
Ugyanakkor az elmondottakon túl nem hagyható figyelmen kívül az 1846. évi La salettei. az 1854. 
évi lourdesi, majd az 1917. évi fatimai jelenéseknek a népi vallásosságra, a laikus vallásgyakorlatra tett 
hatása sem. A szent kutak filiációjával találkozunk ezekben az esetekben, amelyekkel a távoli szent he-
lyeket hozták közel a közösségekhez. Nem tekinthetünk el a búcsús ponyvanyomtatványok figyelem 
felkeltő és a kegyhelyeket, valamint a szent kutakat népszerűsítő tevékenységétől sem. így mindazok a 
szent kutak, csodaforrások. amelyek hivatalos, egyházilag elismert búcsújáró hellyé nem válhattak, az 
egyházmegye területén mint csodatévő erejű, gyógyító vízzel rendelkező kutak, végülis kevés kivétel-
lel elenyésztek ugyan, de éppen a XXI. század hozza azokat a példákat, amelyek arról tanúskodnak, 
hogy közülük több is újjászületett, új ájtatossági formák ébresztője lett. Köréjük laikus vallási kisközös-
ségek szerveződtek és ismét feltűntek azok a „szentemberek", „szentasszonyok", akik ezeket a közös-
ségeket képesek összefogni. 

Végezetül megválaszolandó az a kérdés, hogy a szabadtéri szakrális emlékeknek lehet-e és milyen 
kapcsolata lehet a turizmussal? A kettő összefüggését abban látom, hogy ezeknek az emlékeknek a 
megismerésére és megismertetésére utakat lehetne szervezni, esetenként akár tanösvény-szerű megol-
dásokkal, de mindezt megelőzően a pusztuló, rossz állapotú szakrális kisemlékeket először rendbe kel-
lene hozni, megtalálni gazdáikat! Létezik Kislődön egy csaknem háromezer darabból álló vallási nép-
rajzi gyűjtemény egészen különleges, sőt egyedi darabokkal, amely akár utolsó állomása lehetne 
egy-egy arra vezető útnak. A honismeretnek és honismertetésnek, a magyar turizmusnak meg kellene 
látnia és találnia a lehetőséget ezeknek az emlékeknek a megismertetésére, példát véve Nyugat-Európá-
ból, akár Ausztriából, akár Németországból, de említhetném Olaszországot is. ahol a német nyelvterü-
lethez hasonlóan Piemont térségében kutatócsoport alakult ezeknek az emlékeknek a feltárására, közzé-
tételére, megismertetésére. Ugyanakkor helyi civil szervezetek mindhárom országban gondot fordíta-
nak rendben tartásukra, környezetük megóvására. Jó példaként állhat még előttünk Szlovénia, ahol 
mindezek mellett nagyszerű kiadvány is rendelkezésére áll az érdeklődőknek a néprajzkutató Zadnikar 
tollából.57 Ezek lehetnének a követendő példák!58 

S. Lackovits Emőke 

A XXXV. Honismereti Akadémia 
szekcióbeszámolói 
Levéltár és turizmus 

Madarász Lajos levéltár-igazgató köszöntötte a szekciót. Utána magam vázoltam a Veszprém Me-
gyei Levéltár általános helyzetét, legfontosabb adatait, kitérve a felújított székházépületre is. Ezután 
következett kolléganőm, Márkusné Vörös Hajnalka osztályvezető, aki nagy figyelemmel kísért elő-
adást tartott a kutatóink által a megyei levéltárban folytatott családtörténeti tárgyú kutatásokról, és en-
nek a munkának az intézmény általi támogatásáról, módszertani tanulságairól. Tóth Dezső Veszprém 
megyei vonatkozású kéziratos írásművekről készített bibliográfiájáról Pákózdi Éva Szilvia levéltári 
könyvtáros tartott szemléletes előadást. Ezt a több ezer tételes müvet Tóth Dezső felajánlotta a levéltár 
honlapjára, s az előadás a mű ilyen változatának hasznosíthatóságáról szólt. Hamarosan megtekinthető 
lesz teljes egészében a honlapunkon. 

