
Pozsgay Imre: 

A honismereti 
mozgalom feladatai 
a nemzeti tudat 
elmélyítésében 

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden résztvevőjét. Köszönöm a baráti fogadtatást, 
és az alkalmat arra, hogy ismét találkozhatom a honismereti mozgalom aktivistáival, vezetői-
vel, irányítóival. Miként erről tájékoztattak, egy eredményes, jó konferencia keretében kel-
lene mozgalmunk néhány összefüggéséről nekem is beszélnem. Mindenekelőtt arra kérek fel-
hatalmazást a konferencia résztvevőitől, hogy ne csupán a honismereti mozgalom dolgairól 
szólhassak, hanem felhasználhassam az alkalmat az egész népfrontmozgalom, és hazánk poli-
tikai életének néhány gondjáról , összefüggéséről szólni. Azt hiszem, közösen megtaláljuk majd 
ezek között a politikai problémák között azt a kapcsolatot, amely a honismereti mozgalomhoz 
vezet el bennünket, és annak továbbfejlődéséről ad útmutatást az önök közös részvételével, 
együttműködésével. Mindenekelőtt azonban mégis azt szeretném hangsúlyozni, amit gondo-
lom itt, a 25. évforduló jegyében már többen elmondtak. Nagy örömünkre szolgál ebben az 
országban valamennyiünknek, akinek fontos ez a haza, és hazához való viszonyunk tisztázása, 
hogy részesei lehetünk ennek a mozgalomnak, amely viszontagságos, de mégis eredményes, 
közmegbecsülést kivívó negyedszázadon át megteremtette az előfeltételeit annak, hogy köz-
figyelmet keltsen a jövő negyedszázadban, sőt hosszabb időre is. A lényeg mégiscsak az, 
hogy egy olyan mozgalom részesei lehetünk a honismereti mozgalom kereteiben, amely nem 
kuriózumként, különleges elszántságú, kedvtelésre vállalkozó emberek zárt egyesületeként, 
hanem az ország nyilvánossága előtt, sokak támogatását, és még többek megértését élvezve 
fejtheti ki tevékenységét. Így aztán talán nem vetem el a sulykot, ha azt mondom, hogy a 
honismerettel foglalkozók köre olyan mozgalom részese, amelyik életképesnek bizonyult, 
és ez az életképesség a benne részt vevők tudásán, hazaszeretetén és elkötelezettségén múlott. 

A továbbiakban őszintén örülvén ezeknek az eredményeknek, hadd szóljak a mozgalom egy 
sajátos aspektusáról. S ez már a politikai munkás megközelítési módja. Annak a politikai 
munkásnak a megközelítési módja, aki itt most, az utóbbi hetekben, hónapokban néhány fontos 
politikai esemény részese, itt-ott szervezője, felelőse is lehetett . Azt hiszem, hogy az egész 
politika, és a politikai intézményrendszer számára ugyanaz az alapkérdés, ami a honismereti 
mozgalom számára is. Itt, most, 1985-ben messzebbre előretekintve, hogyan határozhatjuk 
meg a magyar állampolgárt, és helyét ebben a társadalomban, és ennek az ú j meghatározással 
működő, és működni képes állampolgárnak az identitásába, vállalkozó kedvébe, és természe-
tébe, személyiségébe beletartozik-e szocialista hazánkhoz és a szocialista rendszerhez való 
kapcsolat, vagy ez valahol raj ta kívül történik? En azt hiszem, az első és talán legfontosabb 
tanulsága az utóbbi negyedszázad fejlődésének, hogy ebben az országban nyíltan vállalhatja 
magyarságát az, aki magyarként akar ja állampolgári létét kiteljesíteni, de nyíltan vállalhatja 
nemzetiségi hovatartozását is az, aki magyar állampolgárként, nemzeti identitását egy más 
néppel is kapcsolatban, és származásának, etnikai tudatának összefüggéseit tisztázva akar ja 
ebben a hazában megélni. 
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Ha tehát itt most az ú j állampolgárt keressük, aki a szocialista demokrácia intézményeiben 
élni tud jogaival, teljesíteni tudja kötelességét, és felelős személyiségként akar részese lenni 
az ország építésének, akkor ebben elkerülhetetlenül, nélkülözhetetlenül tisztáznia kell az or-
szághoz való viszonyán túl a nemzetéhez való viszonyát is. Ezért mondtam, hogy a honisme-
reti mozgalom nem elszánt népmüvelök, pedagógusok, levéltárosok és szellemi munkások 
különleges kedvtelési színtere és alkalma, hanem egy olyan mozgalom, amely ennek az állam-
polgárnak a létrehozásán, kiformálásán fáradozik, vagyis az ország fejlődésének fö áramába 
tartozik. Nem a perifériák és a marginális élmények világa, a kirekesztődés és a kivonulás 
magatartása a honismereti mozgalomban való részvétel, hanem a fö útvonalon való mozgás 
lehetősége. Ez az egyik dolog, amit mozgalmunkkal, egész helyzetünkkel kapcsolatban — 
remélem, az eddig elhangzottakkal is egyetértésben — szerettem volna megemlíteni. 

