
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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nem mindig kapott zöld utat, kellő támogatást a nacionalizmussal is megvádolt hazaszerető 
szándék, ö r ö m volt hallani a népfrontbizottságok újjáválasztása során, miként szóltak a 
honismereti munkáról, személyes meggondolásaikról. A hajdúszoboszlói honismereti 
bizottság elnöke - hogy csak egy példát említsek - így vallott: „...a népfront országos és 
helyi szervei biztosították azt a hátteret, melyben ez a mozgalom kibontakozhatott. A 
népfront léte tette lehetővé, hogy 1977-től évente meg tudtuk jelentetni a Szülőföldünk című 
kiadványt, mely bekerülve az Országos Széchényi Könyvtárba, a nemzeti bibliográfia 
részévé tett bennünket." 

ö szól arról is, hogy az elmúlt 15 évben a honismereti mozgalom helyezte el koszorúit 
március 15-én, amikor másoké nem sorakozott ott. És ez a mozgalom emelte fel elsők között 
szavát nemzeti tudatunk és önismeretünk pusztulása miatt. Ez a mozgalom mutatott rá arra, 
hogy hazafiságunk milyen mélyen gyökerezik a nemzeti múltban, mennyire kötődik a 
szmoföld élményvilágához. Ez a mozgalom kezdeményezett olyan cselekvési formákat, 
melyek alkalmat, teret adtak e múlt feltárásához, az értékek megőrzéséhez. Sok ezren 
fáradoztak éveken át azon, hogy megőrizzék a több évszázados helységneveket, földrajzi 
neveket, határrészek, dűlők neveit, közösségeket éltető és megtartó szokásokat, hagyomá-
nyokat. Mentették a mindennapi használati tárgyakat, munkaeszközöket, s tették azokat 
közkinccsé múzeumokban, tájházakban. 

Válságba jutott oktatásunknak is szolgálhatnak talán némi tanulsággal azok az oktatástör-
téneti dokumentumok, amiket egy éven át gyűjtöttek lelkes pedagógusok, szakkörvezetők. 
De igen nagy számban vettek rész diákok és felnőttek a műemléki értékű épületek 
felmérésében, építészeti örökségünk megóvásában is. Ez a mozgalom indítványozta azt is, 
hogy valamennyi településről készüljön fenyképdokumentáció, melv felbecsülhetetlen része 
lehet a jelen megörökítésének. S ez a mozgalom hirdeti azt is, hogy a falu önkormányzatának, 
önbecsülésének visszaállításához nélkülözhetetlen a falukrónikák írása, községi adattárak 
készítése. Többek között ezért is lenne fontos, hogy kialakuljanak a már sokszor hangozta-
tott regionális kutatóműhelyek, melyek tudományos irányítói lehetnének nemcsak a 
történetírásnak, hanem a honismereti kutatásoknak is, közelebb hozhatnák az ország 
gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális folyamatait tudományosan vizsgáló történészeket, 
a szülőföld történetét, jelenét ismerő, megíró helytörténészekkel. 

A honismereti mozgalom karolta fel és irányította az üzemi történetírást - pályázat 
kiírásával is segítve az üzemi krónikák egyre őszintébb hangvételű, tárgyilagos megírását. 

Különösen sok szó esik a honismereti mozgalom kapcsán az ifjúságról is. Hosszú évek 
küzdelmei után sikerült Zsámbékon megteremteni - a Kovács házaspár kitartásának 
köszönhetően is - azt a tábort, amelyben immár negyedik éve 80-100 pedagógusjelölt kap 
honismereti szakkörvezetői képesítést. Ugyanúgy küzdelem árán indult meg néhány 
tanítóképző főiskolán a honismeret, mint kísérleti tanterv szerinti továbbképzési forma. 

Itt kell szólni azoknak a fiataloknak az ezreiről is, akik a több mint 20 éve szerveződő 
táborokban szereznek alapismereteket a honismereti munkához, s egyúttal kapnak életre 
szóló mintát, példát a szülőföld, a haza szeretetéből. Külön érdemük a középiskolás 
táboroknak, hogy komoly gyűjtő- és feldolgozómunkát végeznek - nemegyszer kuriózu-
mokhoz segítve a közgyűjteményeket. Itt kell szólnom az újraszerveződő népfőiskolákról 
is, melyek erőteljesebb figyelmet és támogatást érdemelnek a mozgalomtól. 

Sorolhatnám még tovább mindazokat a területeket, melyek a honismereti mozgalom 
részeivé váltak - de Önök ezeket ismerik, hiszen alkotó részesei e munkának. 

Szólnom kell azonban a honismereti akadémiák jelentőségéről. Arról, hogy témaválasztá-
sukkal olyan időszerű kérdésekre hívják fel a figyelmet, melyek neuralgikus pontjai 

I életünknek, történetírásunknak is. Ezért nem véletlen, hogy a mostani, XVII. honismereti 
akadémián a nemzetiségi, kisebbségi lét kérdéseit tárgyalják meg. Sokat vitatott, napjainkban 
indulatokat is felkavaró kérdéskör ez, melynek kezelésében nincs és nem is lenet addig 
előrelépés, amíg a kisebbségi politika nem társadalmi konszenzuson alapul. 

