
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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Ez a mozgalom szólt iljuságunk nevelésével összefüggésben arról, hogy a hazát és a szü-
lőföldet szerető magatartással, annak növelésével meg lehetne szabadítani i f júságunkat sokszor 
ösztönösen cselekvő, agresszíven deviáns kisebbségi rétegétől. Pozitív arcképeket kell eléjük 
állítani, megkérdőjelezhetetlen nagyjainkról. Jól mondta a KISZ képviselője Sopronban, hogy 
csak annak az ifjúságnak lehet tartása, amely a magyar történelembe már beavatást nyert, 
amelynek nemzeti tudata és identitásérzete megerősödött. Így válhatna ifjúság közömbösei szá-
mára is antibiotikummá a honismereti mozgalom. Támogatnunk kell az úttörők szép kezdemé-
nyezését is, az 1986-ra tervezett ópusztaszeri honismereti vándortábor megszervezésére. De en-
nek a mozgalomnak kell odafigyelni a honismereti táborok munkájára , a népfőiskolák eszmé-
jének a továbbterjesztésére, falusi egyesületeink szervezésére is. 

Az elméleti munkának a honismereti munka kataszterének és teljes bibliográliájának az elké-
szítésével is ki kell egészülnie, valamint a mozgalom nagymúltú ágazatának az önkéntes néprajzi 
és nyelvjárási gyűjtők folyamatos munkájának újabb- és ú jabb honismereti tábori kísérle-
teivel. Mozgalmunknak kötelességei közé tartozik a megyei földrajzi névtárfüzetek, turista- és 
egyéb térképek — illetékes levéltári szakemberek által elvégzett átvizsgálásának segítése — 
és mozgalmunknak a török hadak kiűzésének 300. évfordulójára tervezett kiadványok és ün-
nepségek színvonalainak az emelésében is részt kell vennünk. 

Most kellene hozzáfognunk új tanácsaink támogatásával együt t a műemléki albizottságok, a 
városvédők, a várbarátkörök, a szépészeti egyletek, a nemzeti emlékhelyek, a közművelődési 
egyletek, a honismereti táborok társadalmi alapját kiszélesítve a mozgalmat együttesen és 
koncentráltan munkára fogni a honismereti munkások csatárláncolatán keresztül. Sokat várha-
tunk az országlény képező akció tevékenységétől, amely ú jabb és újabb honismereti tevékeny-
ségek megterékenyítöjévé válhat. E mozgalom keretében a magyar népfront mozgalom bölcső-
helyének és forrásvidékének: Szárszónak a jelentőségét sem kerülhet jük meg, még talán annak 
függvényében sem, hogy Szárszót i f júságunk nemzeti emlékparkjává, történelmi emlékhellyé 
avassuk, széles körű társadalmi összefogással, amelyben népfrontmozgalmunk és a református 
egyház, valamint Somogy megye is tevékeny szerepet vállalhat. 

A mozgalomban levő kimeríthetetlen energiatelepek terén, annak nemzetközi lehetőségeiről 
sem szabad megfeledkezni. Van-e üzenete a honismereti mozgalomnak a nagyvilágban szét-
szórtan élő magyarság számára? Van! Számtalan szép és ér tékes kiadványunk készül, amelye-
ket el kell juttatni hozzájuk! Ezek a kiadványok legyenek vonzó példatárai nemzeti tudatunk-
nak és szülőföldszeretetünknek. (Hiszen a nemzet lényegét jelentő gravitációszerűen magához-
húzó, de gúzsba soha nem kötő szülöföldszeretet, amelynek a képét az éjszaka sötétjében is 
olyan élesnek látjuk, mint a nappal fényességében. E tekintetben rendkívül nagy jelentőségű, 
hogy milyen kiadványokat készítsen a honismereti mozgalom.) Egyszóval olyan kiadványokat 
kell külföldre küldenünk, amelyek őrzik a szülőhaza történetének levegőjét. Hívni kell őket a 
Magyarok Világszövetsége és rádiónk Szülőföldünk hullámhosszán, az Országos Honismereti 
Bizottságunk és a Magyar Történelmi Társulaton keresztül megrendezett Honismereti Nyári 
Egyetemekre, esetleg régiónként felváltva rendezett honismereti vándortáborokra Debrecentől 
Pannonhalmáig, Sárospataktól Pécsig. 

Hatalmasan léphet előre a mozgalom iskoláinkban, nevelő intézményeinkben a kisiskoláktól a 
felnöttképző- és nevelő katonaságig. Különösen sokat kell tennünk a mozgalom megerősödése 
tekintetében közép- és főiskoláinkon. Régóta mondja ezt mozgalmunk, de hatékony ellenlépé-
sek mind ez ideig még nem történtek, pedig honismereti munkánk jövőjének ez egyik kulcskér-
dése. E tevékenységnek a kimunkálásával, a honismereti táborok előmunkálataira is nagy gon-
dot fordítandó, a középiskolai önképzőkörök felújításával pedig a hasznos gyakorlat kialakítá-
sa is kívánatos. Ezért kell e téren folyamatossá és szorossá tenni a KISZ KB Középiskolai Ta-
nácsával és minden más érdekelt szervvel az úttörőkkel, valamint a főiskolákkal, a honvédség-
gel a honismereti mozgalom eleven kapcsolatait. 

Mondtuk és leírtuk, hogy a honismereti munka a vidéki Magyarország mozgalma is egyben. 
A reformkorban még nem vált olyan élesen ketté a főváros és a vidéki Magyarország. Eszten-
deinkben szinte rokon- és analóg korszakunkká vált a reformkor, amelyben a magyar művelő-
dés még nem volt provinciális. Ma sem az! Ezért lehetne a magyar népfrontmozgalomra és 
honismeretre a reformkori szerep szép terhét ráépíteni. Ezért fontos ma is a vidéki Magyaror-
szág hátrányos szerepének a felszámolása, a vidéki alkotóműhelyek, s honismereti kutatóbázi-
sok kialakítása. 

A honismereti mozgalom e nemzedékek váltó stalétája a haza jobb megismeréséhez és szeb-
bétételéhez. Mindenki mozgalma, mindenki reformtörekvése a haza javára: iskoláé, családé, 
tanáré, diáké, ifjúságé és öregeké, a gazdaságé, a társadalomé, a politikáé, a kultúráé, a tudo-
mányé s a nemzeté. Ezért tudom remélni — és hiszem is —, hogy a pártkongresszus után a 
nemzeti magatartás egységesebb és egészségesebb képviseletével, a haza magasbaemelésével, 
tekintetünket a világ minden táján élö magyarságunkra is szegezve, nemzeti önismeretünk és 
öntudatunk fokozásával, a szülöföldszeretet aktivizálásával vált jelentős mérföldkővé mostani 
kongresszusunk is. 
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