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„Nem a társadalmat kell államosítani, 
hanem az államot társadalmasítani!" 

(Teleki Pál) 

Kanyar József: 

Megnyitó 
Ismét együtt a honismereti szekértábor történelmünk e jeles időszakában. 1991. június 

30-a a magyar történelem nagy napja, amikor is az utolsó megszálló szovjet katona elhagyja 
hazánk területét. A 46 esztendeje hazudot t felszabadulás után, ettől az időtől kezdődik igazi 
felszabadulásunk napja. Kivonulnak az idegen csapatok hazánk földjéről, hogy szuverén és 
független legyen megperzselt szárnyú nemzetünlk a hitleri birodalom és a jaltai döntés 
áldozatsorsa után. Az ünnepi harangzúgás és a szirénák hangjai, az ablakokba kitett 
gyertyalángok hirdessék felszabadult történelmünk nagy napját. Csaknem fél század katonai 
megszállása után hálás szívvel fogja egymás kezét a nonismereti szekértábor is, hogy a 
szabadságát szerető nép nyíltságával, szellemi bátorságával és erős hitével megtanácskoznas-
suk, milyen új tennivalók várnak rá és ránk: a hazai honismeret mozgalmára? 

Tisztelt Hallgatóim! A honismereti akadémiák mozgalmunk közéleti nyilvánosságának a 
jelzőoszlopai voltak. Sárospatak a magyar falukutatás kérdéséhez, Tatabánya az egyházak 
művelődéstörténetéhez, Szekszárd a nemzetiségek ügyéhez szólt hozzá, Békéscsaba pedig az 
ország legidőszerűbb és legkorszerűbb közigazgatási rendszeréhez: az önkormányzat 
kérdéséhez nyúl. A honismereti mozgalom már jó előre tisztában van az önkormányzatok 
jelentőségével! 

Vajon az önkormányzatok tisztában vannak-e a honismeret országos céljainak jelentősé-
gével, különösképp azzal a fontos szereppel, amit a vidéki Magyarországon betölt? Épp ezért 
Keresnünk kell hazánkban a közgyűjteményekbe, a szövetségekbe, az egyesületekbe, a 
kulturális szervezetek hálózatába beépülő honismereti mozgalom segítségével a haza és 
szülőföld, a nemzettudat és önismeret minél magasabbra emelését Európának ezen a huzatos 
táján a kaotikus ideológiák durva és sértő atmoszférájának a helyébe. 

Tisztelt akadémia! Én a honismereti mozgalomban mindig a táj történettudatának a 
környezetvédelmét látom az önkormányzatokban is, ezért is keressük az államigazgatás 
kormányzat i rendszerében: a vidéki Magyarország igazgatásában alapvető szerepet játszó 
önigazgatásban is a honismeret és az önkormányzatók egymásra találásában a közös 
feladatokat. Az önkormányzat i hagyományokat is keressük természetszerűleg, amelyeknek 
fénylő példatárában ott láthatjuk a csabai Áchim András törekvéseinek rangos, ámde 
elbuktatott kísérletét. 

Kedves Hallgatóim! Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a Honismereti Szövetség XIX. 
nyári akadémiáját, annak minden résztvevőjét, Soprontól Szabolcsig, Szombathelytől 
Békéscsabáig. Köszöntöm az akadémia ez idén is tekintélyes előadóit, minden vendégünket, 
országos szövetségünk és megyei egyesületeink vezetőit és közkatonáit . Köszöntöm a 
vendéglátó házigazdák áldozatos szervezőtevékenységét, a megyei és a városi önkormányza-
tok helyi tisztségviselőit és polgárait. Kívánom, hogy kísérje erőfeszítéseinket hasznos és 
eredményes tanácskozás és érdemes munka. 

A XIX. honismereti akadémiát megnyi tom! 

3 


