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A honismereti mozgalomról 

• A történelmi levegőt árasztó Comenitts Tanítóképző Főiskolában beszélgettem Kováts 
Dániel docenssel. Miben látja a honismereti mozgalom lényegét? 

A honismeret egy kicsit történelem, de nagyrészt emberismeret is, mert hiszen a 
történelmet e m b e r i formálták, és rajta hagyják a kezük nyomát. A honismereti munka 
közben a személyiség nagymértékben gazdagodik, ahogy a tényeket megpróbáljuk össze-
gyűjteni, egymással összevetni, esetleg valamiféle tanulságot levonni belőle. Rájövünk, hogy 
nem velünk kezdődött minden, vannak előzmények, amelyek nagyon sokszor köteleznek is 
minket arra, hogy folytassunk valamit. Én magamat elsősorban pedagógusnak érzem, s ezért 
azt mondom, hogy a honismeret tartalmat tud adni a fiatalság számára. Ha honismerettel 
foglalkozik nemcsak fogyasztó, hanem alkotó is, mert kutat valamit, észreveszi, hogy ebbe a 
valóságba esetleg ő is be tud folyni, be tud avatkozni. 

• Az elmúlt evi honismereti akadémiának az Ön számára mi a legfontosabb hozadéka ? 
Nem ez az első akadémia, amelyen részt vettem, de az első olyan, amelynek a szervezésébe 

is be kellett kapcsolódnom. Most valami olyat érzek, amiről nehéz emelkedettség nélkül 
szólni, és úgy érzem, hogy a résztvevőkben igen nagyfokú felelősségérzet alakult ki azért, 
hogy múltunkat és jelenünket átgondolva keressük a tennivalóinkat. Németh Lászlónak azt 
a szép mondatát szoktam tanítványaimnak is mondani, hogy „ép lelki élet nincs szülőföld 
nélkül", vagy amit Tamási Áron olyan szépen megírt az Ábel első kötetének a végén: „nem 
lehetünk boldogok, hogy ha nem vagyunk ottnon valahol." Ehhez ismernünk kell a 
szülőföldünket, és fölhívnám a figyelmet a nyelvi kultúránknak a gazdagítására. Ez is a 
honismerethez tartozik, és itt a szegényedésnek többféle jelét is látom, ezért azon 
munkálkodom, hogy az anyanyelvi gazdagság tovább gyarapodjék. 

• Összekapcsolható-e ez a fajta rendkívül humánus emberi munka azzal a felgyorsult 
tempóval, azzal a ritmussal, amit ma élünk ? 

Nélkülözhetetlen, hogy összekapcsoljuk. A felgyorsult tempó felőrli az embereket. Ha 
nincs egy olyan megálló, ahonnan visszapillanthatunk, arra a tájra tekinthetünk, ahol nekünk 
boldogabbá kellene tennünk az embereket— akkor nem érdemes rohanni. 

• Hogy Patak milyen megálló volt, arra talán Kanyar Józsefnek, az Országos Honismereti 
Bizottság elnökének a gondolatai is utalnak. O ^ p ^ . _ . . . . | „ I c | , 

Az az érzésem történészként is, hogy még mindig nincs korszerű haza-fogalmunk, még 
mindig nincs korszerű nemzet-fogalmunk. Itt érzem korszakunkban a lehetőséget: erre a 
kérdésre kell nekünk most felelnünk: mi a haza? — és ez egy kicsit a Népfront és a magyar 
honismereti mozgalom asztalára tartozik. 

