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A Békéscsabán tartott XIX. Honismereti Akadémia negyedik napján került sor a Honismereti Szövetség 
közgyűlésére. Az itt és a másnapi szabad fórumon elhangzott, s a mozgalom lényegét érintő beszámolókat 
és hozzászólásokat több témakör szerint lehet csoportosítani. 

Megszavazta a közgyűlés a szövetség alapszabályának módosítását, a tagság kérdését illetően. Ennek 
értelmében egy-egy megyéből több szervezet is csatlakozhat közvetlenül a szövetséghez, azonban a 
megyéket továbbra is ket fő képviseli a választmányban. Az alapszabály lehetőséget ad arra, hogy jogi 
személyek is belépjenek a szövetségbe. Ilyen szervezetként kérte csatlakozását a Magyarország Felfedezői 
Hagyományőrző Szövetség, melynek társszervként való felvételét a közgyűlés négy ellenszavazat és nyolc 
tartózkodás mellett jóváhagyta. 

A közgyűlés egyetértésével került be az alapszabályba, hogy a Honismeret a Szövetség folyóirata, ebből 
következően főszerkesztője tagja az elnökségnek. 

Az eddig megalakult 18 megyei és fővárosi egyesület mindegyike csatlakozott a szövetséghez. Létrejött a 
határon tuli magyarok, valamint a hazai nemzetiségek bizottsaga, régóta jól működik a honismereti tábori 
bizottság. Az 1990. állásfoglalás szellemében újjá kell alakítani a helytörténeti bizottságot, megerősíteni te-
vékenységét. Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot a korábban megalakult Nemzeti Örökség Bizottsággal. 

Egyetértett a közgyűlés azzal, hogy egy arra felkért bizottság készítse el a szövetség választmányának és 
elnökségének ügyrendjét, melyet a következő évi közgyűlés ele terjeszt, sort kerítve egyben az új vezetőség 
megválasztására. Az elnökség éves tevékenységéről és a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót a közgyűlés 
egy tartózkodással elfogadta. 

A Honismeret folyóirat - kis zökkenők után - ismét rendes ütemben, kéthavonta jelenik meg. Mint 
szerkesztője beszámolójában elmondta, azon kevés lapok közé tartozik, amelyeknek az elmúlt egy-másfél 
évben bekövetkezett csendes és sajnos meglehetősen kedvetlen rendszerváltás nyomán nem kellett 
címlapjukra írni, hogy új, emelt fővel vállalhatjuk eddigi irányvonalát. A korábban csak nagy nehézségek-
kel megjelentetett témák egyre nagyobb körben találhatók meg a lapban, elsősorban két rovatában, a 
Sorskérdéseink és az Emlékezzünk címűben, amelyek a közelmúlt, illetve a jelen sorskérdéseivel 
foglalkoznak. Több rövid hírre, beszámolóra lenne szükség, amelyek a honismereti élet eseményeiről 
tudósítanak - színesebbé, gazdagabbá téve ezzel is a lapot. Különösen hasznosak lennének a táborokról 
szóló módszertani írások, az egyesületek munkáját bemutató cikkek. Kiegyenlítettebb lett a határon túli 
testvérszervezetekkel foglalkozó írások sora. 

A hozzászólásokból kibontakozott a megyei egyesületek sokrétű tevékenysége. 
A Pest megyei egyesület hosszú távú, a honfoglalás 1100. évfordulójához kö todőprogramot indít a Duna 

két oldalán élő magyarság kutatóinak összefogásával: Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és 
Nógrád megyei, valamint ipolysági kutatók vállalkoznak erre a sokrétű munkára. Az évfordulóhoz 
kapcsolódik az a felhívásuk is, melyben arra szólítják fel az ország településeit, hogy készítsenek 
videofelvételeket lakóhelyük történetéről, mai életének legjellemzőbb mozzanatairól. Pályázat kiírását 
tartanák célszerűnek, így lehetőség nyílna a vállalkozás anyagi támogatására. A felvételek elkészítése 
azonos alapelvek alapján történne, amit egy szakmai bizottság dolgozna ki. Az elkészült filmek 
seregszemlejét pedig meg lehetne szervezni akar a honismereti akadémiák keretében. 

Baranya megyében a megyei művelődési központ segíti a mozgalom működését, de tevékenységük alapján 
már mások is fölajánlották segítségüket kiadványaik megjelentetésében. Feladataik között szerepela megye és 
Pécs város kisebbségi egyesületeivel való szorosabb kapcsolat kiépítése, bevonásuk az egyesület munkájába. 

Heves megyében nagy gond, hogy a bázisintézmény, az egri szabadidő központ egzisztenciális gondokkal 
küzd, nem tudja a korábbi módon segíteni az egyesület működését, ezért is örültek a szövetségtől kapott 
egyszeri támogatásnak. Két táborukban eredményes népművészeti, néprajzi munka folyt, az összegyűjtött 
anyag a múzeumba került. A főiskolások honismereti szakköre pedig az országos Széchenyi-vetélkedőhöz 
kapcsolódott. 

