
Szikossy Ferenc: 

Gondolatok egy történelmi 
emlékhely-kataszterről 

Minden népnek őriznie kell emlékezetében azokat a történelmi eseményeket, amelyek 
életét formálták, és őriznie kell azoknak a helyeknek az emlékét is, ahol ezek az események 
lezajlottak. 

Tör ténelmünk tárgyi és dokumentumemlékeinek őrzőhelyei a közgyűj temények: a 
múzeumok , a levéltárak és a könyvtárak. Ezek teszik lehetővé a tudományos forráskutatást. 

Vannak azonban a történelemnek más emlékei is, amelyekről nem szabad megfeledkez-
nünk. Ilyenek például a történelmi emlékhelyek, ahol az események megtörténtek, vagy jeles 
személyiségek, alkotók születtek, dolgoztak, éltek, illetve nyugosszák örök álmukat. 

Ezekre a történelmi emlékhelyekre nosszú időn át nemigen figyeltünk oda. Az érthetetlen 
érdektelenségnek, a városmagvak, a városközpontok, ae a külterületek átépítésének is, 
számtalan emlékhely esett visszavonhatatlanul áldozatául. Sok esetben még műemléki 
voltuk sem tudta megmenteni ezeket a helyeket. Épületek, szobrok, emléktáblák, sírok — 
egész temetők — tűntek el örökre. 

Történelmi múltunk jelentős helyszínei feltárásának, a haladó hagyományok ilyen jellegű 
emlékei ápolásának igénye nem véletlenül a múzeumokból és a műemlékekkel foglalkozó 
intézményekből indult ki, hiszen ezen intézmények eszköztárában a vizualitás és a 
történelem összekapcsolása, egysége, hagyományosan elsődleges szempont. 

A Magyar Munkásmozgalmi Muzeum, amelynek a magyar nép története 1849-től nap-
jainkig terjedő korszakának a kutatása, emlékeinek a gyűjtése a feladatköre, felismerte az 
emléknely-kutatás fontosságát és jelentőségét. Ráérezve a közérdeklődésnek ilyen irányba 
való fordulására, 1979-ben megkezdte azt a munkát, amellyel a XIX. és XX. századi jelölt 
történelmi emlékhelyeink országos kataszterét kívánta megalapozni. 

A munka megindulása előtt tisztázta a múzeum azt, nogy mely történelmi korszakra 
vonatkozóan kívánja kiterjeszteni az emlékhelyek adatainak gyűjtését, valamint azt, mit is 
ért a jelölt történeti emlékhelyek fogalmán. E fogalom meghatározásánál némi zavart 
okozot t az, hogy számos olyan emléktáblát, illetve emlékművet vagy szobrot találtunk olyan 
helyeken, utcákon, tereken, épületekben, ahol a névadó személy soha meg sem fordult, 
hanem csak az intézmény vette fel a nevét, vagy róla keresztelték el az utcát, teret. így nem 
kötődik például Bajcsy-Zsilinszky Endre személyéhez történelmi emlékhelyként a róla 
elnevezett út elején lévő nagy emléktábla, vagy az ehhez közel elhelyezett szobra sem, 
miközben számtalan olyan helyszín is ismert, ahol szobrának elhelyezése történelmileg is 
indokolt lett volna. A munka során megállapíthattuk, hogy rengeteg ilyen dezinformáló 
emléktáblával, szoborral találkozhatunk. Úgy határoztunk, hogy a kutatásokat az 1832— 
1962 közötti korszakon belül végezzük el. E kronológiai határt nemcsak azért választottuk, 
mert ez többé-kevésbé egybeesett múzeumunk tevékenységi periódusával, hanem mert itt 
volt a legtöbb fehér folt , és itt volt a legtöbb gond is. A legújabb kori emlékhelyeket még 
alig-alig tekintették tényleg emlékhelynek, és megítélésük is meglehetősen egyoldalú volt. 

A munka előkészítése során döbbentünk rá, hogy országosan semmiféle áttekintéssel sem 
rendelkezünk az új- és a legújabb kori történelmi emlékhelyekről. N e m volt egyetlen egy 
gyűj temény, kiadvány sem, amely akár a legegyszerűbb kérdésekre pontos választ adott 
volna. 