Milyen ma itt Magyarországon annak az állampolgárnak a kondíciója, akinek, amelynek 
személyiségét szeretnénk nem gyámkodással, paternatilisztikus felsőbbséggel és alattvalói 
megközelítési móddal meghatározni, hanem ahogy mondtam: működőképes állampolgárként 
definiálni. Nos, milyen a személyisége ennek a mostani állampolgárnak? Lehet lelkendezni, 
különösen most a választási tapasztalatok ilyen-olyan élményei után. Lehet méltányolni a 
nép politikai érettségét, elkötelezettségét, és a közmegegyezésben való részvétel jelentőségét. 
Ez mind igaz. Mégis, éppen mert ezt mondták el a legtöbbször és a legtöbb helyen, én a gon-
dokról szeretnék elsősorban szólni s ezek között a gondok között első helyen megemlíteni, 
hogy b a j van az országban az állampolgárok körében a felelősségtudattal. És mielőtt még bárki 
megvádolhatna azzal, hogy én a felelősségtudat hiányáért a népet marasztalom el, szeretném 
elmondani: a felelősségtudat hiánya és a felelősség érvényesítésének nehézségei nem a népből, 
hanem rendszerünk működési zavaraiból adódnak. Éppen ezért első helyen és legfőképp nem 
pedagógiai feladatok és népművelési feladatok állnak a társadalom előtt, hanem a politikai 
intézmények és az állampolgár helyét meghatározó intézmények olyan módon való fejlesz-
tése, amelyben ez a felelősségtudat kifejlődik és érvényesülni tud. 

ö rü lök , hogy ezzel egyetér tenek és ebben a gondolatban támogatnak, mert ez, azt hiszem, 
alkalmat ad arra is, hogy a nevelési fogyatékosságokról, a művelődési hátrányainkról is szól-
jak, de még mindig az intézményeinknél maradva. Friss élmények hatása alatt hadd mond-
jak el egyet-mást a felelősség csökkent értékűségéről. A demokrácia fejlesztésének és a köz-
vetlen termelő meg a tulajdon közelebb hozásának jegyében elkezdődött egy ú j vállalati in-
tézményi vezetési, irányítási forma alkalmazása a termelőüzemekben, az állami vállalatokban, 
nem utolsósorban a termelőszövetkezetek jó tapasztalatait is hasznosítván. Azt látjuk, hogy 
az első — többségében eredményes választás — során itt-ott a meggondolatlanság és a fe-
lelőtlen követelőzés is beköltözik ezeknek az intézményeknek a működésébe. Hallottam olyan 
vállalati vezetőségválasztás előkészületeiről, ahol a kollektíva tagjai arról beszélnek, hogy 
náluk az lesz igazgató, aki legalább 15% béremelést ígér. A példát tanulságért idéztem, mert 
ebből — számomra legalábbis — nagyon fontos tanulság következik. Első meghökkentő tapasz-
talatként azt vonhatnánk le, hogy érdemes-e ilyen intézményeket kezdeményezni, amikor a 
kollektíva éretlenül és meggondolatlanul a vállalat valódi helyzetének tisztázása nélkül „kö-
vetelni nem rest, de teljesíteni rest" alapon nyúl hozzá az adódó alkalmakhoz, lehetőségek-
hez? És ilyenkor az első kézenfekvő válasz az szokott lenni, hogy akkor von juk vissza ezeket 
az intézményeket, s vonjuk meg az emberektől ezeket az intézményeket, hiszen infantilis mó-
don, gyermekded viselkedéssel reagálnak a demokrácia nyúj tot ta lehetőségekre. Rosszul 
vizsgáznak demokráciából, mert hiszen felelőtlenül a máról holnapra élés jegyében gondol-
kodnak. Én meg azt mondom erre a tapasztalatra: azt mutatja, éppen ideje volt már tenni 
valamit, mert idáig süllyedt a társadalmi magatartás. Attól van, hogy az emberek a szocialista 
építés bizonyos korszkában, megint csak jól ismert okokból, a felhalmozás parancsait, köve-
telményeit teljesítve, nem lehettek valódi résztvevői a döntéseknek. Nem szokták meg, hogy 
véleményüknek, döntéseiknek következményei vannak. 