Amikor magyarként, nemzeti önazonosságunk kifejezéséről beszélünk, akkor ebbe azt is 
bele kell értenünk, hogy a hazához való kötődés egyben tartalmazza a különböző 
nemzetekhez való kötöttség elemét is. Vagyis azt, hogy e kis hazában lehessen valaki szlovák, 
német, horvát, szerb, román vagy bármilyen kisebbség tagja, amellyel azonosulni tud, és 
amelyekkel anyaországi kapcsolatokat is fenntarthat. Énhez az azonosságtudathoz azonban 
nélkülözhetetlen szüksége van múltjának, gyökereinek ismeretére. S most ismételhetném az 
elveszített múlt pusztító veszélyéről bevezetőben említett gondolataimat. 

Ugyanezzel a meggyőződéssel tartjuk természetesnek, hogy a határvonalon kívül élő 
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magyarok ragaszkodnak múltjukhoz, hagyományaikhoz, anyanyelvükhöz, nemzetiségük-
höz s ápolják az anyanemzethez fűződő kapcsolataikat, s ezért ítélünk el minden megsebesítő 
vagy megakadályozó szándékot. A honismereti mozgalom mindig a teljes magyar nemzetben 
gondolkodott, a politikai határokat sohasem tekintette a magyar szellemi elet és a magyar 
művelődéstörténet korlátainak. 

Ezért kell fokozott figyelemmel kutatni, hogyan élnek e szellemi kulturális örökséggel az 
utódok, van-e egyáltalán lehetőségük, hogy éljenek vele. Ebben pótolhatatlan szerep jut a 
nemzetiségi intézményeket segítő, közösségüket felvállaló falusi tanítókra, papokra, önkén-
tes népművelőkre, néprajzosokra, a kultúra mindeneseire. Munkásságuk nélkül elképzelhe-
tetlen a kisebbségi kultúra állapotának felmérése. Ezért van különösen nagy jelentősége a 
honismereti mozgalomnak a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban is - hiszen a szülőföldhöz 
való ragaszkodást, a közösségi érzést erősíti, a nemzeti azonosságtudatot szilárdítja, melyre 
igen nagy szükség van a határok mindkét oldalán. Örülünk, hogy e mozgalom elkötelezettjei 
itt vannak közöttünk határainkon túl is. 

Köszöntőm talán túl hosszúra sikeredett. Mégis úgy érzem: csak éppen jelezni voltam 
képes - azt is hézagosan - , miként gondolkozom a honismereti mozgalomról most. Bízom 
benne, hogy az akadémia uján nekem is több lesz - csakúgy, mint Önöknek - önmagunkról 
a mondanivalóm. 

Pozsgay Imre: 

A magyarság helye Európában 
Tisztelettel, jó barátsággal köszöntöm az akadémia minden résztvevőiét. Örülök, hogy 

oly sok kedves ismerős körében ismét szólhatok a Hazafias Népfront egyik tiszteletre méltó, 
nagyszerű fórumán. Feladatom a Magyarság helye Európában címmel bevezető előadást 
tartani, s ha telik még időmből, akkor kérdéseikre válaszolni. Nagy érdeklődéssel hallgattam 
az eddig elhangzott szavakat, gondolatokat, s azt mondhatom, hogy egy tárgyilagos 
előadásnak helye van itt, miközben én is emelkedett érzéssel hallgattam azokat a gondolato-
kat, gondolatok mögötti tapasztalatokat, amelyekről a megye tanácselnöke, a honismereti 
mozgalom elnöke, a népfront elnöke szólhatott. 

Előadásom elsősorban egy szűkített tárgyra, a magyarság és Európa kapcsolatára irányul, 
és ebben az összefüggésben szeretném a mai Magyarország helyzetét bemutatni, bizonyos 
eljövendő esélyekről, lehetőségekről szólni. De aki ilyen témában előadást vállal, maga sem 
kerülheti meg a történelmi előzmények felemlegetését. És ezek közül a történelmi előzmé-
nyek közül ezer évre visszapillantva legfőképpen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
próbáljuk közösen megérteni azt a csodát, amit magyarságnak nevezünk. Egyáltalán nem 
pejoratív hangsúllyal szeretnék erről szólni, mert sokfele önmarcangolás, gyötrés és 
gyötrettetés közben és után hajlamosak vagyunk önmagunk feladására, az önlebecsülésre és 
az öniróniára, ami nem rossz tulajdonság sikerek idején, de lefegyverző és bénító a 
küzdelmek idején és időszakában. Miközben valóban azt mondom sokunkkal együtt: van 
okunk arra is, hogy hamut szórjunk a fejünkre, van okunk arra is, hogy önkritikusan 
szóljunk történelmünkről, a honismereti mozgalomnak azzal is szembe kell néznie, hogy a 
magyarság a Kárpát-medencében, olyan történelmi előzmények és események után, amelyek 
ezt a népet sújtották, magyarként, sajátos kultúrával, nyelvével és alkotóképességével fenn 
tudott maradni egy olyan korszakban, amelyben népek, etnikumok tűntek el úgy, hogy 
némelyiknek már a nevét sem emlegetik; olyan korszakban, amelyben még nyelvet is 
váltottak ahhoz, hogy az európai kommunikációba valahogy bekapcsolódhassanak. Nos, 
ebben az évezredben a magyarság önnön nyelvét megőrizve, európaiközeledésre alkalmassá 
téve, sajátos kultúrával és nemzeti öntudattal, önmeghatározó képességgel itt van, és újra 
szerepéért jelentkezik Európa közepén. Erről a jelenségről nem szólni, mielőtt jelenünkről 
és jövőnkről beszélnénk, azt hiszem történelemhamisítás lenne, és erről a jelenségről szólva 
a nemzeti büszkeség érzését is megélhetjük anélkül, hogy kihívást intéznénk bármely más 
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