
V. Országos Honismereti Akadémia 
(Győr, 1977. július 25—30.) 

Port Árpád üdvözlő beszéde 

Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága nevében szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm az V. Országos Honismereti Akadémia megnyitóján 
megjelent minden kedves vendégünket. Megkülönböztetett tisztelettel kö-
szöntöm a Honismereti Akadémia résztvevői, honismereti mozgalmunk lel-
kes aktivistáinak jelenlévő képviselőit, akik arra törekszenek, hogy nevelő, 
tudatformáló és nem utolsósorban sok időt és fáradságot igénylő szervező 
és propaganda munkával felkeltsék és erősítsék az emberek érdelkődését 
szülőföldünk, hagyományaink, nemzeti, népi múltunk, szocialista jelenünk 
iránt. Önökön keresztül köszöntöm mindazokat, akik hazánkban a több 
mint másfél évtizedes honismerti mozgalom munkásai, akik értik és tisztán 
látják e mozgalom célját, feladatait, akik Kós Károllyal együtt vallják, hogy 
„össze kell szednünk nagy fáradsággal az ország minden részéről a széjjel-
szórt köveket, hogy azokkal a magunk képére építhessünk." 
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Amikor megyénkben köszöntöm az V. Országos Honismereti Akadé-
mia résztvevőit, megköszönöm a mozgalom irányítóinak, vezetőinek, hogy 
bennünket tiszteltek meg e rendezvénnyel. Köszönetemet nem a kötelező 
formaság diktálja. Mi, Győr-Sopron megye párt-, állami, társadalmi szer-
veinek és tömegszervezeteinek vezetői úgy érezzük, hogy ez elismerése 
munkánknak, erőfeszítéseinknek, törekvéseinknek. 

Megyénk honismereti tevékenységének céljait, feladatait az MSZMP 
XI. Kongresszusának határozata, a közművelődési párthatározat, a Hazafias 
Népfront testületi döntései, a II. Országos Honismereti Konferencia állás-
foglalásai alapján határoztuk meg. Arra törekszünk, hogy összefogjuk a 
sok szinten és sok területen — 'az iskolában, a lakóhelyen, a munkahelye-
ken, a közművelődési intézményekben, a társadalmi és tömegszervezetek-
ben — folyó honismereti tevékenységet, és mind több és több akti\Tát tud-
junk megnyerni a közművelődésnek, a hazafias nevelésnek, a személyiség-
formálásnak, a tudománysegítés e közhasznú tömegmozgalmának. Mind-
nyájan, akik felelősséget érzünk szűkebb hazánk, a Kisalföld, az i t t élő em-
berek életének alakulásáért, megkülönböztetett figyelemmel kísérjük és 
örömmel üdvözöljük a honismereti mozgalom eseményeit, eredményeit. 

Az 1974. évi közművelődési párthatározat után egyértelművé vált, 
hogy a Hazafias Népfront a honismereti mozgalom gazdája, így megyénk-
ben is lehetővé vált az egységes mozgalmi tevékenység kialakítása. A szak-
mai-módszertani munka irányítását — országos szinten a Népművelési In-
tézet — megyénkben a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya mellett mű-
ködő Népművelési Tanácsadó lá t ja el. Ez a módszertani tevékenység nem-
csak a mozgalom hagyományos honismereti közösségeire ter jed ki, hanem 
a közművelődési párthatározat szellemében mindazokra a kollektívákra is, 
amelyek a hagyományok ápolásával, múltunk emlékeinek, jelenünk alko-
tásainak összegyűjtésével, megörökítésével, közreadásával segítik a haza 
teljesebb megismerését, fejlesztik a hazához való értelmi, érzelmi, akarati 
kötődést. Ez a kapcsolódás elsősorban az öntevékeny művészeti mozgalom-
ban bontakozhatott ki. Ezért fordultunk mindenkor nagy figyelemmel és 
segítéssel az amatőrmozgalom felé, ezért támogattuk megyénk néptánc-, 
kórus-, irodalmi színpad és színjátszás, báb-, fotó-, lamatőrfilm mozgalmát, 
és még sorolhatnám a különböző területeket, hiszen a Röpülj Páva körök, 
a tá jházak is szép eredményeket hoztak. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
megyében működő közel 400 amatőrcsoport és nagyszámú szakkör országos, 
sőt külföldi versenyeken is öregbítette megyénk hírnevét. 