Az ajánlásom pedig, hogy bárki ilyen jelenséggel találkozik, és valami hasonló jelenséget ta-
pasztal, akkor is arra a következtetésre jusson, hogy akár súlyos árat fizetve is, következetesen 
folytatni kell a demokrácia fejlesztését. Kívánom, hogy eljussunk egy olyan felelős állampol-
gár megalkotásához — önmagunkat a lkot juk meg, én ezt igy értem —, aki lehetőségei, körül-
ményei tudatában reagál a valóság tényeire, és dönt saját helyzetéről nemcsak személyes élet-
körülményeit, hanem a nagyobb közösség ügyeit illetően is. 

Következő, amiről itt most ugyanennek az állampolgárnak a pozíciójából kiindulva szólni sze-
retnék, hogy a már említett politikai intézmények miként alakíthatók, fejleszthetők úgy, hogy 
az állampolgár valódi tényezőnek érezhesse magát, vagyis a demokrácia mint kormányzati esz-
köz, és mint önálló emberi érték is működőképes legyen. Először a visszájáról kezdem. Szemünk-
ben a demokrácia nem csupán kormányzati technikák keresését jelenti, hanem emberi értéket, 
mint egyedüli intézményi formát arra, hogy a személyiséget, amelyet éppen az ú j társadalom 
akar a legmagasabbra emelni, megfelelően tiszteletben tarthassuk. És akkor, amikor a demok-
ráciával szembeni ellenvetéseket hallom, a következőt szoktam egészen zsaroló módon megkér-
dezni: barátom! mit szólnál ahhoz, ha téged semmibe vennének? Ha ez neked rosszul esne, akkor 
már a gondolat lépcsőin még csak egy fokra kell felhágnod. Elgondolni, hogy akkor ez mit je-



lenthet embertársadnak, szomszédodnak, barátodnak. S ha e r re a felismerésre el jutunk, akkor a 
demokráciát mint létformát, mint olyan humanisztikus értéket fogom fel, amely nélkül nem le-
hetséges az, hogy emberszámba vegyem a másik embert. Csak a demokrácia emelheti ki az állam-
polgárt abból a pozícióból, ahol csupán igazgatás tárgya. Az igazgatás tárgyából az igazgatás 
és a társadalomirányítás alanyaivá akarnak válni az emberek, és ha itt a választások körül voltak 
viszályok, konfliktusok, politikai megnyilatkozások is — hála isten hogy voltak, már idáig is 
el jutot tunk —, akkor ebből az állampolgár számára a legnagyobb élmény az lehetett, hogy nin-
csenek a hatalomnak eldugott zugai és különleges folyosói, ahol neki nincs joga közlekedni. 
Nincs titok, áttetsző a rendszer, és ebben az áttetsző és az állampolgár számára is belátható 
rendszerben természetes közlekedési folyosók vannak mindenki számára. Én ebben látom a 
legnagyobb jelentőségét annak, ami itt történik — ha a részletekben elmerülnénk, nagyon 
visszatetsző dolgokkal is találkoznánk —, de az egyetemes társadalmi magatartást és képet 
illetően ezt mint hasznot mindenképpen a demokráciának elkönyvelhetőnek tartom. Nem aka-
rok leragadni és megragadni itt a demokrácia meg az állampolgár problémájánál, de úgy hi-
szem, hogy ezen a konferencián, amikor történelmünkhöz és a közösséghez való viszonyun-
kat tisztázzuk, akkor ezeket a politikai gondolatokat is érdemes volt megemlíteni. 

A továbbiakban a nemzet, a honismeret és a kulturálódás néhány összefüggéséről szeret-
ném a véleményemet elmondani. 