Ezeken a nyári honismereti akadémiákon igyekszünk csűrbe takarítani a honismereti 
mozgalom eredményeit, és felvázolni a feladatát. A zsámbéki Tanítóképző Intézetben 
képezzük a honismereti szakkörvezetőket, és hát -— horibile dictu — a tanítóképző főiskolán 
nem tanítunk magyar történelmet. Ehhez még hozzávehetem a magyar aprófalvak, kistelepü-
lések problématikáját: miután evakuáltunk belőlük mindent, utoljára — legnagyobb 



szégyenünkre — még az iskolákat is elvittük. Adjunk választ arra, hogy a kis magyar falvak 
rendszerében melyek azok a tendenciák, amelyek a történelmi pusztulás következményei, 
vagy nézzünk szembe saját mulasztásainkkal, amelyek oda vezettek, hogy ezek a falvak ilyen 
hátrányos helyzetbe kerültek. Nagyon fontos az egész népfrontmozgalom számára, hogy mi 
a magyar jövendő sorskérdésének a magyar iskolaügyet tekintjük. Ezen dől el — szerintem 
— a jövőnk, mert amilyen az iskolarendszerünk, olyan lesz majd a holnap gazdasága is, még 
talán azt is meg merném kockáztatni, hogy amilyen volt a múltbeli oktatásunk, olyan a mai 
gazdaságunk. Ezeket az áramköröket még mindig be lehet kapcsolni, és nekem — nem 
vagyok politikus — de az az érzésem, hogy a politikánk szekere is jobban megy azokon a 
vidékeken, ahol ezeket az energiatelepeket bekapcsoljuk. 

Nemzetiségeink 

9 Összeállításunk szinte tálcán kínálja a lehetőséget színes forgatagok, tarka szőttesek, 
hagyományok, szokások megjelenítésére. Mégis, ezúttala kirakat mögé szeretne bepillantani, 
és nem azért, mintha nem volna mit jogos büszkeséggel ország-világ elé tárni. De 
meggyőződésem szerint eredményeink, — ha tetszik: vívmányaink — ma is, holnap is 
tennivalóinkkal együtt kezelendők. Az ország dél-keleti csücskében fekvő Elek községből 
először Gábor Ferencet hallják, aki német anyanyelvű. 

Amíg nem volt kitelepítés, Elek község 80 százaléka német volt. Körülbelül hatezret 
telepítettek ki Németországba. Akik ittmaradtak, akkor már azt is letagadták, hogy 
németek. Jelenleg a községnek kb. 20—22 százaléka német, de papíron csak 10 százalék. 

• Miből adódik a különbség? 
Nem merik magukat németnek vallani. A legtöbbje fél attól, ami 1946-ban történt. Még 

ma is benne él az emberekben az a megrázkódtatás, és a félelmet nem lehet olyan könnyen 
kiverni. Ma már ez csak az idősebb korosztályban van meg, a fiatalok tekintetében azt lehet 
mondani, az egész község egy. Már nincs különbség, hogy román ifjü, magyar ifjú, német 
ifjú. Összeházasodik mind. Ezt már nem lehet szétválasztani. Próbálgatjuk a nemzetiségeket 
fönntartani, de ma az utcán már csak a magyar szó megyen, 1974-ben volt Elek 250 éves 
települési évfordulója. Erre az alkalomra megalakítottak egy szlovák, egy román, egy 
magyar és egy német klubot. Jelenleg a német klubban van 80 éves, 76 éves, 72 éves, 60 éves, 
és most jöttek még 52 évesek is. Nagyon sokfele szerepeltünk, még Nyugat-Németországban 
is, ahonnan a régi elekiek bevándoroltak. Azzal a községgel fölvettük a kapcsolatot, 
1984-ben mi voltunk kint, 1985-ben ők jöttek, most megint itt voltak, és már újra meg 
vagyunk híva. Sőt, testvérvárosi kapcsolatot szeretnénk kialakítani. 

• A történelmi munkamegosztás ezen a vidéken egészen a felszabadulásig az volt, hogy a 
németek voltak a gazdák; a béresek, a cselédek pedig a románok. Gál Györgyre úgy 
nyitottam rá, hogy éppen az unokájával játszott, aki román verset szavalt. De a versike 
szövegét csak a nagypapa érti. 

Jön a tél, rossz a ruha rajtam, egész nyáron tapasztottam, jön a tél, és nincs semmi. Na, de 
románul jobban rímel. 