Ahogy a közművelődésre a sokirányúság, a sokszektorúság a jellem-
ző, ugyanúgy elmondható ez a honismereti mozgalomra is. Eredményeinket 
mindenkor azoknak a szerveknek, szervezeteknek, mozgalmaknak köszön-
hetjük, akik egy közös cél érdekében, fáradhatatlanul együtt munkálkod-
nak. 

Elismeréssel kell szólnunk tanácsaink honismereti mozgalmat támogató 
munkájáról. Már hagyományos, hogy megyénk három kis városa évente fel-
váltva nyári tá j rendezvény eket szervez. A mosonmagyaróvári Szigetközi 
Napok, a csornai Rábaközi Napok és a kapuvári Honismereti Napok prog-
ramja elsősorban néprajzi, honismereti, illetve kulturális, művészeti jellegű. 
Mindezek mellett tanácsaink különböző helytörténeti, üzemtörténeti, hon-
ismereti kadványok megjelentetéséhez, pályázatok meghirdetéséhez, hon-
ismereti továbbképzésekhez nyúj tanak anyagi és szellemi segítséget. 
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A honismereti ágazatok térhódítása — az üzemtörténetírás, a munkás-
mozgalmi kutatás fejlődése, a munkásosztályon belüli változások vizsgálata, 
a termelés szerkezetének fejlődése, az ipartelepítés és számos más lényeges 
társadalmi változás — a munkásművelődésben is egyre több gazdasági egy-
séget kapcsol be a mozgalomba. így válnak a szakszervezetek a honisme-
reti mozgalom egyre következetesebb támogatóivá. Sorra alakulnak a hely-
történeti, illetve üzemtörténeti csoportok, klubok, amelyek í r ják a munka-
hely vagy a szakma történetét, kutatják, gyűjtik, helyreállítják a múlt 
tárgyi emlékeit, feljegyzik a munkáshagyományokat, a munka versenyek 
fellelhető adatait. 

A termelőbrigádok legjobbjai — elsősorban a szocialista brigádok — 
bekapcsolódtak a honismereti országjárásba, ápolják névadójuk emlékeit, 
különböző politikai és várostörténeti vetélkedőkre készülve gyarapít ják is-
taereteiket. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban megemlítsek egy me-
gyei kezdeményezést: a Nagycenki Széchenyi Múzeum a hasonló nevű szo-
cialista brigádok számára az idén m á r másodízben szervezett tartalmas or-
szágos találkozót. 

Az üzemtörténetirás szempontjából jelentősnek tar t juk a szooialista-
brigád-naplókat. Arra ösztönözzük a naplók vezetőit, hogy munkájukkal já-
rul janak hozzá ahhoz, hogy a brigádnaplók élővé, a termelés segítőivé, a 
közösség, s ezen belül a személyiségformálás eszközeivé váljanak és forrás-
értékük növekedjék. 

Az ifjúság nevelésében évek óta célszerűen hasznosítjuk a honisme-
reti mozgalom adta lehetőségeket. Az évente megrendezett diáknapok, a 
Kisfaludy Napok keretében hagyományosan meghirdet jük a honismereti, 
helytörténeti, néprajzi pályázatokat. Az idei évben már másodízben készü-
lünk a honismereti diáktábor megnyitására. Az úttörők honismereti mun-
kája elsősorban a központi akcióhoz kapcsolódik, s ezek önálló vagy kollek-
tív felfedezésekre, ú j összefüggések megismerésére nyújtanak lehető-
séget, ugyanakkor segíti a hazáját szerető, s azért itenni kész emberek for-
málását. Az őrsi napló vezetésén keresztül tan í t juk meg a gyermekeket, és 
készít jük fel őket a dokumentum jellegű brigádnaplók vezetésére. Altalá-
nos iskoláinkban komoly hagyományai vannak a honiismereti, helytörténeti 
szakköröknek. Erről tanúskodik a vitnyédi népdal-, népijáték-gyűjtő és 
feldolgozó kör és a farádi honismereti kör munkája, a mosonmagyaróvári 

