
Kanyar József: 

Megnyitó 
Tisztelt Honismereti Akadémia, kedves vendéglátóink, kedves vendégek! 

A nemzetféltő honismereti szekértábor ez idén Szekszárd alá szállt. Babits és Illyés 
szülőföldjére, Németh László atyafiságának a Mezőföldjére, arra a tájra, amelynek igen 
mélyek a történelmi gyökerei. A kelták, a rómaiak után, az Árpádok középkora után, majd a 
hódoltság idején, amikor is a reformáció nagy nemzedéke már főiskolán tanított Tolnán, 
ahova a XVIII. század első felében egy szorgalmas új nemzetiség érkezett, vagy amelynek 
sárszentlőrinci iskolájában a szabadságharc nagy csillaga tanult. A táj, amely az ozorai csata 
dicsőségét is magáénak vallhatja; ahol nírhedett zenésze a világnak hangversenyezett; ahova 
több mint másfél százada a Perczel-fiúk nevelőjeként Vörösmarty érkezett megénekelve 
fiatalságának tündérországát, a Völgységet, oly szentté lett táj képeként, amelynek régiójá-
ban tucatnyi, Sár-ral kezdődő település Sárközét találjuk az ország legszínpompásabb 
viseletével, dalaival és táncaival, s amelynek tőszomszédságába a második világháború után 
Bukovinából ismét új nép érkezett. 

Tisztelt Honismereti Akadémia! 
Évről évre megrendezett akadémiánk mindig magyar sorskérdéseket tűz napirendjére. 

Most is ezt tesszÜK. Napjaink egyik legizgalmasabb kérdéséről, a Kárpát-medence népeinek 
történetéről tanácskozunk hat szekcióban végzendő munkánkkal, egy sorsfordulónak is 
tekinthető nagy temetés után, amely hazánk és Európa történetébe emelte 1956 népfelkelését 
és forradalmát. 

Közismert, hogy honismereti mozgalmunk mindig a 15 milliós magyarság mozgalma volt 
határainkon innen és túl. Ezért is tűztük akadémiánk idei napirendjére a Magyarság helye 
Európában című előadást, valamint a települési mozgalmak és népmozgások XVIII. és XX. 
századi történetét. Európa lakóházában nemzetünknek már nagyon korán meg kellett 
tanulnia a beilleszkedés törvényét, történelmi határai között, ám a XX. század harmadik és 
ötödik évtizedében a nagyhatalmak felszámolták a történelmi Magyarországot. Ekkor került 
hazánk a kisantant szorításába, amely azóta is abroncsként vesz körül bennünket, következ-
ményeként annak, hogy nemcsak az I. világháború utáni békekötések követtek el otromba 
nép- és nemzetellenes igazságtalanságokat, nanem az 1947-es párizsi békekötésen is etnikai 
elveket sértő döntéseket hoztak. Közismertté vált az a tény, hogy a Szovjetunió is azért adta 
Észak-Erdélyt újra Romániának, mivel azt saját érdekszférájába eső államnak tekintette, 
Magyarországot pedig bizonytalan állapotban lévő országnak. Nagyjából ez játszódott le 
mindenütt körülöttünk. 

Remélem, az anyanemzet felelősségével tudunk majd tanácskozni arról, hogy az európai 
biztonsági és együttműködés záróokmányában említett nemzeti kisebbségek és a regionális 
kultúrák érvényesülésével miként segíthetjük véglegesen elszigetelni az emberi és az etnikai 
jogokat semmibe vevő államok gyűlölködő acsarkodását. Kívánatos, hogy e tájban több 
legyen az államférfi, mint a politikus. A politikus ugyanis, ezt a nagy történész-államférfi 
Churchill mondta, mindig csak a következő választásokra koncentrál, ám az államférfi a 
következő nemzedékre. Az is bizakodással tölthet el bennünket, hogy az új művelődési 
miniszter Trianon óta először, a kisebbségi politikát kormányzati szintre tudta emelni. És 
talán idézhetném a Szovjetunió államelnökének a nemzeti kérdések miatti aggodalmát is, 
amit szombat este mondott el Moszkvában: „A jelen és jövő előtti felelősség tudatában 

„Hogy szolgálhatom az emberiséget, 
ha meg nem őrzök magamban minden színt, 
ami az emberiséget gazdagítja?!" 
(Babits Mihály) 



mindent meg kell tennünk, ho^y a barátság és az együttműködés alapján megoldjuk a 
felgyülemlett nemzetiségi problémákat, mindannyiunk érdekeinek megfelelően." És na ma 
még nincs is időszerűsége a határkiigazításoknak, a határainkon kívüli magyarsággal való 
törődésnek azonban igen. Különösen a hazai honismereti mozgalom számára, nemzeti 
tudatunk erősítése éraekében. Ezért kívánatos az is, hogy az Erdélyi Szövetséggel, a 
kárpátaljai és felvidéki szövetségekkel hatékony kapcsolatot tudjon kiépíteni honismereti 
mozgalmunk. 

