
Kanyar József: 

Honismeret és önkormányzat1 

Akadémiánk nyitó és programadó előadásában három részre bontom mondandómat . Az 
első fejezetben a honismeret lényegéről szólnék, a másodikban az önkormányzatokéról , míg 
harmadikként azt vizsgálnám: miképp lehetnek egymás hasznára és segítségére e szerveze-
tek? Egymásra találásukban miképp tudják ellátni közös feladataikat? 

I. Az első kérdés: mi is az a honismeret? A hon és haza ismeretének a diszciplínája: elvi, 
tudományos tekintetben. A gyakorlat szempontjából pedig a haza- és szülőföldszeretet 
szolgálata és gyakorlata. Ezért tartom hazafiúi indulatú mozgalomnak, nemzeti tudatunk és 
szellemiségünk egyre izmosodó védegyletének, környezetvédelmének, amelynek program-
ját a földkerekség bármely pont ján élő magyarság értékrendszerébe be kell dolgozni, ha 
Európa művelt nemzeteinek a sorába akarunk kerülni. 

A magyar nép nemzetbe tartó és növő nagykorúságának egyik átfogó mozgalmát én a 
honismereti mozgalomban látom. Évtizedek óta elsivatagosított nemzet- és identitástuda-
tunk pőrét — amely nélkül csak kiskorúságban élhet egy nép - csak a honismereti mozgalom 
nyerheti meg azáltal, hogy az egymásra utálkozó magyarság helyett az egymásra csodálkozó 
nép közösségét építi ki a maga számára az életet tépő és a halált szaporító ideológiák helyett. 

A honismereti mozgalomnak mindig kettős volt az arculata. Egyik arcával a honismeret 
elvi és tudományos feltárása felé fordult , a másik arcával pedig: a mozgalom gyakorlati 
tevékenységével az aktív haza- és szülőföldszeretet tennivalói felé. Az elsőn keresztül a 
honismeret tudományának legfelsőbb régiójába tudunk kutatásainkkal és azok közzétételé-
vel emelkedni, gyakorlati munkánk széles palettájával pedig a szülőföld- és hazaszeretet 
intenzív hőfokára. Ezért vallom azt, hogy a múltfaló magatartás és a múltfaló ideológiák 
felszámolója és antibiotikuma szövetségünk honismereti mozgalma. És ezért látom az oly 
nagyon hiányos nemzeti-szellemi előretörésnek és hódításnak napjainkban a honismereti 
társaságok, egyesületek és szövetségek szervezeteit a legfőbb intézményeknek! 

Kedves hallgatóim! Fenyeget-e napjainkban olyan veszedelem, amely az elmúlt évtizedek 
után a nemzeti öntudat elsivatagosítása irányába mutat? Igen! Csak egyetlen példát hadd 
említsek! Értelmiségünk és kétkezi munkásrétegeink súlyának fogyatkozása figyelmeztet 
bennünket arra, hogy miképp tör előre hazánkban az újgazdagok soraiban egy ú) birtokos 
„nemesség". Hadd említsem a történelem analóg korszakát, amikor a XVIII. század elején a 
neoaquistica commissio előtt az akkor „privatizációs" költségek befizetése után az idegen 
családok sarjai, pl. az olasz Pallaviciniek borügynökként , a Sommsichok marhatőzsérekként 
törtek előre és lettek nagyon hamar tagjaivá a nazai új bir tokos nemességnek, az arisztokrá-
ciának. 

Nagyon hiányzik hazánkban nemzeti tudatunk, amit az elmúlt évtizedek alatt a sztálini 
ideológia korszakában nem tudtunk megerősíteni. Még a népi-nemzeti és a liberális-urbánus 
ellentéteket sem tudtuk felszámolni, s felő, hogy az újgazdagok rétegei azért törhetnek majd 
előre, mert most is, mint akkor, a privatizációs föld jóformán csak csereügyletet jelentett. 
N e m tudták - félő, hogy ma sem! hogy a föld a haza teste és akinek abból csak egyetlen 
darabka is van a kezén, az mind a nemzet szerves részét alkotja. Félő ma is, hogy a földre nem 
a haza testeként tekintenek, hanem üzletrészjegyekben megvásárolható tőkerészvényekként. 
Az akkori kormányrendelkezés nem volt magasan humanisztikus tartalmú vagy általános 
európai meggondolásokból folyó - állapította meg Szekfű Gyula is - , hanem csupán 
pénzérdekekből, az új magyar területek anyagi kihasználása céljából. 