Legelőször is megismételni azt amit az Országos Közművelődési Konferencián is elmondhat-
tam. Semmiféle olyan történést, gazdasági nehézségeink, bajaink ellenére nem látok az ország-
ban, amelyik arra a következtetésre kényszerithetne bennünket, hogy függesszük fel a köz-
művelődési programot és szemléletileg lépjünk vissza az 1974. előtti korszakokba. Ezt azért 
merem kijelenteni, mert én a közművelődés programját nem a tárgyi feltételek barkácsolásá-
ban látom. A tárgyi feltételek persze nélkülözhetetlenek az eredményes közművelődéshez — 
véletlenül sem akarnám felmenteni azokat, akiknek itt feladatuk van —, de hangsúlyozni sze-
retném: a közművelődés nem a tárgyi feltételek mozgatását jelenti, hanem azt a lényeges, alap-
vető szemléleti változást, amit az állampolgárral kapcsolatban a politikai színtéren az előbb 
elmondtam. Hogy tudniillik aktív résztvevő, belső indítékból művelődő emberek sokaságára 
van szükség, ami persze, hogy nem nélkülözheti a pedagógiát, a népművelői magatartást, és a 
népművelői hivatást, de nem mindegy a népművelő számára sem, hogy kinek tekinti, minek 
tekinti azt az embert, akinek a művelődését elő akar ja mozdítani. És ebből a szempontból én 
korszakos jelentőségűnek tartom az 1974 óta, majd az 1976-os 5. törvénnyel államilag is meg-
támogatott közművelődési politikát és programot, amely megelőlegezte a választási törvény 
politikai szemléletét azzal, hogy erre az aktív állampolgárra figyelt, aki belső késztetésből és 
saját cselekedetei által juthat el, ha a feltételeit úgy irányít juk, a művelődő állampolgárhoz. 

A másik: ez a közművelődési szemlélet volt az első, amelyik a politika számára is mintául 
szolgálhatott. Nem azért, mert a politika közművelődési ajánlásokat követ, hanem azért, mert 
más a mozgástere, és néha csak később léphet mint a művelődési mozgalmak. Ez a közművelő-
dési szemlélet volt az első, amelyik kimondta, hogy a tömegesség és a minőség összekapcsol-
ható. És — bár a tehetségek kiemelkedésének útját a szocializmusban is meg kell tervezni — 
nem egy elitista szemléletre építi a néphez való viszonyát, amelyben bölcsek, nagy tudást fel-
halmozó emberek csopor t ja a tudás morzsáiból részesiti a népet, hanem olyan társadalomnak 
tekinti az állampolgárok egyetemét, amelyben mindenki el juthat a személyiségével és a szemé-
lyi teljesítőképességével azonos tudáshoz. Ez azt jelenti az én felfogásom szerint, hogy az eli-
tizmussal való ilyen szakítás a művelődési, közművelődési programokban megint csak jó elő-
készítője volt a politikai lépések megtételének. Az elitizmus lényege az én szememben a vég-
telen, mérhetetlen pesszimizmus a néppel szemben, amely csak arra alkalmas, hogy kiválasz-
tottak és különleges képességűek sajátos körének akaratát és intencióit befogadja. Ez az antro-
pológiai méretű pesszimizmus sajnos a szocialista forradalmaknak is egyik kísérő jelensége, 
hosszú időn át politikai gyakorlatban is alkalmazott szemléletmódja volt, és nagymértékben 
akadályozta a demokrácia fejlesztését, mint éppen a marxizmus szempontjából egyébként a 
leglényegesebb létformát a politika számára. 