• Ez a kis versike arról árulkodik, hogy milyen helyzetben kezdték el itt az életet a román 
nemzetiségűek, a szlovákok és a magyarok. 

8 évig voltam béres Kétegyházán. O t t cselédeskedtem, mert nekem csak édesanyám volt, 
testvérem, apám nem volt, kénytelen voltam iskola után minden évben elmenni libapásztor-
nak, később kanásznak stb. 

• Jelenleg mivel foglalkozik? 
A szakmám kőműves, kisiparosként dolgozom már 18 éve. 
• Használja-e az anyanyelvét? 
Használom. Amikor úgy kedvünk szottyan, hogy őszinte legyek, mert a feleségem az tót. 

Felvetettük a román kongresszuson, hogy jó volna, ha az óvodákban indulna anyanyelvi 
oktatás. Most már nagyon jól állunk e tekintetben, mert két óvodában folyik román nyelvű 
oktatás, és van még német, szlovák, meg magyar is. 

• Meg lehet-e különböztetni a községben a különböző nemzetiségeket? Mondjuk a 
foglalkozása szerint, az öltözködése szerint, a háza szerint? 

Nem mondhatnám. Olyan egyek vagyunk most már. Lehet, hogy vannak akiknek nem 
tetszik, hogy most román lett a párttitkár, vagy sváb lett a tanácselnök, hát biztos, hogy akad 
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olyan, de én úgy érzem, hogy mindenki ott van, ahol kell, és csinálja a magáét. Mindenki az 
otthonát szépíti, építi. 

• A szlovákok ma is a lakosság kisebb részét alkotják Eleken, de Salát Györgynének ma 
nincs kisebbségi érzése. 

Megmondom őszintén, hogy volt, amikor féltünk szlovákul beszélni. Mikor idejöttünk 
senki nem volt szlovák, csak mink, és akkor olyan rossz-szemmel néztek ránk, biztos azt 
gondolták, hogy őket szapuljuk, vagy mit tudom én. Pedig nem. Mi örültünk, hogy mikor 
találkoztunk szlovákok, . . . hiába ez az anyanyelvünk. Az uram mindig mondta, ne 
beszéljetek szlovákul. Miért — mondom —, nincs abban semmi. Amikor én, meg még egy 
asszony mentünk házról házra szlovákokat fölkérni, nem volna-e kedvük Pávakörben részt 
venni, volt olyan, hogy elzavartak: mit akarnak maguk öregek, csak nem állunk oda a 
színpadra? Már akkor öreg voltam, most meg 86 leszek. Nagyon szívesen jártunk 
mindnyájan, szlovákok. De hát megöregedtünk, a fiatalok nem jönnek. 

• És most átlósan átszelve az országot, máris Győr-Sopron megyében vagyunk. De a 
távolság ellenére, Vadász Anna, a Hazafias Népfront megyei titkára ott folytatja, ahol Salát 
néni az előbb abbahagyta. 

Nem véletlen, amikor a nemzetiségi nyelv ápolására buzdítunk, azt mondjuk, hogy a 
nagyapák, a nagyanyák nyelvét elevenítjük fel, és nem az apák, nem az anyák nyelvére 
utalunk. Mert hiszen egy nemzedék kimaradt ebből a buzdításból. A másik, ami megfogha-
tatlanabb, nem azt akarjuk, hogy ne dönthesse el egy ember, hogy nemzetiséginek vallja-e 
magát, vagy nem. De ne legyen a döntése mögött semmiféle rossz ízű tapasztalás, mert az 
részünkről nagyon súlyos erkölcstelenség lenne. Sokat beszélünk arról, hogy mit jelent 
nemzetiséginek lenni, mit jelent ez Magyarország számára, mennyire fontos dolog az, hogy 
ők valóban összekötő szerepet játszanak az anyaországgal. A Dunán átintegetnek egymásnak 
az emberek, és ha az osztrák határ mentén szántanak a parasztok, ők is. És ismerik is 
egymást. Ezekre a kapcsolatokra nekünk erőteljesen építenünk kell. A politikának szolgálnia 
kell ezeket a természetes emberi kapcsolatokat, mert ezzel gazdagodik a nagypolitika is. 