Tisztelt Honismereti Akadémia! 
Engedjék meg, hogy a rendező házigazdáinkat, Tolna megyét és Szekszárd városát, a 

megye honismereti bizottságát köszöntsem. A táj szépségeit és történelmét bemutató gazdag 
program összeállítását már jó előre üdvözölhessem. Hada köszöntsem a megyék honismereti 
küldötteit, az akadémia jó nevű előadóit és jó tanácskozást kívánjak mindannyiunk számára. 

Ezekkel a gondolatokkal, a Babits programadó jeligéjével meghirdetett XVII. Országos 
Honismereti Akadémiát Szekszárd városában megnyitom. 

Huszár István: 

Köszöntő 
Meghirdetett, s a meghívóban is rögzített munkarend szerint tisztem: köszöntőt mondani. 

Ennek jó szívvel és köszönettel teszek eleget, s nem pusztán a magam, hanem a Hazafias 
Népfront ügyvezető elnöksége nevében is. Kívánom, hogy idei, immár a XVII. Honismereti 
Akadémia ne csupán a résztvevőknek adjon tudásban, szellemi élményekben mással nem 
pótolható gyarapodást, hanem hazánknak, az egyetemes magyarságnak segítse az igazabb, 
teljesebb nemzetismeretet, magyarságtudatot, hogy jól kamatoztassa a honismereti mozga-
lomban felhalmozott szellemi, emberi tőkét, és ez is bizonyuljon jó befektetésnek, különös 
figyelemmel a most végbemenő átalakulási folyamatra. 

Ide készültemben vívódtam magambah. Szabad-e személyes vallomást köszöntőként 
elmondani? Arról szólni, hogy a honismereti tevékenység - akkor is, ha nem mindig a mai 
elnevezés takarta azt - mit jelentett életemben? Sárospatakon, a középiskolában, egyetemista 
éveimben; Budapesten, a népi kollégiumi mozgalomban. Galgamácsán, Etyeken, a Kistext-
ben. Bennem ezek olyan nyomokat hagytak, amit életemből kitörölni soha nem tudtam és 
nem is akartam. Megtanulhattam, hogy az általános, a társadalmi a maga egyediségében 
ragadható meg, hogy az országot, a népet nem lehet általában tisztelni, szolgálni, nem lehet 
konkrét kötődések nélkül az általánosért, az ország egészéért küzdeni. S azt, hogy a 
felhalmozott örökség - múltunk - milyen hatalmas kincset rejteget, mennyi ismeretlen 
tátong még előttünk. Nos: személyes vallomással nem szeretném Önöket fárasztani. 

Vívódásom tárgya az is, hogy - élve az alkalommal - kötelességszerűen szóljak-e a 
népfrontmozgalom időszerű kérdéseiről? Hiszen készülünk soron következő kongresszu-
sunkra. Mérleget készítettünk s készítünk szerte az országban, szigorú önvizsgálatnak 
vetjük alá magunkat, újra meg akarjuk fogalmazni tevékenységünk lényegét, értelmét, célját, 
programját, munkánk egész palettáját, stílusát, személyi és szervezeti feltételeit. S ennek az 
értékelésnek része saját múltunk kritikus áttekintése is. De: a köszöntő kereteit szétfeszítené, 
ha erről vázlatosan is szólni akarnék. Ettől is eltekintek tehát. 

S most e két gondolaton túllépve, de egyben ezt összekapcsolva és nem feledve, azt hiszem 
mindannyiunk, a honismereti mozgalom minden résztvevőjével egyetértésben mondom: a 
meg nem ismert múlt elveszített múlt, s kinek a múltja elveszett, jövője ingatag. Nem 
lehetünk önpusztító ország, önpusztító nép. Babits csodás és fájó víziójával: nem rakhatunk 
máglyát a múltból jövőnk alá. És hogy mindezt a veszélyt - s higgyék meg: nemcsak a 
fantázia világában létező veszélyt - elkerüljük, sokat tett és tesz a honismereti mozgalom. 
Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni ezért. 

Ez a népfront keretében három évtizedes mozgalom - remélem nem értik félre - nem 
különleges elszántságú emberek zárt egyesülete, hanem haszonnal dolgozó, közösségi 
szemléletű emberek nyílt mozgalma. S azért bizonyult életképesnek, mert a benne részt 
vevők szülőföldszeretetére, tudására, elkötelezettségére alapozott. S elszántságra, hiszen 
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