
Pápán is jártam már, s meghívtak többször a csehszlovákiai Komáromba és Érsekújvárba is. 
Egy alkalommal brünni magyar főiskolások kerestek meg, akik zsebpénzüket adták össze, 
hogy magyar előadót hívhassanak meg, s takarítottak a terembérlet fejében. Megható volt 
ragaszkodásuk a magyar kultúrához. 

Társadalmi elfoglaltságaim is vannak. Vezetőségi tagja vagyok a megyei helytörténeti 
körnek, a komáromi Városszépítő Bizottságnak. Ez utóbbiban elhatároztuk, hogy a 
szabadságharc 140. évfordulójára a herkályi temető ulánus emlékműveit behozzuk, s az 
Igmándi erődben, rendezett körülmények között állítjuk fel. Ehhez megkaptuk az osztrák 
nagykövetség hozzájárulását, s szeretnénk őket az ünnepségre is meghívni. Ugyancsak az 
évfordulón avatjuk fel a 48-as emlékparkban Görgey Artúr kopjafáját, mint tizedik kopjafát. 
Az országos ünnepség részeként szeretnénk ezt az avatást megrendezni. 

• Milyennek látoaa honismereti mozgalom jövőjét? 
Csak azt tudom mondani , mindig voltak megszállott emberek, akik anyagi ellenszolgálta-

tás nélkül is, belső kényszerből gyűj tenek, kutatnak, s ha tudnak, publikálnak. Mindig 
lesznek olyan emberek, akik a szülőföld iránti szeretetből ápolják a hagyományokat , s 
továbbviszik azt. Ezt én, de azt hiszem a hozzám hasonló munkát végzők is, valóban a 
szülőföld iránti szeretetből teszem, tesszük. Ha a könyveimért kapok is némi pénzt, 
gyümölcsszedéssel vagy éjjeli őrséggel többet kereshetnék. Várható a helytörténeti munka 
további erősödése is, hisz hosszú ideig nagyon elhanyagolt területe volt ez a történetírásnak. 
Igaz, hivatalosan elismert tény, hogy a történetírás sem állt hivatása magaslatán. 

• Néhány könyvvel és egy könnyűnek egyáltalán nem nevezhető élettel a hátad mögött 
mit üzennél azoknak a fiatotoknak, akik most kezdik a honismereti munkát? 

Azoknak a fiataloknak, akik most kezdik a helytörténeti munkát , azt üzenem, ne hagyják 
abba, mert igen sok örömben lesz részük a munka során. Nagy belső ö r ö m ö t jelent, nogy 
valamit megmentettem szülőföldem értékeiből, s tovább is tudtam adni. A kutatás maga 
semmivel sem pótolható szellemi izgalommal jár, olyannal, amit a kívülálló nem tud soha 
sem megérteni. 

• Köszönöm a beszélgetést. 

A Honismereti Bizottság kibővített ülést tartott március 25-én. Ezen elfogad-
ták a július 4—9-én, Tatán sorra kerülő XVI. Honismereti Akadémia programját, 
és szervezeti kérdésekben döntöttek. Az Akadémia első napján Pozsgay Imre, a 
H N F főtitkára tart előadást Nemzeti emlékhelyek és nemzettudat címmel, a 
következő napon pedig Benda Kálmán, a Ráday Gyűjtemény vezetője beszél az 
egyházak és a honismereti mozgalom kapcsolatáról. A harmadik napon négy 
szekcióban folyik majd a téma: A nemzeti emlékhelyek és a honismereti 
mozgalom (dr. Szikossy Ferenc), A nemzetiségek és a honismereti mozgalom (dr. 
Für Lajos), Az egyházak szerepe a honismereti mozgalomban (S. dr. Lackovits 
Emőke), A honismereti mozgalom társadalmi és intézményi kapcsolatai (Tóth 
János). Ezenkívül még számos előadás, korreferátum hangzik el, tartalmas 
honismereti kirándulásokra kerül majd sor. 

A Honismereti Bizottság a jelenlegi munkacsoportok működésének összefogá-
sára hat albizottságot hozott létre, amely egy-egy alelnök vezetésével az O H B 
ülései közöt t operatív feladatokat lát el: irányítja a mozgalmat, tervezeteket 
és ajánlásokat készít a soron következő bizottsági ülésre, s ezáltal fenntart ja 
a munka folyamatosságát és fokozza a bizottság tevékenységének hatékony-
ságát. A hat albizottság a következő: néprajzi, anyanyelvi és irodalmi 
albizottság (dr. Morvay Péter), történeti albizottság (dr. Szikossy Ferenc), 
helytörténeti gyűjtemények albizottsága (dr. Gerelyes Ede), évfordulós és 
szervezési albizottság (Töltési Imre), műemléki, táj- és természetvédelmi, 
országjáró albizottság (dr. Román András), módszertani, képzési és tovább-
képzési albizottság (ar. Tóth János). 
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