A kutatások megindulásakor egy szakmai bizotttság alakult, amelyben a Művelődési 
Minisztérium, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala, a Hazafias Népf ron t Országos Tanácsa, 
az MSZMP KB Párttörténeti Intézete, a Partizán Szövetség, az Országos Műemléki 
Felügyelőség, a Képzőművészeti Igazgatóság, a Hadtör ténet i Múzeum és a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum munkatársai vettek részt. A kataszter összeállítására, a munka 
szervezésére dr. Illés Lászlóné, a múzeum osztályvezetője kapott megbízást. 

3 



Az egész országra kiterjedő munka, természetesen csak széles társadalmi kapcsolatokra 
épülve valósulhatott meg. A munkában részt vettek a megyei pártbizottságok, a tanácsok, a 
Hazafias Népfront megyei titkárságai, a KISZ, az iskolák, a helytörténeti és honismereti 
bizottságok és szakkörök, valamint a megyei közgyűjtemények munkatársai. 

Az egész országot átfogó kuta tómunka eredményeként 1985-re mintegy kilencezer hazai 

Íelölt emlékhely adatait sikerült összegyűjtenünk. Ebből négyezerkétszázról fénykép is 
készült. Ez az anyag most már topográfiailag, tematikusan és kronologikusan is kutatható. E 

rendszert egy személyi katalógus is kiegészíti. 
Munkánkat természetesen tovább folytat juk, a katasztert tovább építjük, az új létesítmé-

nyek adatai beépülnek a törzsanyagba, s a gyűjtés jelenleg is naprakész. A kutatást és az 
adatgyűjtést csak egy vonatkozásban zárta le múzeumunk. Magyarország felszabadulásának 
40. évfordulójára az emlékhelykutatás keretében elkészült a Magyarországon található 
szovjet hősi emlékművek és temetők külön katasztere. A több száz oldalas, orosz nyelvre 
lefordított emlékhelygyűjteményt a moszkvai magyar napok keretében adta át a Művelődési 
Minisztérium képviselője a szovjet Kulturális Minisztériumnak. A nyilvántartáshoz több 
mint 10 000 felvétel is készült, s ezek a fényképek ma a moszkvai Központ i Forradalmi 
Múzeum gyűjteményében találhatók. 

Az országos emlékhelykataszter továbbépítésére 1986 óta sajnos sem a Tudományszerve-
zési és Informatikai Intézettől, sem a minisztériumtól nem kapunk további központi 
pénzügyi támogatást, miközben e témához viszonyítottan kisebb jelentőségű kataszterek, 
jegyzékek, katalógusok továbbra is élvezik azt. Múzeumunk azonban átérezve a feladat 
jelentőségét, tovább folytatja a kutatást. Annak ellenére, hogy pénzügyi lehetőségeink 
meglehetősen szűkösek, a társadalmi összefogásra alapozva nemcsak folytat juk, hanem 
bővítettük is a kutatások körét. 

A fejlesztés további irányait most, hoey a jelölt emlékhelyek katasztere már együtt áll, 
könnyű volt meghatározni. Fel kell deríteni és össze kell gyűjteni a még jelöletlen 
emlékhelyeket is. A két kataszter egvmás mellé állítása rendkívül értékes, figyelemre méltó 
következtetések levonására ad majd lehetőséget. 

Ki kell terjesztenünk a kutatott emlékhelyek témakörét a tudománvos, a művészeti és az 
irodalmi élet irányába, illetve kapcsolatot kell teremtenünk az e témákban fo lyó kutatások-
kal. Ügy érezzük, térben és időben is ki kell szélesíteni munkánkat . 

Bővítettük is a kutatás körét, tevékenységünket kiterjesztettük az ország határain kívül 
található magyar vonatkozású emlékhelyekre is. Elsősorban Szlovákia, Románia, Ausztria, 
Franciaország és Belgium magyar emlékhelyeinek kutatását vettük tervbe. Mivel személyes 
helyszíni kutatásokra aligha nyílik mód, így a sajtó és egyéb tudományos és népszerűsítő 
publikációk közleményeinek feldolgozását kezdtük meg. 