úttörők pályázata. 
A fiatailok honismereti mozgalmánál arra törekszünk, hogy figyelmüket 

a közelmúlt eseményeire, az elmúlt 30 évre irányítsuk, s a néprajzi, nyelv-
járási hagyományok gyűjtése mellett fokozzuk a munkáshagyományok, a 
mozgalmi — úttörő és KISZ-mozgalom történeti — kutatások iránti érdek-

lődésüket. 
A győri Tanítóképző Főiskola honismereti szakkollégiuma a jövő pe-

dagógusait ismerteti meg e munka jelentőségével, szépségével, a tudniva-
lókkal. It t mindenképpen szeretnénk tovább bővíteni a résztvevők számát, 
hogy megyénk kisebb falvaiban is legyen szakavatott vezetője a honisme-
reti munkának. 

A honismeret bázisintézményei megyénkben is a közgyűjtemények. 
A múzeumok csaknem valamennyi szakága összekapcsolódott a honismereti 
munkával, de leginkább a néprajzi muzeológia. It t a pályázatokon kívül a 
néprajzi gyűjtőexpedíciókat említeném, amelyek megyénkben is szép sike-
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reket értek el. A helytörténeti muzeológia támogatásában nélkülözhetetlen 
a helytörténeti szakkörök anyagtfeltáró munkája. A megyei múzeumi háló-
zat rendkívül jó 'kapcsolatot építet t ki az üzemekben működő klubokkal, 
szocialista brigádokkal. A győri Xantus János Múzeum ipartörténeti mú-
zeumának alapjait ez a széles körű gyűjtő-, kutatómunka teremtette meg. 

A győri múzieum kiemelkedő szerepet vállalt az iskolai okta/tás segíté-
sében : az országban elsőként kezdeményezte a múzeumi órák szervezését. 

A TIT megyei szervezete — amely a különböző szakosztályokban folyó 
ismeretterjesztő tevékenységével a lakosság széles rétegeihez ju t el — nagy 
súlyt helyez a honismereti kérdésekkel való foglalkozásra. Tevékenysége 
különösen a faluszociológiai kutatások és a szocialista krónikaírás módszer-
tani segítésében jelentős. 

A levéltárak szintén fontos segítséget nyú j tanak a honismereti moz-
galomnak. A megyei helytörténeti kutatások egyik legfőbb műhelye ez a 
közművelődési intézmény. Kiadványaikkal gazdagítják az iskolai történe-
lemoktatást, kiállításaikkal pedig segítik az évfordulók megünneplését. 

A közművelődési könyvtári rendszer egyik legfontosabb feladatának 
t a r t j a a hely történeti-honismereti dokumentumok gyűjtését, feltárását és 
az olvasókhoz való eljuttatását. A sok szinten és sok területen folyó hon-
ismereti tevékenység a mozgalom összefogása mellett a rendszeres módszer-
tani segítséget, irányítást is megkívánja. E célból hoztuk létre győri szék-
hellyel a honismereti módszertani klubot. 

A honismereti munkát megyénkben számos kiadvány segíti. Ezek kü-
lönböző szervek támogatásával jelennek meg, tudományos színvonaluk sem 
azonos, de közös bennük, hogy Győr-Sopron megyére vonatkozó, a későbbi 
munkában hasznosítható adatokat közölnek. A 'kiadványok közül egyet 
emelek ki, amely a megyei pártbizottság gondozásában jelent meg, Győr-
Sopron megye forradalmi harcosainak életrajz-gyűjteménye címmel. Ez a 
könyv 135 olyan ember életrajzát közli, aki i t t született, itt él, vagy a bal-
oldali mozgalmakban való részvétele hosszabb-rövidebb ideig megyénkhez 
kötötte. A kiadvány a politikai agitáció mellett a történeti kutatómunkának 
is hasznos kézikönyve. 