Hogy pedig az élők segíthessenek ezen a nemzetellenes tendencián, hívjuk segítségül a 
halottakat, a szellem nagyjait, tervezett Széchenyi-emlékestünk megrendezésével. A mozga-
lom több száz esztendős, amióta a Bél Mátyások, a Vály Jánosok, a Nagyváthy Jánosok, 
sorolhatnám e neveket tovább, köztük is Csokonai , Berzsenyi, Széchenyi és századunkban 
akár N é m e t h Lászlóét, Szabó Dezsőét, Bibó Istvánét, Karácsony Sándorét, Illyés Gyuláét, 
akik saját hónuk és nemzetük megismerése után azt megszeretve, szülőföldszerelmes 
hazafiakká és alkotó patriótákká is váltak. 

'E lhangzot t 1991. július l - jén , Békéscsabán, a XIX. Honismereti Akadémián. 



Mit tehet még e tekintetben a honismereti mozgalom? Sokat, nagyon sokat! (1) A 15 
milliós magyarság mozgalma nevében (2) végzi a nép- és honismeret tudatának, magyarság-
tudatának Detáplálását Európa számítógép-Központjába. (3) A történelmi Magyarország 
határain belül és kívül élőkkel való szomszédolási kapcsolatok építését a népfőiskolai és 
testvérvárosok közös honismeretitábor-terveinek a szervezésével, a diaszpórákban élő 
magyarokkal való kapcsolatokat is munkálva a széles nagyvilágon. (4) A kisebbségi 
magyarságot etnikai nemzettestnek tekintve, ne szolgáltassuk ki soha politikai áldozatként 
sorsukat, miután azt a Párizs környéki békekötések amúgy is megtették. Azt hiszem, 
örvendezéssel és elismeréssel nyugtázhat juk a román külügyminiszternek június közepén 
tett bártfai nyilatkozatát arról, hogy a román politikának a kisebbségi és az emberi jogok 
ügyében is az európai szinthez kell alkalmazkodni! Ámbár aligha lenet azt pozitív elvnek 
tartani, hogy a földrajz végül is legyőzi a történelmet! Úgy hisszük, hogy ez még Trianon 
„földrajzánál" sem volt lehetséges! (5) A szülőföld- és a hazaszeretet történelmének 
feldolgozásával, a nemzet história domusainak és emlékezetkönyveinek írásával, az önkor-
mányzati adattárak és falukrónikák folyamatos vezetésével, (6) a nemzeti emlékhelyek 
alapításával és gondozásával, a világháborús emlékművek állításával a hősi halottak tiszteletét 
erősítve. (7) A műemlékeink, építészeti örökségünk: történelmi, esztétikai és erkölcsi 
értékeinek védelmével, (8) néprajzunk emlékeinek gyűjtésével, irodalmi és zenei anyanyel-
vünk tisztaságának, történelmi hajszálgyökerű földrajzi neveink felelős őrzésével, (9) a 
honismereti pályázatok értékmentő szolgálatával, (10) a honismereti táborok utánpótlás-ne-
velő munkájával, (11) a nemzettudatot sértő ideológiai téveszmék és a durván eluralkodó 
mentális viselkedési hibák és szubkulturális műveletlenség felszámolását végezve, (12) az 
iskolákban, a tanulóifjúság és tanító pedagógusok nemzettör ténelmünk okos és tárgyilagos 
tanulásával és tanításával, helytörténeti olvasókönyveink és honismereti kiadványaink 
megjelentetésével, javaslatot téve az 1945 utáni tör ténelmünk oktatási anyagának az 
összeállítására, és a tilalmas időszak elmúltával a nagy számmal megjelenő emlékiratok, 
háborús naplók, életrajzi vallomások, posztgraduális képzésben való oktatásával, amelyben 
nemcsak a történelem és magyar szakos, hanem valamennyi szakos tanár számára, de a 
honismereti mozgalmunk számára való elkészítésével is. (13) Szeretnénk a honismeretnek, 
mint tantárgynak a bevezetését iskoláinkban, és a honismeret részére tanszékeket is nyerni 
tanítóképzőinkben és egyetemeinken. Az Országos Közoktatási Intézetben referenciát 
szeretnénk kiépíteni, de elkészítendőnek tartjuk a honismeret új tankönyvét is. (14) 
Tervezzük még a honismereti mozgalmak nemzetközi konferenciáját is, amelyet a honfogla-
lás 1100. esztendejének programjába szeretnénk beiktatni. (15) Keressük a honismereti 
mozgalom névadó személyiségét, választva a sok fényes név közül, akár Bél Mátyásét, akár 
Erdélyi Jánosét, akár Széchenyi Istvánét, Németh Lászlóét stb., (16) Segítve a Magyar Rádió 
külföld felé sugárzott Szülőföldünk adásait és a Hajszálgyökerek honismereti jellegű 
népszerű sorozatait, valamint a tv pályázatainak, honismereti terveinek a kidolgozását. 

