Mindebben a szerves fejlődést sok esetben figyelmen kívül hagyó központosí tó társada-
lomirányítási folyamatban kezdetektől voltak olyan személyiségek, akik igyekeztek őrködni 
a kulturális és nemzeti értékek megőrzésén, kísérletet téve a helytörténeti és honismereti 
mozgalom létrehozására. 
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Veszprém megyében áttörést jelentett a honismereti mozga lom szervezésében az 1962. 
december 8-9-i tüskevári tanácskozás. Et től kezdve hol az adott politikai széláramlatokat 
és szélárnyékokat bölcsen kihasználva, hol a politika tűrésmezsgyéjén egyensúlyozva 
egyre terebélyesedett a megyei mozgalom. A megyei m ú z e u m , a könyvtár és a levéltár, 
valamint a települési közművelődési intézmények és iskolák jelentették azt a szervezeti 
hátteret , melynek segítségével sikerült elindítani és megvalósítani jelentős programokat , 
így többek közöt t hosszan tartó, aprólékos munkával és sok-sok lelkes közreműködővel 
elkészülhetett a Veszprém megye földrajzi nevei sorozat . Jelentős lendületet adott a 
mozgalomnak, hogy 1972-től megjelenik a Veszprém Megyei Honismeret i Tanu lmányok 
című tudományos- ismere t ter jesz tő antológia sorozat, amely többnyire tematikus feldol-
gozásokat tartalmaz, zömében megyei szerzők közreműködésével . Ez idáig az értékes 
kiadványnak 14 száma jelent meg. 

A megye helytörténeti-honismeret i mozgalma szempont jábó l hatalmas változást és soha 
nem látott lendületet adot t az 1989/90-es politikai rendszerváltás, illetve az annak szerves 
részét alkotó önkormányza t i választások. A helyhatósági választásokkal a korábban 
társközségi létben élő települések felszabadultak, önál lókká váltak. Megmozdul tak a 
falvak, megmozdul tak a városrészek, felélénkült a civil társadalom szerveződése. A 
településeken sorra alakulnak a különféle egyesületek és körök, keresik a falvak a 
múl t juka t , vigyázzák és helyreállítják a még el nem pusztul t értékeiket. Faluházak, néprajzi 
házak és múzeumok jönnek létre, sorban születnek településtörténeti írások, a települések 
jeles személyiségeit bemuta tó emlékezések, falukrónikáK és kalendáriumok. 

A z egyházi értékek és szokások újra föléledtek, csakúgy, mint a nemzetiségi települések 
feledésbe merült sajátos hagyományai . 

A települések lelkiismeretének tárgyiasult megnyilvánulásai a világháborús, illetőleg 
1956-os emlékművek. E z e l ^ régi-új emlékművek, táblák és emlékhelyek szintén szerves 
részei a lakosság identi tástudatának, ezért is kiváló kezdeményezés e pár évre visszanyúló 
hazafias mozgalom eredményeinek összegyűjtése, melyre a honismereti egyesület már 
megtet te az első kezdeményező lépéseket. 

A települések részéről megnyilvánuló spontán és tudatos törekvések szakszerű, ugyan-
akkor viszonylag gyors megvalósítását is elősegíti, hogy 1991. március l - jén megalakult a 
Veszprém Megyei Honismere t i Egyesület. Az új fo rmá tumú szerveződést természetesen 
azok a lelkes k ö z r e m ű k ö d ő k és gyűj tők hozták létre, akiknek köszönhető , hogy az új 
lendületű mozgalomnak van elég szellemi bázisa. Az egyesület szoros együt tműködésben 
tevékenykedik a kulturális életben meghatározó jelentőségű megyei intézményekkel , így a 
Laczkó Dezső Múzeummal , a zirci Természe t tudományi Múzeummal , az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtárral , valamint a Megyei Levéltárral. A z együt tműködés ú j lehetőségét 
kínálja az ez évtől létrejött Megyei Közművelődési In tézmény, amely törekvései sokféle-
képpen segíthetik a honismeret i mozga lom és egyesület munkájá t . Természetszerűleg a 
honismeret i egyesület és a társadalmi egyesülések szövetségébe tömörül t szervezetek, 
valamint a településeken létező egyesületek, egyletek közö t t is egyre soksz ínűbb együtt-
működés alakul ki, melyből ú jabb ötleteket, megvalósítható akciókat, kutatásokat, 
p rogramokat merí thetnek az együtt munká lkodó felek. 

A honismereti mozga lom jövője szempont jából meghatározó jelentőségűnek érzem, 
hogy a kulturális és nemzet i örökség védelmében, az anyanyelv ápolásában, a népi 
hagyományok kutatásában, a lakóhelyi környezet és a táj védelmében a fiatalok minél 
akt ívabban és lehetőleg széleskörűen vegyenek részt. Ezér t is fontos a szerencsére 
s zaporodó számú és változatos jellegű honismeret i t áborok szervezése. Mindehhez 
szÜKséges a lehetséges legtöbb társadalmi erő okos koncentrálása, a szellemieket és 
anyagiakat érintően egyaránt . 

A Veszprém megyei önkormányza t csekély anyagi lehetőségei ellenére ez idáig is 
igyekezett támogatni minden átfogó kezdeményezést , in tézményrendszere szakemberei-
nek közreműködésével felkarolni a települések törekvéseit , módszertani és gyakorlati 
segítséget nyújtva egy-egy p rogramhoz , rendezvényhez, kiállításhoz, k iadványhoz vagy 
akcióhoz. 

Az e lkövetkezendőkben még inkább szükségesnek tűnik a sokszínű folyamat további 
erősítése annak érdekében, hogy Veszprém megye minél t öbb polgára lehetőség szerint e 
g y ö n y ö r ű tájon érezze magát o t thon . 

Dr. Zongor Gábor 
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