Mindannyian jól tudjuk, hogy a honismereti mozgalomra milyen ösz-
tönzően hatnak a pályázatok. A különböző szervek, szervezetek által meg-
hirdetett pályázatokat 1976-ban Szülőföldünk címmel összefogtuk, és évente 
négy témakörben hirdet jük meg: helytörténet az ú j és legújabb kor téma-
köréből; a néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat; a helytörténeti és nép-
rajzi amatőrfilm- és fotópályázat; a szocialista brigádok krónikája. 

Győr-Sopron megyében az egy hetes program során számos lehetőséget 
kívánunk teremteni Önöknek arra, hogy az előadások mellett betekinthes-
senek ezirányú munkánkba, megismerhessék megyénk népi és munkásha-
gyományainkat. Az egyhetes rendezvénysorozat számunkra is óriási lehe-

tőség : a személyes beszélgetések, az egymás tevékenységének tapasztalatai-
nak megismerése tovább gazdagítja majd megyénk honismereti munkáját . 

Végül, de nem utolsósorban engedjék meg, hogy a megye vezetői nevé-
ben eredményes tanácskozást és kellemes Győr-Sopron megyei tartózkodást 
kívánjak, s remélem, hogy az itt látottak visszahozzák még Önöket e ha-
gyományokban gazdag vidékre, a Kisalföldre. 
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Dr. Molnár Béla megnyitója 

I. Örömmel vállaltam e sajátos Akadémia megnyitását, s a rendező 
szervek — köztük a Hazafias Népfront Országos Titkársága — nevében 
tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, a honismereti munka vezérkarát. 

„Sajátosnak" nevezem ezt az Akadémiát. Nem azért, mert „nyári", vagy 
mert „hatnapos". De azért, mert a honismereti tevékenységgel foglalkozik 
egy olyan országban, amelynek minden eredménye azt is jelenti, hogy ál-
lampolgárai jól és egyre jobban értik, ismerik közös munkájuk legdrágább 
gyümölcsét, otthonukat — a szocialista Magyarországot. Múltjával, jelené-
vel, jövőjével, szomszédaihoz, a világhoz fűződő kapcsolataival együtt! 
Olyan országban, ahol a nép hazaismerete még több is, mint az előrehaladás 
kísérője, mert feltétele is annak! 

Ügy gondolom, hogy ez a tény, ez a társadalmi háttér nagy erkölcsi 
erőforrás mindannyiunknak, s annak a mozgalomnak, amelyet az i t t jelen-
levők képviselnek, szinte a korlátlan fejlődés lehetőségét biztosítja. 

II. A megnyitó módot ad számomra, hogy érintsek néhány olyan témát 
— tanulságot, eseményt, gondot —, amelyek a tartalmában örvendetesen 
gazdagodó honismereti munkához kapcsolódnak. 

1. A szervezett honismereti tevékenység az indítás óta eltelt 17 esz-
tendő alatt értékes eredményeket ért el. Szeretnék emlékeztetni a legfon-
tosabbakra. 

— Megtalálta a kapcsolódásra alkalmas hagyományokat, s azokat nem-
csak megőrizte, de meg is újította. 

— A honismeretet új területekkel gazdagította: elsősorban a munkás-
osztály, a munkásmozgalom, a forradalmi elődök tevékenységének terüle-
teivel. 

— Kiterjesztette bázisait az ipari és mezőgazdasági üzemekre, a tele-
pülések nagy részére, az iskolákra, egyetemekre. 

— Megerősítette kapcsolatait a tudományokkal és a tudományok em-
bereivel, a művészetekkel és azok művelőivel. 

— Gazdag lehetőséget biztosít minden állampolgárnak a saját örömét 
és a közösség érdekeit egyaránt szolgáló közéleti cselekvésre. Ezt azért is 
hangsúlyozom, mert a honismereti munka közösségteremtő és formáló ha-
tásával önmagunk szocialista nevelésének is jó eszköze. 

