
lefényképezését, dolgozzon tovább a hazai népfrontmozgalom történetének megíratásán. Kez-
deményezzen országos pályázatokat, honismereti akciókat, megemlékezéseket — igénybe 
véve a Magyar Történelmi Társulat segítségét is — annak érdekében, hogy állampolgá-
raink minden fontosat felfedezzenek a múltban és jelenben, otthonosan igazodjanak el a 
hazában. Teremtsen lehetőséget és ad jon teret minden cselekvökész magyarnak a szocia-
lista hazához kötődő szeretete kinyilvánítására. Nemcsak ezek a közvetlen megjelölt fel-
adatok, hanem a kongresszus egész légköre, az ott kifejeződő cselekvő hazafiság szelleme 
elkesitheti a következő időszakban honismereti mozgalmunkat. 

Gerelyes Ede: 

„A politikai tevékenység 
egyik életteli formája a honismeret" 

Tisztelt kongresszus! Az elnöki megnyitó szólt arról, hogy félévszázada szervezett erő az a 
gondolat, amelyet népfrontnak nevezünk. A népfrontmozgalom születése első pillanatától kezd-
ve a magyar történelem haladó hagyományainak őrzője, gondozója és továbbvivője volt. Logi-
kus, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a ma már nagy tömegbázissal rendelkező honismereti moz-
galom is szervezett erővé vált és tovább gyarapodott, munkájának kereteit és mindennapjaihoz 
a biztatást a Népfronttól kapta meg. így lett e politikai tevékenység egyik életteli formája a 
honismeret: ezrek és tízezrek szívügye! 

Ebben az évben ünnepelte a honismereti mozgalom a fővárosban is az indulás negyedszáza-
dos évfordulóját . Nálunk Budapesten is több évig tartott, mig kerületeink saját elképzeléseiket 
megformálták, de 21 éve már, hogy fővárosi javaslatra a városi történet, a városi gyűjtés is 
helyet kért magának az akkor még néprajz-centrikus tevékenységben. 1964-ben volt az első 
olyan helytörténeti konferencia — emlékezetem szerint Esztergomban — ahol megfogalmaztuk 
mit gyűjtsön, mit keressen, mit tegyen el a jövőnek a városi munkás a kisiparos, az értelmisé-
gi, de teljes felsorolás nélkül összefoglalóan a városi lakos. S míg formáltuk, alakítottuk he-
lyünket a mozgalomban, a mi életünkben is fontos folyamat zajlott le, a budapesti honismereti 
mozgalom gazdag aktíva hálózatra támaszkodhatott, s politikailag aktív részese lett a Nép-
frontnak. Ez a mozgalmi munka is közéleti tevékenységre nevelt időst, fiatalt egyaránt. A má-
sik oldala az elmúlt hosszú időnek, hogy az önmagába fordult helytörténeti hobbyból a mozga-
lom hasznos, az állami, közművelő és oktató tevékenységet kiegészítő munkává vált. Itt nem el-
sősorban arra gondolok, hogy az öntevékeny gyüjtötevékenység a fővárosban is ezer és ezer 
dolgot mentett meg az elkallódástól, hanem arra, hogy ezt képes volt visszajuttatni a köznek és 
a veszendőbe menést így elkerülve beépíteni a köztudatba a hasznosat a múltból. Húsz-huszonöt 
éve még különcnek, sőt volt ahol gyanúsnak tekintették egy-egy barátunkat, aki a létrát falnak 
támasztva a falról leemelte vagy a kidobásra szánt halomból kiemelte a régi utcatáblát, a HÉV 
vagy a villamos lecserélésre ítélt megállótábláit. Milyen jó volt most, hogy megbecsülésük 
közügy lett, ezeket a tárgyakat a gyűjteményekből elővenni és újra legyártatni. 

Hosszú éveken keresztül a kerületi honismereti bizottságok voltak a biztos bázisai az évfor-
dulók megünneplésére hivatott helyi kiállításoknak. Az évtizedek alatt hagyományossá érett 
szervezeti formáink a bizottságok, helyenként gyűjtemények mellett honismereti klubokkal is 
gyarapodtak. A lakóterületileg felépült mozgalom új fázisába lépett a kerületi körzeti bizottsá-
gok bekapcsolódásával, a honismereti munkának a kerületi egységekről körzeti nagyságrendre 
bontásával. Néhány kerületünkben valósult ez még csak meg, de ezen a fórumon fontos az em-
lítése, mert ez a tendencia támogatásra szorul, hiszen az előzőekben bizonyítottam, hogy a hon-
ismeret közéleti tevékenység is. 

A kerületek történetén túl több olyan vonása is van a honismeretnek, ami nem könnyen, nem 
automatikusan jött létre, külön figyelmet kívánt meg, s kíván meg ma is. Az egyik modern vá-
rosi életben döntö szereppel rendelkező munkásság életének, munkahelyének, mai életformá-
jának, szerepének megfelelő megjelenése. Az elmúlt évtizedben megszilárdult az üzemtörténeti 
tevékenység és sok-sok gondjával együtt s talán ez az a terület, ahol az öntevékenység a mun-
kásság történetének szférájában az intézményi kutatásokat leginkább segítő eredményeket ké-
pes felmutatni. Budapesti bizottságunk több mai és néhány a múltba visszanyúló pályázattal 
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igyekezett a szakág fejlődését gyorsítani. A legeredményesebb a „Brigádunk élete" pályázat 
volt, több mint száz fővárosi üzem brigádjának tagjait vitte az önmegismerés igényes, történeti 
útjára. 