Ne higgyék, hogy bakugrásokkal és vargabetűkkel akarok a haza és a nemzet problémájá-
hoz eljutni , de váltig hangoztatom és vallom, hogy annál értékesebb, minőségileg annál többet 
ér egy otthon, egy haza és egy nemzet, minél inkább így és ilyen módon definiál juk az állam-
polgárt és közelítünk az ügyeihez. Kaposvárott a honismereti akadémián szólhattam arról, 
hogy milyen gyanakvás, miféle előítéletek veszik körül a nemzet problematikáját , és a nemzet-
hez való viszonyunk tisztázását. Itt csak folytatnám az ott elkezdett gondolatot azzal, hogy 
morálisan is csökkent ér tékű az az ember, aki az emberiséghez, a nemzetek közösségéhez az 
útját saját nemzete megkerülésével akar ja elérni. Értem ezt itt, ebben a hazában nemcsak a ma-
gyarságra, hanem a velünk élő németekre, délszlovákokra, szlovákokra, románokra és minden-
kire, aki ezzel a társadalommal és ezzel a hazával közösét tud vállalni. Éppen ezért úgy vélem, 
hogy elméleti munkát is kellene vállalnunk közösen ennek az ügynek a tisztázásához. Néha 
ilyenkor jól jön egy-egy tekintélyt is segítségül hívni még akkor is, ha valamennyien meg-
vetően fordulunk el azoktól a gondolkodóktól, akik saját gondolati zavarukon mások tekinté-
lyével akarnak úrrá lenni. Itt azonban én talán nem ebből a zavarból adódóan, inkább azért, 
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mert nálamnál különbül mások elvégezték ezt a munkát, hadd idézzem itt Marxot, akiről csak 
a Kommunista Kiáltvány nemzet-gondolatát, fogalmát jegyezték meg, és elfelejtették felidézni 
azt a gondolatát, amelyet a párizsi kommün után, a Polgárháború Franciaországban című mű-
vében mondott, kiemelve annak jelentőségét a szocális és politikai vállalkozások körében, 
hogy a párizsi kommün volt az első forradalmi kezdeményezés a történelemben, amikor a mun-
kásosztály nemzetté emelte önmagát. Vagyis: az a Marx, aki nagyon jó történelmi érzékkel, 
már a Kommunista Kiáltvány megfogalmazásakor, majd később is sokszor, meglátta a nemzet 
és nemzetköziség problémájának összes ellentmondását, ebben az ügyben a forradalom győzel-
me után az első lépések között tartotta számon a nemzetté válás követelményét. 

Most már eltekintve ettől az üzenettől, a mi felszabadulás utáni történelmünkben nem az-e a 
nép egyik legnagyobb élménye, hogy a nemzet alá szorított többség nemzetté emelkedhetett? 
És hogy mennyi fájdalmat okoztunk ezen az úton egymásnak, itt Kelet- és Közép-Kelet-Európá-
ban, magyarok, németek, szerbek, horvátok, szlovének, szlovákok, románok és akik csak itt 
előfordulhatnak, vagy előfordulnak. Ez éppen arra int bennünket, hogy nem az elzárkózás útját 
kell választani, és nem az a nemzetté válás útja, amely kirekesztés mások életéből és mások 
történetéből, hanem a megértés mások helyzete és problémái iránt. 

Következő kérdés, hogy mit kezdjünk magyarságunkkal? Fehérvárott , a honismereti mozga-
lom egyik virágzó ágának, az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők Találkozójának be-
vezetőjében már felvethettem ezt a problémát, hogy éppen a tétovaságok, bizonytalan XX. szá-
zadi sorsunk, és meghasonlottságunk miatt, no és azok miatt a politikai melléfogások miatt, 
amelyekkel itt, a felszabadult ország politikai berendezkedése kezdődött, hosszú időn keresztül 
tudtuk, mit jelent megszabadulni a kizsákmányolástól, tudtuk, mit jelent uralkodó osztállyá, 
hatalmi helyzetek megteremtőivé és megalkotóivá válni, de nem tudtuk, mit kezdjünk a ma-
gyarságunkkal. Ez valami zavarba ejtő, zárójelbe teendő eleme volt egész közgondolkodásunk-
nak, de személyiségünknek is. Lefegyverző és önfeladási reflexekkel válaszoltunk erre a prob-
lémára. Jószerint zárójelbe tettük és mivel a probléma tisztázására, úgymond politikai kényes-
sége miatt nem fordítottunk elég gondot, a nemzeti közérzület és az ahhoz kapcsolódó külön-
böző magatartásokat mi magunk engedtük át a kocsmák meg a sportcsarnokok csőcselékmen-
talitásának, és további szégyenben maradtunk amiatt ezekben a dolgokban. A szorongás alap-
vető oka természetesen és lényeges módon éppen az, hogy nem bántunk-e meg másokat, és 
nem rekesztünk-e ki másokat, és van-e másokkal szemben felelősségünk? Igenis, van történel-
mi felelősségünk. Egy nemzet a maga út ján a vereségeit és a nemzeti szégyeneit ugyanúgy be 
kell hogy építse a tudatba, mint sikereit, eredményeit, de emiatt nem az önfeladás és a leala-
csonyodás útját kell járni, hanem mindezt racionálisan tisztázni kell úgy, hogy a szomszédok, 
és a környezetemben levő népek történetével is szembenézzek. Ha valamilyen gesztust igazán 
tehetek azért — bármilyen feszültségek is szabdalják keresztül-kasul ezt az annyiszor elátko-
zott Közép-Kelet-Európát —, én a magyar értéket látom elsősorban más nemzetek teljesítmé-
nyében, és mindent megteszek azért, hogy ezeket az értékeket elsajátítsam. Mert valahogy úgy 
készülök az utánam jövő nemzedékek életére is, hogy még ezer évig itt együtt kell élnünk. 
Nem haragban, perben, hanem, ha lehet, együttműködésben, a másik értékeinek a tiszteletben 
tartásával kell élnünk, és ezért a nemzeti érzéssel összefüggő élményeket, tapasztalatokat ne 
kössük össze konjunkturál is politikai helyzetekkel. Ne kössük azzal össze, hogy itt vagy amott 
esetleg egy megalapozatlan, éretlen nemzeti ambíció embereket sodor ember alatti létbe és 
megalázott helyzetbe. Gondoljunk arra, hogy ezekkel a népekkel rendeznivalónk van, együtt-
működési lehetőségek vannak, mert ér tékeket látunk bennük. 