II. A második fejezetben arra szeretnék feleletet adni: mi az önkormányzat? Egy város- és 
faluközösségnek a központ i igazgatás hatalmi rendszerétől elütő, azzal szembenálló 
demokrat ikus önigazgatási rendszere az, amelyben a szervezet önkormányzat i jogköre és 
kötelezettsége a kollektív felelősség jogköréből nőtt ki már a XI. századtól kezdve 
tör ténelmünkben, szembenállva a birtokos nemességgel. 

Míg a feudalizmusban centralisztikus igazgatáshatalmi rendszer működöt t , az önkor-
mányzatoknak mindig demokratikus volt az arcéle. Bár a feudális és félfeudális „önkormány-
zatok" rendszere mindig elütött a központi hatalom abszolutizmusától. A klasszikus 
centralisták (Eötvös, Kemény, Szalay, Csengery) a parlamentet és a kormányt nagy 
hatalommal akarták ugyan felhatalmazni, ám azzal a feltétellel, hogy a központ ellensúlya-
ként az országot széles önkormányzat i alapon szervezzék meg, esetleg még a „szabad 
községek" létrehozása árán is. 

Másik megközelítésben az önkormányzat nem más, mint a magyar megyék, a régiók, a 
városok, a falvak, s az ezekben működő szervezetek, egyesületek és társulatok stb. belső, 
saját és autonóm létének önigazgatási rendszere, amelyet a központi hatalom országos szintű 
dekrétumai, törvényei, pátensei, statutumai és privilégiumai hoztak létre. Alaptörvényeit az 
1848. 23-as, az 1870. 42-es, az 1886. 21-es és az 1929. 34-es törvénycikkek jelentették. Tehát 
az autonómia vagy önkormányzat nem más, mint az állam által felhatalmazott testület 
(hatóságok, községek, egyházak, egyesületek stb.), amely a részükre engedélyezett hatáskör-
ben a területükre, illetve tagjaikra nézve kötelező szabályrendeleteket alkothatnak, költsé-
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geik fedezésére tagjaiktól anyagi szolgáltatásokat igényelhetnek, határozataikat és intézkedé-
seiket szükség esetén kényszerrel is végrehajthatják. Ám csak olyan köztartozásokat 
állapíthatnak meg és vethetnek ki, amelyeknek az igénybevételére őket a törvény vagy 
törvényes felhatalmazáson alapuló miniszteri rendelet feljogosította vagy kötelezte! 

A hazai közigazgatási reformok lényegében mindig azt a modus vivendit keresték, amely 
feloldhatta az önkormányzat i és az államigazgatási elv között i ellentéteket, keresve e téren az 
újkori közigazgatás történetében a „kiegyezés" elvét. 

Az önkormányzatok szimbólumait a városháza, a címer, a pecsét, a közgyűlés, s a 
választott polgármesterek jelentették. Történelmünk, azaz honunk ismerete azért fontos a 
számunkra, mert tudnunk kell, hogy a polgári kor városi jogát miképp alapozta meg az 
1848:23 tc., azaz az önkormányzat alaptörvénye. Ezt az alaptörvényt mindig éreznie kellett 
az alkotmányunknak, hiába modernizálta az alaptörvényt a neoabszolutizmus igazgatásának 
Bach-korszakbeli modernizálása, nem tudta eltakarni a függetlenség, az önkormányzás 
szabadságának, s a polgári szabadságnak a hiányát. 