A hazai egyházakról 

• A népfrontmozgalom — szándéka szerint — munkájának minden területén azt keresi, 
hogy mi az, ami összeköti az embereket. Ez az alapja az egyházakkal kialakult jó 
kapcsolatnak is. Hasonlóan vélekedik erről Juhász Róbert, a Népfront Országos Tanácsának 
osztályvezetője. 

A szövetségi politika akkor erős, ha az, aki a szövetséget kovácsolja, nem hagy kétséget az 
iránt, hogy mihez kéri a szövetséget. Fordítva: aki pedig vállalkozik a szövetségre, az nem 
hagy kétséget az iránt, hogy milyen alapvető kérdésekben vagyunk teljesen egyetértésben, és 
milyen részletkérdésekben kerülhet sor közöt tünk vitára. Az 56-ot követő konszolidációs 
esztendők elején volt egy népfront-tanácskozás, amelyiknek a szünetében egy katolikus 
főpap azt mondta Kádár Jánosnak, hogy Kádár úr, bennünket egy dolog összeköt, és egy 
dolog elválaszt egymástól. Ö r ö k r e elválaszt bennünket az a tény, nogy ön, mint materialista 
ezt a szót, hogy isten, kis kezdőbetűvel írja. Ebben sohasem fogunk megegyezni. Összeköt 
bennünket viszont az, hogy ha az ember földi sorsáról kezdünk el töprengeni, úgy tudunk 
beszélni egymással, mintha ezt a szót, hogy ember, csupa nagybetűvel írnánk le. A Népfron t 
számára tenát ilyen szempontból érdekes és izgalmas a vallásos emberek vagy egyházi 
személyeknek a részvétele ebben a munkában. 

• Ebben a naponta megújítandó kapcsolatban életünk változásaival más-más területek 
kerülnek előtérbe. Jelenlegi nehézségeink miatt most különös hangsúlyt kap a szociális 
gondoskodás. Erről beszélget Virányi Ottó kanonok úr is, a római katolikus egyház 
szeretetszolgálatának vezetője. 

Amit az állam szociális gondoskodásnak nevez, mi azt vagy karitásznak, vagy szeretetszol-
gálatnak hívjuk. A szeretetszolgálat már 37 éve működő intézmény-rendszer itt Magyaror-
szágon, de Dárhogyan nevezzük, minden jóakaratú embernek kötelessége, házi feladata, 
vagy ha úgy tetszik szent leckéje. Szent Erzsébet is — éppen a kassai dóm egyik szép szárnyas 
oltárán — egy fakanalat és egy fatányért fog a kezében. Tehát kifejezi a szolgáló szociális 
szeretetnek a lényegét. 



• Kanonok úr! Tudnak-e valamilyen módon kapcsolódni a Népfront ezirdnyú elképzelé-
seihez, törekvéseihez? 

Igen. Éppen holnap utazom Tiszaalpárra. Ot t van egy régi kis ispánházból átalakított 
földszintes lakás, és abban 27 idős asszonyt, falusi, földhözragadt anyókát ápolunk és 
gondozunk. Nos, az odavezető bekötőút kissé homokos; télen, esőben, vagy ha nagy por 
van, járhatatlan. Fölvettük a kapcsolatot az ottani tanácselnök úrral, és az ottani országgyű-
lési képviselővel, aki egyébként a Hazafias Népfront ottani nagyközségi elnöke, és már 
holnapra szól az ünnepi kettős aláírással ellátott meghívó, hogy a kroszbár telefonnal már 
egy éve ellátott otthonhoz egy szép, kb. egy km hosszú bekötőút készült. 

9 Azt hiszem, ez jelképesen is nagyon szép, hogy a Népfront utat épít egy szeretetotthon-
hoz. 

Igen. A tanácselnök kedves szavai szerint, nem volt szükség semmiféle egyeztetésre, vagy 
valamiféle szerződésre, hanem — én úgy fogom mondani holnap — a két kinyújtott kéz 
félúton találkozott. 