Ami a saját helyzetünket és magyarságunkat illeti, azt pedig öntudattal, minden viszontag-
ság, meghasonlottság mellett csak úgy tudjuk' megélni, hogy magunkban is felfedezzük ezeket 
az értékeket. És ezektől az értékektől elindulva azokra a konzekvenciákra jutunk, hogy nélkü-
lünk szegényebb lenne Európa és az emberiség. Vagyis, ha mi letűnnénk a történelem színteré-
ről, annak az emberiség lenne a vesztese. Nem az elkülönülés tehát a lényeg. Éppen ezt kell 
megértetnünk, és ezt kell magunkban is tisztázni, hogy magyarnak lenni — akár más ország-
ban is — az nem a világ elszegényítését, hanem ellenkezőleg: az emberiséghez vezető egyik 
utat jelenti. 

A továbbiakban néhány profán kérdésről hadd szóljak még ezen a találkozón. Milyen követ-
keztetéseket vonhatunk le a mögöttünk hagyott ünnepségsorozatokból, ünnepekből, és azokból 
a vállalkozásokból, amelyekből a honismereti mozgalom is oly szépen, eredményesen kivette 
a részét? Emlegették ezt itt két napon keresztül bizonyára, tehát én erről sem akarok lajstro-
mot csinálni; mindenki tudja, mi mindent végeztünk és mennyire fontos volt a közgondolko-
dás formálása szempontjából. Amiért mégis megemlítem, az az, hogy — bár időnként unjuk és 
a könyökünkön jön ki egy-egy ünnep vagy ünnepkör ri tuáléja és lelketlen formalizmusa — a 
40. évforduló megünneplésének jelentőségét a történelmi események felemlegetésén túlmenően 
éppen abban látom, hogy itt és most — eltekintve egy-két rossz megközelítési módtól — ezen 
az évfordulón nem a zászlólengetés és a hozsannázás volt az alapvető cél. Az ország sincs 
abban a helyzetben, hogy elfeledkezzünk nyavalyáinkról, és hozsannázással beszéljünk rég 
megtörtént dolgokról. A cél az volt, hogy a negyedik évtized lejártával, a 40. évforduló meg-
ünneplésével az utóbbi négy évtizedben megtett utat integráljuk a nép gondolkodásába, a nem-
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zet tudatába. Rá kellett jönnünk, hogy ez csak úgy és csak akkor mehet végbe, ha megtaláljuk 
a legfontosabb értékeket ebben a 40. esztendőben, amelyeket felmutathatunk. Minden nem vál-
lalható — ezt akartam mondani. Vagyis: vallhatjuk, hisszük, hogy a 40 esztendős kontinuitás-
nak nagy jelentősége volt történelmünkben, és minden érték, meg minden gyalázat hozzátarto-
zik, de vállalni csak az értéket szabad, és csak azt érdemes. Ezen semmiféle nosztalgia nem 
változtathat! És ha er re gondolok, azt kell mondanom, hogy a Hazafias Népfront, és benne a 
honismereti mozgalom, amely a maga eszközeivel és lelkes résztvevőivel nagyon is sokat tett 
ebben a tekintetben, politikailag a jövő megtervezése szempontjából is helytállt és jó teljesít-
ményt nyújtott . Ez ünneppel kapcsolatban teljesítményről beszélni majdnem abszurditásnak 
tűnik, de én tel jesí tménynek tartom azt, hogy a történelmi közgondolkodás jó irányba fejlődött 
a 40. évforduló megünneplése során. 