Tör ténelmünk önkormányzatának sok válfaja van. Beszélhetünk földrészek, országok, 
földrajzi régiók és megyék önkormányzatairól , a kuriális falvak, a hegyközségek, a 
közbirtokosságok, a puszták, a jobbágyfalvak, a parasztfalvak önkormányzatairól , de a 
különféle jogi személyek, egyesületek és Körök önkormányzatairól is. 

Az európai várostörténetben a városok lakói a kezdetektől törekedtek arra, hogy 
mikroviláguk életviszonyait, a központi hatalom országos szintű törvényeit a városi 
autonóm különjog statutumai és privilégiumai szabályozzák. De az önkormányzat i hatás-
körben alkotott szabályrendeletek - a 1870:42 tc.-ben is - nem ellenkezhetnek a törvénnyel 
és a kormányrendeletekkel. 

A helyi önkormányzatok múltjáról szóló kutatások szerint a hódoltság korszakában a 
megye és a város vezetését egy-egy szűk nemesi vagy polgári réteg kerítette hatalmába. A 
későbbi, különösképp a XIX. század második felében már a helyi önkormányza t fokozatos 
elsorvasztása, az autonómia elfojtása következett be. Alattuk a helyi protestánsok uralma 
azonban tovább élt. Az úgynevezett szocialista építés korában a tanácsrendszer szerette 
volna saját dolgait intézni, ám ahogy a helyi önkormányzatról elhangzott mégoly szép szavak 
is hamisak voltak a polgári korszakban, éppúgy hamis volt a párthatalom ideológiája által 
e lnyomott tanácsrendszerben az önkormányzat i elvek érvényesülése. Az önkormányzat i 
szabályrendeletek lényegében mindig a közösségi érdekek érvényesülését tűzték maguk elé a 
hatalomcentrikus s így közösségellenes igazgatási törekvésekkel szemben. A demokratikus 
törekvések mindig alapvető követelményét képezték az önkormányzat i s ta tutumok elvi 
rendszerének. 

III. Mondandóm harmadik fejezetére térnék rá. Hogyan tud egymás kezére dolgozni a két 
szervezeti mozgalom: a honismereti és az önkormányzat i? 

1. Először is mindkét szervezetnek vissza kell szerezni a két világháború után megkopott 
emberi és népi-nemzeti jogainak a becsületét. Az Európai H á z számítóközpont jába újra be 
kell táplálni a magyarságtudatunkat, nép- és honismeretünket. így népünk és nemzetünk 
tudatának és önismeretének, valamint azonosságtudatának elvi és gyakorlati következmé-
nyét feltétlenül érvényesíteni kell mindkét szervezetben. 

2. A zsákutcás vidéki Magyarország sorskérdéseinek, néppusztí tó folyamatainak felméré-
sében és megoldásában közös partnerekké kell válniok. 

3. Segíteni kell a községi, a városi, a megyei és regionális önkormányzatokat kulturális-
igazgatási munkájukban. A közgyűjteményekbe beágyazott honismereti mozgalom hatal-
mas támaszpont lehet az önkormányzatok életében, amelyeknek a fenntartását és munkáját a 
költségvetés eszközeivel is támogatnia kell az önkormányzatoknak. 

4. Segíteni kell az önkormányzatokat a területi önkormányzat i adattárak összeállításával és 
a fejlődes eredményeit rögzítő önkormányzat i krónikák készítésében. 

5. De segítség lehet a múlt polgári korszakának kulturális egyesületeinek, gazdaköreinek, 
önképzőköreinek, szellemi és morális védegyleteinek, azok eredményes múltbeli működé-
seinek a megismertetése. 

6. A megyei és regionális honismereti szervezetek felállításával, a bennük működő 
szakemberek segítségével mintegy kulturális szenátusban közösen keresni és kutatni kell, 
nem parciális érdekeket, hanem a népi-nemzeti közösség egyetemes érdekeinek a programját, 
benne kidolgozva a két terület vezető személyiségeinek káderpolitikai rendszerét. 