• A jelenlegi helyzetben egyre több kéznek kellene így találkoznia. Vagy egymásba 
kapaszkodnia. A Szabadegyházak Tanácsa kilenc kisebb tagegyházat tömörít, Kiss Emil 
lekipásztort, a tanács főtitkárát hallják. 

A Népfront azért kedvező fórum a Szabadegyházak lelkészei és tagjai számára, mert olyan 
lehetőség, ahol megfelelő módon tehetnek bizonyságot a hitükről, nem mindig vallasos 
szavakkal, hanem azoknak az erkölcsi értékeknek a hordozásával, amit képviselnek. A 
Szabadegyházak Tanácsának elnöke, dr. Szakács József, a Hazafias Népfront Országos 
Tanács elnökségi tagja, aki a Parlament Szociális Bizottságában is képviseli ezeket az elveket. 
Többfajta módon tudnak szolgálni a Szabadegyházak. Legelőször is saját egyházukon belül 
tartanak fenn olyan intézményeket, amelyek a szociális, karitatív tevékenységben segítenek. 
A magyarországi Baptista Egyháznak például két, időseket gondozó szeretetotthona van, 
ahol megközelítően százan kapnak ellátást. Ugyancsak a Baptista Egyháznak három 
üdülőháza van, ahol nagyon kedvezményesen tudnak fiatalok is, idősA is, családok is 
üdülni. A hetednapot ünneplő Adventista Égyháznak is van egy időseket ápoló szeretetháza, 
az Evangélium Pünkösdi Közösségnek egy öregeket és egy deviánsokat, drogosokat 
gondozó otthona van. 

• Most lehetne a klasszikus értelemben vett dialógusba belekezdeni. Nem azért, hogy 
legyőzzük egymást, hanem hogy jobban értsük, hogy tanuljunk egymástól, azzal a készséggel 
is, hogy ha a másiknak az érvelése meggyőző számomra, hajlandó vagyok magamat is 
átalakítani. Mit tud ehhez Juhász Róbert hozzászólni? 

Van egy sor erkölcsi kérdés, amit az egyházak a kőtábláról vezetnek le, tehát isteni 
kinyilatkoztatásként tartják számon. Mi azt mondjuk, hogy az emberi tapasztalat tízezer 
évek során fölhalmozódott tára olyan erkölcsi követelmény, amelyik nem attól függ, hogy 
valaki vallásos ember vagy nem vallásos ember. Ha azt vizsgálom, hogy azon kell e 
vitatkozni, hogy dologszerető, becsületes, igazmondó emberekből álljon-e a mi társadal-
munk, akkor kevésbé érdekes azon töprengeni, hogy ezt isteni kinyilatkoztatás sugallja, 
vagy nem tudom hányezer évre visszanyúló tapasztalat. És ha ebben a kérdésben ideológiai 
viták nélkül együtt tudunk működni az egyházakkal, már pedig együtt tudunk, akkor bűnös 
mulasztás lenne ezt a lehetőséget nem megragadni. 

„Hogy az Isten teremtménye a rosszindulatú embereknek minden ártalmától 
mentes maradjon, és senki mástól ne kelljen veszteséget elszenvednie, csupán az 
Istentől, aki a gyarapodást is adja, a tanács végzése szerint nagy tilalmat és 
rendszabályt állítunk a kuruzslók és varázslók elé, hogy semmiféle személy ne merjen 
varázslással, vagy kuruzslással bárkit is elméje állapotában megrontani vagy megölni. 
Mégis, ha valaki, akár férfi, akár nő, a jövőben ezt merészelné, adják át a varázslással 
megrontott kezeire, vagy rokonai kezére, hogy azok akartuk szerint ítélkezzenek 
fölötte. Ha pedig jóslással foglalkozókat találnak, amit hamuban csinálnak hasonló 
módon, a püspökök ostorozással javítsák meg őket." (István király 34. törvénye, 1001.) 
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