Szovjet vonatkozásban a már említett hősi emlékművek és temetők kataszteréért cserébe 
partnereinktől a polgárháború éveiben elesett magyar internacionalisták sírjainak, temetőik-
nek jegyzékét várjuk. 

Jugoszláviában azonban megvalósíthatók voltak a helyszíni kutatások is. A Magyar—Ju-
goszláv Történelmi Emlékeket Védő Szakértői Bizottság kulturális munkaterve lehetővé 
tette a kölcsönös kutatásokat Magyarországon, illetve Jugoszlávia területén. S ezen a téren 
jelentős eredményeket ért el a múzeum. A munkaprogram 1989-ben zárul, s a közös 
eredményeket kiadványban jelenteti meg a magyar és a jugoszláv fél. Addig is folyamatosan 
történik a Jugoszláviában található magyar és a Magyarországon található jugoszláv 
vonatkozású történelmi emlékhelyeken elhelyezendő emléktáblákra vonatkozó javaslatok 
kidolgozása. Összeállí tottuk és átadtuk a jugoszláv bizottságnak az ország területén 
található I. világháborús és II. világháborús vonatkozású emlékhelyek jegyzékét. 

N e m egy emlékhelyen már felállításra került az emléktábla is. E munka során készült 
1987-ben emléktábla a szegedi bör tönben raboskodott jugoszláv partizánok emlékének 
megörökítésére, de így született meg Belgrádban a vár területén az az emlékmű, amely 
Hunyad i Jánosnak állít emléket. És itt jutot tunk el ahhoz a ponthoz, hogy munkánkat a 
továbbiakban az időben is ki kell terjesztenünk, hiszen történelmünk nemcsak a XIX. és a 
XX. században zajlott. Ez irányú munkánkban nagy segítségünkre van, és máris rendelke-
zésre áll Magyarország műemléki topográfiája, és kiegészíthetik majd ezt a régészeti és az 
irodalmi topográfia munkálatai is. A munkákat egy mederbe kell terelni, össze kell fognunk 
a régészekkel, a műemléki területen dolgozókkal, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumban e 
témán munkálkodó kollégákkal is. 
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Kell egy, az egész történetünket átfogó kataszter. Szinte nincs hét, hogy ne merülne fel 
egy-egy emléktábla, emlékmű létrehozásának a gondolata, de mindig problémát okoz , hogy 
hol legyen ez felállítva, milyen gondolathoz, helyhez kö tődjön . E problémákat nagyban 
segítene megoldani egy ilyen országos kataszter, amely a jelöletlen emlékhelyeket is 
tartalmazná. 

Nemzet tuda tunkba elválaszthatatlanul beépül történeti emlékhelyeink ismerete, becsülé-
se, gondozása — de elfeledése is. A történelem iránti fokozo t t érdeklődés — amelyben 
sokféle motívum játszik szerepet — számunkra, a honismereti mozgalom aktivistái és 
résztvevői számára is, ha jól megértjük és jól végezzük munkánkat , kiemelkedő lehetőség, 
amellyel élnünk kell. Hiszen a történeti emlékhelyek „birtokbavételével" nagyban kiterjeszt-
hetjük, szélesíthetjük nemzeti azonosságtudatunkat. 

Erre azért is szükségünk van, mert fejlődésünk jelen szakaszában történeti múl tunk reális 
számbavétele, a közgondolkodásba való beépítése, egyik lényeges eleme a nevelésnek. 

Ennek a most már tematikailag, valamint térben és időben kibővített emlékhelykataszter-
nek az elkészítésére jó alkalmat, lehetőséget ad az 1995-ös és az 1996-os esztendő, hiszen 
akkor fogunk emlékezni felszabadulásunk ötvenedik, valamint a honfoglalás ezeregyszáza-
dik évfordulójára, és ezek előtt az ünnepi évfordulók előtt minden bizonnyal csak fokozódni 
fog az emlékhelyek iránti érdeklődés. 

Esztergomi káptalan címere (Móser Zoltán felvétele) 
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