Levéltár és turisztika kérdésében inkább a két területet elkülönítő problémákról beszéltem, el nem 
hallgatva azonban, hogy a téma felvetése már önmagában hasznos lehet a levéltár-ügy számára, társa-
dalmi elfogadottsága, a róla alkotott közkép szempontjából. Beszéltünk azután a honismereti mozga-
lom társadalmi hatékonyságáról, cselekvési lehetőségeinek várt érvényesülése tekintetében. Sajnálattal 
kellett megállapítanunk, hogy eszközeink gyakran kevésnek bizonyulnak. Kaczián János, Ewa Margit. 

57 Manjan Zadnikar: Slovenska znamenja Ljubljana 1991. 
58 Köszönetet mondok minden kedves monostorapáti, pápasalamoni, magyarpolányi adatszolgáltatómnak, 

Glózer László elöimádkozónak, Ebele Ferenc magyarpolányi plébánosnak, valamint férjemnek, dr. 
Sonnevend Imrének önzetlen segítségéért. 
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Bogdán Lajos és mások, hozzászólásai után nyilvánvalóvá vált, hogy a megoldást, ha van ilyen, csakis a 
civil szféra bátor kiállása hozhatja meg, ha összefogunk. 

A szekció egyebekben jól működött, figyelemmel kísérte az elhangzottakat. A szünetben könyvvá-
sárt tartottunk, megnéztünk két kamarakiállítást a családtörténet levéltári forrásairól és Mógor Tamás 
pápai heraldikus címerfestményeiről, megtekinthettük a levéltár kutatótermét, olvasószobáját, szép régi 
bútorait, és mód volt ásványvíz és pogácsa fogyasztására is. Összességében építő szellemű, és jó hangu-
latú összejövetel volt. 

Megemlítem, hogy a megyei levéltár az akadémia alkalmából avatta fel véglegesen honlapját, ame-
lyet ezután folyamatosan kíván gondozni. 

Somfai Balázs 

Múzeum és turizmus 
A Laczkó Dezső Múzeumban megrendezett program előadással kezdődött. Az előadást a régészeti 

osztály vezetője, Somlainé dr. Perémi Ágota régész kolléganő tartotta a következő címmel: Veszprém 
megyei múzeumok szerepe a kulturális turizmusban. Körülbelül 40 perc terjedelmű, részletes, pontos, 
adatgazdag előadás volt. Úgy láttam, hogy miután a hallgatóság itt már lassan egy hete vesz részt a kon-
ferencián, és rengeteg előadás elhangzott, eléggé nehezen tudta lekötni a jelenlevőket. Történeti résszel 
kezdődött, hogy egyáltalán mi a turizmus és a múzeum, hogyan kezdődött a múzeumi szervezetünk föl-
építése, milyen tevékenységeket lát el a múzeum, milyen kiadványaink, rendezvényeink vannak. Utána 
Bognár László, Felsőörsön élő bútorrestauráló a saját és családja tevékenységét ismertette. 

Ezt követően megnéztük a múzeum három kiállítását. Az első emelet egészét kitölti egy megyetörté-
neti kiállítás, ami a kezdetektől a XX. század közepéig tartó időszakot öleli föl, de vannak rajta hiányos-
ságok. Olyan csomópontokat, vagy olyan részleteket próbáltunk bemutatni, amiről igazán jó anyagunk 
van, és ami a megye történetéből különösen fontos. Van továbbá két időszaki kiállításunk is a második 
emeleten, az egyik az Avarok-magyarok címmel. Talán ez a leglátványosabb: rekonstruált falusi jelenet, 
van jurta, van ló, különféle mesterségeket űző figurák, beöltöztetve korabeli ruharekonstrukcióba, ék-
szerekkel, viseleti tárgyakkal fölékesítve. Látványos, szemet gyönyörködtető, megfogja az embert. A 
másik időszaki kiállításunknak Zsákmány a címe, ez a balatoni horgászéletet mutatja be. Úgy láttam, 
hogy amennyire nehezen viselte a körülbelül 60 fős vagy valamivel nagyobb számú közönség az elő-
adást, a kiállítások annál jobban érdekelték őket. 