A fővárosi honismereti munka, mint mondtam 25 éves múlt az idén, de — kissé változtatva a 
sláger szavait — nem csak a 25 éveseké a világ, hiszen utánunk is jön még jónéhány korosz-
tály. S örömmel jelenthetem, hogy valóban jön, van a mozgalomnak ifjúsági bázisa is. Ebben az 
első köszönő szó a tanárokat illeti, az általános iskolai szakköröket s a fokozatosan csatlakozó 
közép és ipari iskolákat is. A II. Budapesti Helytörténeti konferencia javaslatára a helytörténet 
órákat kapott a tanrendekben és ennek beérik a hatása. Kérjük, ezen a téren is segítsék tevé-
kenységünket, mert a kerületekben működő iskolák számára nagy oktatási értéket képvisel a 
helyi történeti anyag. 

Kanyar József 

A honismereti mozgalom: 
nemzeti tudatunk környezetvédelme 

A honismereti mozgalom hazánkban jelentős mérföldkőhöz érkezett az idei esztendőben, ne-
gyedszázados múlt áll mögötte, ha meg éppen első honismertető tudósaink munkásságára gon-
dolunk, akkor még két századnál is gazdagabb múltra tekinthet vissza. 

Van-e mondanivalója a honismereti mozgalomnak a nagy politika számára? Van! Miért? A 
szocialista világrendszer nemzetekre szabott karakter jegyekre építi az országok politikáját. Az 
országos politika, a nemzetekre való testreszabottságának pedig a szülőföld történetének az is-
merete és szeretete a kimeríthetetlen tartaléka. Forrása pedig a hely- és régiótörténet, a hon-
ismeret. Ott megy jól politikánk szekere, ahol a szülőföldhöz kötődő szálak még nem szakad-
tak meg. Ott marad rés és hézag közgondolkodásunkban, ahol ez gyökértelen marad. Ahol félt-
ve őrizték a hagyományokat, ott ma is megszavazták a területfejlesztési hozzájárulásokat, hi-
szen a szülöföldszeretet volt a felemelő kar: a közmegegyezés alappillére. Ott vannak még sza-
kadékok, ahol a nemzettudat, a szülöföldszeretet nincs kellően hasznosítva. 

Mit tett: csak az utóbbi években is, a honismereti mozgalom? Hz a közmegbecsülést kiváltó 
mozgalom — mondotta az 1985. évi soproni konferencián Pozsgay Imre — „nemcsak különle-
ges elszántságú emberek zárt egyesülete, hanem az ország nyilvánossága előtt haszonnal dol-
gozó közösségi szemléletű, megfertőzött és beoltott emberek mozgalma. A negyedszázad élet-
képessége: a benne részt vevők tudására, elkötelezettségére és hazaszeretetére alapozódott." 
Ez a mozgalom adta a leggazdagabb muníciót a szülőföld- és a hazaszeretet egyre növekvő 
áramához az elmúlt esztendőkben is. Ez a mozgalom szólt, ha nemzeti identitásunkat valamiféle 
zavaró károsodás érte. Ez a mozgalom építet te ki s épiti folyamatosan széles társadalmi alapo-
kon nyugvó s világos eszmeiséggel nemzeti tudatunk környezetvédelmét. Ez a mozgalom segí-
tette a nemzethez való viszonyunk tisztázását, kimondva főti tkárunk által, hogy ,,morálisan is 
csökkent értékű az az ember, aki az emberiséghez, a nemzetek közösségéhez az útját saját 
nemzete megkerülésével akarja elérni." Ez a mozgalom tudatosította bennünk: aki becsukja a 
szemét a múlt előtt, az vak marad a jelen és a jövendő számára, de azt is, hogy szocialista ha-
zafiságunk ereje attól függ: milyen mélyen gyökerezik az nemzeti múltunkban. Ez a mozgalom 
javasolta meggondolásra az elmúlt népfront-kongresszuson, hogy alkotmánymódosítással nem-
zeti címerünk és zászlónk mellé tegyük nemzeti himnuszunkat is alaptörvényünk alkotó elemé-
vé s ha van is még tartozásunk e tekintetben, a javaslat ugyanis — a kongresszusi határozat el-
lenére — még nem valósult meg, Országos Tanácsunkat úgy tájékoztatták, hogy az országgyű-
lésünk Alkotmányvédő Bizottsága elé kerül, szerencsére azonban közéleti gyakorlatunk már 
jelentősen elmozdult ebbe az irányba. Ez a mozgalom szólt nemzeti nyelvünk romlása ellen, 
történelmi, földrajzi helyneveink pusztulása ellen, iskolai történelemoktatásunk érzelmi telí-
tettségének a hiánya miatt, hangsúlyozva azt is több alkalommal, hogy azokban a főiskolákban, 
amelyekben a jövendő magyar tanítókat képezik, még történelmet sem tanítanak. De ez a moz-
galom hirdette azt is, hogy a cselekvő haza- és szülöföldszeretetnek, mint szellemi tőkeberuhá-
zásnak a lehetőségei határtalanok, a honismereti energiatelepek kimeríthetetlenek. Ez a moz-
galom indítványozta, hogy készüljenek közgyűjteményeink őrzésében történeti adattárak, lalu-
és üzemi krónikák, lény képdokumentációk a magyar valóság hű leitárása érdekében s általuk 
váljék a mozgalom a közgyűjteményi intézmények kisegítő-bedolgozóivá, de váljanak a ma-
gyar népfrontmozgalom történetének fel táró műhelyeivé is. Nemzeti emlékhelyeink számának 
a növelésével, a műemléki dokumentációs bázisok megyei hálózatának kiépítésével pedig se-
gítsük a városszépítő egyletek, várbarátkörök munkáját. 
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