— Összeforrott szocialista életünkkel, merítve abból és gazdagítva azt. 
— Végül, de nem utolsósorban, a honismeret közművelődésünk elvá-

laszthatatlan részévé vált. 
2. A honismeret m a országos, szervezett, önként vállalt és örömmel, 

hozzáértéssel végzett társadalmi mozgalom, amelyet magukénak éreznek a 
hivatott állami és társadalmi szervek egyaránt. Ezt a tevékenységet a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt nemzeti és internacionalista politikája ve-
zérli. A honismereti mozgalom élvezi a pártbizottságok sokoldalú és haté-
kony támogatását. Ez a munka eredményességének alapfeltétele volt eddig, 
s az marad a jövőben is. Mindennek következtében egyre több azoknak a 
száma, akik nagy lelkesedéssel vesznek benne részt. Csak emlékeztetőül: 
1400—1500 szakkör, mintegy 30 ezer szakköri tag, további több tízezer 
krónikaíró, múzeumbarát, néprajzi gyűjtő, iskola- könyvtár-, városbarát és 
természetjáró; fiatalok és öregek; munkások, tudományos kutatók és egy-
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házi emberek, intézmények. Talán ennyi is érzékelteti a munka sokrétűsé-
gét, vonzóerejét, azt, hogy hol tartunk ma. 

A honismereti munka elismert! Magasra értékelte az MSZMP KB 1974. 
évi márciusi közművelődési határozata. Pozitív elemzést adott róla a Haza-

fias Népfront VI. Kongresszusa 1976 őszén. Fejlődését állapította meg az 
Országos Közművelődési Tanács Elnöksége, 1977 januári ülésén. S még egy 
bizonyíték: az 1976-os közművelődési törvény számol a honismereti moz-
galommal, épít rá, mint hatékony közművelődési tényezőre. 

Az eredményekről szólva szeretném kifejezni a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának — mint a mozgalom gondozójának — elismerését 

és köszönetét a jelenlévőknek, a honismereti munka vezérkarának az oda-
adó, hozzáértő, eredményes munkáért. 

3. Talán felesleges mondanom, hogy az eredményeket nem önelégült-
séggel összegezzük! Már csak azért sem, mer t a lehetőségekhez és az igé-
nyekhez képest többet is elérhettünk volna. Igen sok a tennivaló, jócskán 
vannak gyengeségeink. Ezekből is csak néhányat említek. 

— Céltudatosabb munkamegosztás szükséges a mozgalom irányításá-
ban részt vevő szervek, intézmények között országos, megyei, városi és köz-
ségi szintjen egyaránt. 

— Javítani kell a honismereti vezetők képzését és továbbképzését. 
— Biztosítani kell a minőségi fejlesztés jobb feltételeit a honismereti 

munka minden területén, beleértve a krónikaírást, az üzem- és helytörténeti 
kutatást, a naplóírást is. 

— Fejleszteni kell, s jobban kell hasznosítani a honismeret és a mű-
emlékvédelem, a természetjárás, a néprajzigyűjtés, a könyvtári és levéltári 
munka, a klubmozgalom és még sok más terület együttműködését, az ebben 
lévő, még ki nem használt nagy lehetőségeket. 

— És még valami: az egész honismereti munkában, annak minden te-
rületén az eddiginél sokkal jobban kell törődni azzal, hogy azok az értékek, 
amelyeket fáradhatatlan emberek összegyűjtenek, közkinccsé váljanak! 
Csak ezzel t ehe t jük a honismereti mozgalmat még teljesebb értékűvé! Csak 
így járulhatunk hozzá még hatékonyabban az egészséges lokálpatriotizmus, 

s a szocialista hazafiság erősítéséhez! 
III. Az immár ötödik alkalommal megrendezett Honismereti Akadé-

mia azt a célt is szolgálja, hogy a tapasztalatok összegezése és cseréje mel-
lett a fő feladatokat is áttekintse. Ezt bizonyára jól elősegítik a gazdag 
program során elhangzó előadások, korreferátumok, felszólalások. Enged-
jék meg, hogy én ezek közül csak néhányat említsek. Azokat, iamelyek meg-
ítélésem szerint a honismereti mozgalom minden területén figyelembe kell 
venni. 