Rainer Pál 

Könyvtár és turizmus 
Az Akadémia harmadik, legkisebb létszámú, de annál lelkesebb szekciója az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtárban ülésezett. Munkatársaimmal arra törekedtünk, hogy a konferencia központi témájához 
szorosan kapcsolódjunk, ezért helyismereti gyűjteményünk állományából készített kiállítással vártuk 
vendégeinket. Igyekeztünk a különféle dokumentumtípusokból kiválasztani a turizmushoz valamilyen 
formában kötődő útikönyveket, néprajzi és egyéb helyi kiadványokat, művészeti albumokat, térképe-
ket, szakdolgozatokat. Válogattunk aprónyomtatványainkból is; bemutattunk néhányat folyamatosan 
gyarapodó video-, CD- és DVD-állományunkból, és megtekinthették a turizmushoz kapcsolódó plakát-
jainkat is. 

Könyvtárunk megbízott igazgatónőjének, Pálmann Juditnak a köszöntője után Mándli Gyula tartott 
Közgyűjtemények a turizmus szolgálatában címmel átfogó előadást a világ egyik legnagyobb társadal-
mi-gazdasági szektoráról. Elemezte a turizmus történeti gyökereit, párhuzamot vont a helyismeret és az 
olimpiai játékok, valamint a Pannon táj között. Pl. említette, hogy kevesen ismerik Szokoly Alajos ne-
vét, aki Ipolyság olimpikonjaként két ország közötti politikai vita áldozata lett. Felhívta a figyelmet a 
XIX. században megjelenő dokumentumtípusra, a képeslapra, mely korhű megjelenítője és őrzője a te-
lepülések arculatváltozásának. A közgyűjteményi rendszerben a turizmus vonatkozásában a múzeu-
moknak van nagyobb szerepük a kiállításaik, rendezvényeik által. A levéltárak az elmélyült kutatómun-
ka helyszínei, míg a könyvtárak inkább információs központok. 

Ezután én következtem. Igyekeztem összefoglalni könyvtárunk történetét. Beszéltem a Vármegyei 
Múzeum és Könyvtár ügyeinek előbbre vitelére a századelőn megalakított Múzeum Egyletről, majd az 
1925-ben átadott új épületről, melyben több mint 40 évig működött a könyvtár és a múzeum. Mutattam 
képeket az egykori Jószágkormányzóság épületéről, ahova 1968-ban költözött az intézmény, amit 
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1998-ban felújítottak. Bemutattam neves elődeinket egészen napjainkig és egyebek mellett erős váloga-
tással felsorakoztattam a könyvtár jelentősebb kiadványait. 

A szekció munkájának második részében két veszprémi kutató mutatkozott be. 
Varga Béla, nyugdíjas könyvtárigazgató a Veszprém Megyei Életrajzi és a Kortárs Életrajzi lexikon 

után újabb nagy fába vágta a fejszéjét. A két előbb említett kiadvány befejezése után Hermann István, a 
pápai könyvtár igazgatója felhívta Béla figyelmét Sátoraljaújhely lexikonára. A Veszprém monográfia 
hiánya, a helyi periodikák sorozatos megszűnése, illetve kiadási bizonytalansága miatt úgy gondolta, 
hogy elkelne szűkebb hazájában is egy ilyen jellegű mű. Veszprém Város Lexikona anyaggyűjtését már 
2002-ben elkezdte. Azóta több mint 3000 szócikk készült el a település természeti és épített környezeté-
ről, de helyet kapott az emberek élete (pl. a néprajznál a magánéletnek is jelentősége van). Az intézmé-
nyek és egyházak mellett az egyesületek is részletes leírást kaptak. Varga Béla most úgy döntött, hogy 
az Internet határokat nem ismerő nyilvánosságát felhasználva folytatja a dokumentum tartalmának ki-
egészítését. Tisztelettel kér mindenkit, aki bármilyen használható információval, jó tanáccsal, netán új 
szócikkel tudja gazdagítani ezt a remélhetőleg jövőre könyv formában is megjelenő kiadványt, 
www.Veszprém.hu/vplexikon e-mail címre írott levélben tegye meg. Tudomásom szerint nincs még lo-
kális tartalmú, megjelenés előtt álló munka a világhálón közrebocsátva olyan szándékkal, hogy bárki 
véleményét figyelembe véve részese legyen a szerkesztésnek. Varga Béla szorgalmas munkájának gyü-
mölcse ismét alapműnek ígérkezik. Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe. 