7. A tradicionális népfőiskolák újrafelállításával segíteni kell a falusi, a városi, a megyei és 
regionális önkormányzatok részére az értelmiségi kataszterek összeállítását, a helyhatóságok 
élére állítandó alsó-, közép- és felsőfokú önkormányzat i szakismerettel rendelkező vezető 
emberek képzését, a falvak, a megyék és a régiók új értelmiségének a képzését. 

8. Mindkét szervezeti mozgalomnak arra kell törekednie, hogy a kifosztott falvak 
gazdasági és szellemi energiatelepeinek visszaállítsák a működését. 

9. Az iskolában az ifjúság történelemtanítása érdekében világossá kell tenni a katedrákon 
és a tankönyvekben az objektív ismereteket és a hazaszeretetre építő törekvéseket. 

10. A honismereti értelmiségi szakemberek és diplomások nevelése érdekében tanszékeket 
kell felállítani, melyek elkészítik a honismereti tankönyveket és olvasókönyveket és tanítják 
azokat. 

11. Önkormányza t i és honismereti alapítványokkal segíteni kell a szomszédolási honisme-
reti táborok létesítését, a testvérvárosok és falvak közös honismereti tevékenységének 
finanszírozását támogatva, megvalósítva azok tapasztalatcseréjét, kiépítve kapcsolatrendsze-
rükben azok szellemi és anyagi környezetvédelmi teendőit. 

12. Honismereti akadémiáink az önkormányzatok szabadegyetemeivé válhatnának. De 
önállóan is tudnánk a fővárosban, sőt a vidéki Magyarországon is szabadegyetemeket tartani. 
E szabadegyetemek témái a törvényhatósági és a helyhatósági önkormányzatok, az 
önkormányzatok és az egyesületek, az önkormányzatok és a népfőiskolák, az önkormányza-
tok és a sorskérdések, továbbá az önkormányzat i emlékkönyvek, krónikák, adattárak és 
história domusok írásai, kiadásai és gyűjtései lehetnének! 

13. Közös együttműködéssel vállalni kell és szolgálni kell a hazai műemlékvédelem teljes 
programját integráló munkálatokat a városszépítő, városvédő várbarátokkal és a műemléki 
albizottságokkal együtt . 

14. Az önkormányzatok támogassák a megyei honismereti egyesületek, híradók tevékeny-
ségét és működését . 

75. Kezdeményezzük a honismeret nemzetközi konferenciájának megtartását, amelyet a 
honfoglalás 1100-ik esztendejében kívánunk megszervezni. 

16. A nemzeti emlékhelyek gazdájaként az önkormányzatok támaszkodjanak honismereti 
mozgalomra a világháborús emlékművek felállításának szervezésében. 

Kedves hallgatóim! Ezekben próbál tam összefogni a honismeret és az önkormányzat 
szövetségi kapcsolatrendszerét. Amilyen erőteljes és intenzív lesz a Honismeret i Szövetség 
munkája , olyan erőteljessé válhat önkormányzataink életében a haza- és a szülőföldszeretet 
inspirálta és támogatta közösségépítő kulturális tevékenység hazánkban. 

HÍREK 

A II. v i lágháború á ldozata inak 
emlékműve Jászapá t iban 

A II. világháborúban elesett katonáira, hő-
seire és polgári áldozataira emlékezett a 600 
éves jászsági település, Jászapáti egy monu-
mentális emlékmű felállításával. A könyvtár 
előtt, a belvárosi részben levő 8 tonnás, 
édesvízi mészkőből faragott alkotás Rajki 
László munkája. 

Szabó Sándor felvétele 
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Megjelent! Megjelent! Megjelent! 

A 

HONISMERET 
1-15. ÉVFOLYAMA 

(1972-1987) 
ÖSSZESÍTETT 

REPERTÓRIUMA 

Tematikus rendben, a szerzők és a földrajzi nevek kiemelésével tartalmazza a 
Honismeret első 15 évfolyamában megjelent írások címeit. Könyvtárak, iskolák, 
levéltárak múzeumok számára nélkülözhetetlen ahhoz, hogy könnyen és gyorsan 
megtalálják a keresett témában megjelent cikkek lelőhelyét. 

Ára: 100 Ft 

Megrendelhető a Honismeret ügyintézésnél: 1250 Bp. Pf. 23. 