Végül arról a kérdésről szólok, hogy milyen ma Magyarország kondíciója. Birtokában va-
gyunk-e a stabilitásnak, fejlődési lehetőségeknek vagy veszedelmek leselkednek ránk? Ügy 
hiszem, hogy a honismereti mozgalom szempontjából sem közömbös az, hogy a közeli jövőben 
az ország társadalma vereségekre számíthat-e, vagy eredményeket felmutatva, előrehaladásra. 
Hiszen Magyarország saját polgárai tudatában is, a világ közvéleményében is nagyot emelke-
dett. De ott van minden gondolatunkban a szorongás, hogy nem a nagyidai cigányok módján 
fogunk-e a jólét szintjén viselkedni és aztán egyszer csak elveszteni mindent, amiért eddig ki-
tartottunk, meg még a hátunkat is tartottuk? Megvan az esélye annak, hogy boldoguljunk to-
vább, és se önmagunk, se a világ előtt ne szégyenteljes vereséggel múljon el az, amit magyar 
kísérletnek is szoktak nevezni az utóbbi másfél-két évtizedben. Ennek nagy jelentősége volt a 
nemzeti öntudat megerősítésében, nemzeti büszkedésünk kiteljesítésében és nem lenne jó, ha 
a színtérről kullogva, megszégyenülten kellene majd egy-két év múlva levonulni. Miért megint 
csak ilyen drámaian és kiélezetten teszem fel a kérdést? Azért, mert gazdasági teljesítőképes-
ségünk körül, mint a nemzeti tel jesítmény egyik legfontosabb kifejeződése körül, bajok van-
nak. Fontos kezdeményezések színtere volt ez az ország reformokkal, ú j gazdasági irányítással, 
a gazdasági intézmények, új demokrat ikus intézmények megteremtésével, de a hozadéka a 
nyereségben, a gazdasági teljesítményben nem olyan, mint ami biztatásra és bizakodásra adna 
alkalmat a jövőre nézve, hogy ez tartós lehet. Tehát most kell ,,összeszednünk" magunkat: az 
1985-ös terv adatai és tényei azt mutat ják, hogy nagyon éles és kemény szirtek között evezünk 
a gazdaság hajóját kormányozva, és törékeny egyensúlyra épül a jelenlegi egyensúlyunk. 
I lyenkor van igazán nagy jelentősége — és nem manipulatív jelentősége — annak, hogy a tár-
sadalomban felébresszük a felelősségtudatot, meg a józan, szocialista tartalmakat hordozó nem-
zeti érzést. Nem azért, mert ezzel kivál that juk gazdasági bajainkat, hanem mert ebben hajtó-
erőt találhatunk ahhoz, hogy a gazdaság is megoldhassa jövendő feladatait. 

A honismereti mozgalom a távolabbi meg a közelebbi magyar történelembe ereszti gyöke-
reit, vagy inkább így mondanám: ott keresi forrásait, tudását, a történelmi tapasztalatot, de 
azért, hogy az a demokratikus állampolgár, aki akár a ba jok idején is akar és képes a nemzet 
integritásán őrködni, és fejleszteni tudja az ország társadalmát, gazdaságát, létrejöjjön — nos 
ebben az ügyben veszünk részt. Azt hiszem, ez a dolgunk, és ez az a közvetlenség, amilyen mó-
don végig kell gondolni a honismereti mozgalom egész ügyét. 

Kanyar József: 

A IV. honismereti konferencia 
és a XIII. honismereti akadémia 
eredményei 

Tisztelt Akadémia! Kedves Barátaim! 

Tisztemnél fogva az a kötelezettség hárul rám, hogy elvégezzem a XIII . honismereti akadé-
mia munkájának az összegzését és zárszót mondjak e szép ünnepi tanácskozás után. Amolyan 
értékelő, áttekintő szintézist kell adnom munkánk elvi és gyakorlati hasznáról, annak össze-
függésében: miképp inspirálta a soproni konferencia és akadémia nemzetünk közösségépítő 
tennivalóit, amelyek népünk szolgálatában várnak ránk. 
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