A könyvtári szekció következő bemutatkozója Kis Ferenc volt, aki az Alfateam reklám cégnek a ve-
zetője. A vállalkozás fő profilja a turizmus marketing és a reklám marketing. Ebből a két tevékenység-
ből egyenesen adódik a Veszprém képesoldalai című portál, melyet 2001 óta készítenek. A honlapon ar-
ra törekedtek, hogy mindent vizuálisan bocsássanak az érdeklődő rendelkezésére. Az eligazodáshoz 
nyelvismeret nem szükséges. A kezdőlapon már számítástechnikai bravúrok vannak, amivel a leglénye-
gesebb információkra hívják fel a figyelmet. Kis Ferenc 1964 óta megszállottan fotózza Veszprémet, 
több mint 2800 DVD-je van, és egy DVD-n kb. 10 000 fénykép található. Ez a hatalmas gyűjtemény ad-
ja a Régen és Ma alapját. Itt már meg is valósult, amit Mándli Gyula az előadásában említett, nevezete-
sen egymás mellett látható a település egykori és napjainkat bemutató képe. Ezekkel az oldalakkal főleg 
a fiatalságnak és a nosztalgiázó örökifjaknak szeretnék összehasonlításképpen megmutatni, milyen volt 
a város régen és ma. Igazi helyismereti csemege. 

A Városi séta ban mindenki maga döntheti el, hogy honnan indul. Ha kiválasztotta pl. a Veszprémi 
várat, akkor a következő lépésben a váron belül is lehetőséget kap pl. a Vár utca megtekintésére. Játéko-
san, vidáman lehet itt helytörténetet tanulni, hiszen minden képhez rövid történeti leírás is tartozik. A 
honlapon található fényképeket Kis Ferenc gondos alapossággal retusálja. Nem fordulhat elő az, hogy 
pl. kusza villanyvezetékek miatt ne lehessen teljes pompájában látni egy impozáns épületet. 

Az információs oldalakon mindent megtalálnak esküvői meghívó szövegétől odáig, hogy hol kapha-
tó jó borocska a városban. Az Idegenforgalom és turizmus oldalon is lehetőség van a választásra. Min-
den nevezetességet mozaikkép azonosít be, ami mellett felnyílik a kiválasztott intézmény bemutatkozó 
honlapja. Itt megtalálja az ország összes látnivalóját a szentgáli tiszafástól a Nemzeti Múzeumig. Ez az 
információs oldal négy év gyűjtőmunkájának a gyümölcse. A készítők úgy gondolják, hogy akkor nép-
szerű egy honlap, ha sok mindenre tud választ, tanácsot adni. A kereskedelmi és marketing oldalak a fi-
zetős oldalak, ezek tartják el igazából a honlapot. A honlap megálmodóinak szlogenje: Ami szép, amit 
tudni, megkeresni, megismerni, választani szeretnék... azt látnom is kell! Egy kép több információt ad-
hat, mint egy írott szöveg, hiszen mint tudjuk, az információ 73%-át a szemen keresztül vesszük fel. A 
honlap készítői úgy gondolják, így lehet látványában eladni egy várost. A honlap várhatóan az ősz fo-
lyamán nyílik meg a nyilvánosság előtt, addig is az alkotók elérhetősége: Kis Ferenc 70/290-35-48, 
e-mail: infoitf.kepesoldalai.hu. 

A könyvtári szekcióban szót kért még Fodor István Ferenc, aki Jászjákóhalmáról érkezett. Több 
jászsági kiadványra hívta fel a figyelmünket. így pl. a nagyon impozáns küllemű és tartalmú Jászsági 
kalendáriumra, néhány időszaki kiadványra (Jákóhalmi Szabad JászPolgár. Jákóhalmi Gazduram, 
Pár(t)atlanul), valamint a különböző cikkekből, tanulmányokból saját válogatásában megjelent doku-
mentumra Jászság és Vidéke címmel. A kiadványok elkészítésével és propagálásával az a célja, hogy a 
Jászságot, ne csak a Lehel kürtjéről emlegessék. 

Megtiszteltetésnek éreztük, hogy a nagy múltú Honismereti Akadémia egyik szekciója helyszínéül a 
megyei könyvtárat választotta. Az intézmény dolgozói és a Helyismereti Gyűjtemény munkatársai 
(Vereskuti Klára, Jelinkóné Regenye Mária) nevében köszönjük a lehetőséget. 

Szabóné Vörös Györgyi 
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