1. Elsőként arra utalok, hogy néhány témára különösen nagy figyel-
met kell fordítani, fontosságuk igen nagy. Ilyen témák: 

— társadalmunk vezető osztályának, a munkásosztálynak mélyebb 
megismertetése, múltjával, harcaival, ön- és társadalomfelszabadító törek-

véseivel, változásaival, s döntően mai életével, mai küzdelmeivel, céljaival 
együtt; 

— az if júság honismeretének, szocialista hazafias ós honvédelmi szel-
lemének fejlesztése, fontossága közismert; nélkülözhetetlen, hogy az ú j nem-
zedékek birtokosai legyenek a mai haza múltjának, közelmúltjának, jele-
nének; hogy legyen, amihez a születő új, a jövő kapcsolódjon; 

11 



— és ilyen téma, de annál több: átfogó, erős törekvés legyen a má-
hoz, a szocialista hazához való kötődés, a nap mint nap (gazdaságban, tudo-
mányban, kultúrában, életformában) születő értékek ismerete, megőrzése. 
Nem zártan, de kitekintően! Hiszen a nép, a nemzet kapcsolódása a szom-
széd népekkel, a világgal nemcsak a múl tban volt megőrzésre, megismerésre 
méltó értékek szülője, de még inkább az ma, amikor hazánk a szocialista 
országok közösségének tagja! 

2. Másodiknak említem feladatként a honismereti munka mozgalmi és 
öntevékeny, ugyanakkor szervezett jellegének megtartását, erősítését. Az 
éltető öntevékenység és az ezt ösztönző orientáló irányítás eddig is alapvető 
forrása volt a honismereti mozgalomnak. Legyen, maradjon az ezután is. 

3. Végére hagytam, főleg fontossága miatt: használjuk fel a következő 
évek nagy politikai-társadalmi évfordulóit a honismereti munka tartalmi és 
módszerbeli gazdagítására. 1978-ban lesz az őszirózsás polgári demokratikus 
forradalom, 1979-ben pedig a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. 
Kézenfekvő, hogy ezek az évfordulók a honismereti munka minden terüle-
tén programadó fontosságúak. Arra k é r j ü k a mozgalomban részt vevő in-
tézményeket, szerveket, aktivistákat, hogy alakítsák ki cselekvési terveiket, 
s indítsák el azok megvalósítását. Nem vagyunk elkésve, de ahhoz, hogy ez 
a munka tudatosan kibontakozzék az egész honismereti mozgalomban, idő 
kell, s ez sürgető tényező. 

Tárgyi emlékek gyűjtése; irodalmi-művészeti-publicisztikai kutatások; 
emlékhelyek felkutatása; dokumentumok, dalok gyűjtése; sok lehetőség 
van. Egyet külön is hangsúlyozunk: az élő résztvevők, az emlékezők felke-
resése, megszólaltatása, emlékeik rögzítése — elsődleges fontosságú! Mert 
hőseink ők, a szó leghétköznapibb, legemberibb értelmében. S számuk is 
fogy, sajnos gyorsan. Megőrizni őket élményeikben — szocialista köteles-
ségünk ! 

A honismereti munka nagy hatású szakasza volt, amikor felszabadu-
lásunk 30. évfordulója adta az ösztönzést. Építsünk annak tapasztalataira 
most az ú j feladatok időszakában is. 

Befejezem! Köszönet Győr-Sopron megyének és Győr városának, ami-
ért vállalta a házigazda szerepét. Mi magunk azért választottuk ezt a me-
gyét és várost, mert jelezni kívántuk elismerésünket az itt folyó gazdag, 
eredményes honismereti munkáért . Ezzel az V. Országos Honismereti Aka-
démiát megnyitom. 

A továbbiakban közöljük az V. Országos Honismereti Akadémián elhangzott előadá-
sok és felszólalások többségének rövidített szövegét. 
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