A Szolnok megyei Jászkisér Csete Balázs szakkörében összeállították a település 600 éves történetének 
jubileumi kiadványát, rangos rendezvénnyel készülnek az évforduló megünneplésére. Az utánpótlásra is 
gondolva 35. alkalommal szerveztek honismereti vándortábort az általános iskolás gyerekeknek, akik év 
közben is eredményesen dolgoznak a szakkörben. 

A Fejér megyei egyesület tagjai a téli hónapokban rendszeresen összejöttek előadások meghallgatására, 
közös pályamunkák készítésére, egyéni kutatási eredményeik, ismereteik átadására. Jó időben pedig hely-
történeti kirándulásokat szerveznek. Legközelebbi tervük szerint Kárpátaljára indulnak. 

Nógrád megyében még nem alakult meg a honismereti egyesület, de a balassagyarmati honismereti kör 
- csatlakozva a Szövetséghez - vállalt bizonyos megyei szervezőmunkát is. Az átmeneti időszak sok 

108 



bizonytalansága ellenére a honismereti munka nem szakadt meg, gazdag rendezvényprogramjuk volt, 
rendszeresen megjelent honismereti híradójuk, a kábeltelevízió nelyi műsorában gyakran szerepelnek 
honismereti műsorral. Vándorkiállításokkal segítik a könyvtár munkáját , sőt emlékszobájuk is van, ahol 
jelentős helytörténeti könyvtárat hoztak létre. Pásztón a középiskolában fakultáció keretében annyira 
előtérbe kerül a helytörténeti munka, hogy az érettségi B tételeként évek óta helytörténeti kérdések 
szerepelnek. A pásztói Hí rmondónak is fontos rovata a helytörténet. Szükségesnek tartják egy olyan 
szöveggyűjtemény elkészítését, mely a honfoglalástól kezdve tartalmazná a város történetét, jeles 
szülötteinek, személyiségeinek életútját, példát is, ismeretanyagot is nyújtva ezzel az ifjúságának. 

Példaértékű a karcagi művelődési központ egész munkaját átható honismereti szemlelet. A fiatalok 
bevonására pályázatot írtak ki, munkajukat Németh Gyuláról és Gál Lászlóról elnevezett díjjal 
jutalmazzák, mindkét névadó a hely szülötte. A Nagykunsági Honismereti Műhely egyéni kutatókat fog 
össze, akik gyakran találkoznak, hogy kutatásaikról számot adjanak, pályamunkáikat megismertessék 
egymással. Sok dolgozat foglalkozik a Nagykunság népművészetével, a táj kiemelkedő hagyományaival. 
Rendezvényeik között kiemelkedő volt a Györffy-centenárium, a Német Gyula tudományos emlékülés, 
valamint a kunok letelepítésének hétszázötvenedik évfordulója alkalmából rendezett emlékülés. Kapcsola-
taik széleskörűek, rendszeresen találkoznak a ma Jugoszláviához tar tozó Bácskába áttelepült kunok 
leszármazottaival, Mezőkövesd matyó népművészeivel, de programjukban szerepel az ország más tájainak 
megismerése is. Hagyományőrző csoportjaik a hímzés és fafaragás területén munkálkodnak eredménye-
sen, ötödik alkalommal megrendezve a fazekasbiennálét, mely ma már országos hatáskörű. De arra is van 
gondjuk, hogy a Beregfürdőbe látogatók ne csak a gyógyvíz hatását ismerjék meg, hanem a város 
történetéről is vigyenek magukkal ismereteket. 

Somogy megye a másik, ahol még nem alakult meg az egyesület, de a kaposmérői Törköly Ibolya 
beszámolója alapján remélni lehet, hogy a folyamatos honismereti tevékenység kialakítja a szervezeti 
kereteket. Kaposmérő faluháza a komplex közművelődési tevékenység keretében kiemelt helyet szentel a 
honismereti munkának. Ápolják helyi hagyományaikat, somogyi gyűjteményükben helyet kapnak a 
községtörténetek, melyeket kézikönyvként már harmadik osztályban használnak az iskolában. Gyermek 
fafaragó szakkörük somogyi motívumok felhasználásával készített emlékoszlopot a falu két egykori 
földesurának, akik az 1848-as szabadságharcban szereztek hírnevet. Hangsúlyozta, hogy minden 
mozgalom akkor él tovább, ha vannak fiatalok, akiknek át tudja adni a stafétabotot, na tagjai sorában tudja 
a gyermek korosztályt és az ifjúságot. Ezért is javasolta, hogy létre kellene hozni a honismereti mozgalom 
gyermek- és ifjúsági tagozatát. 

A Békés megyei egyesület tagjai közül Pleskovits András arról a nagyon nehéz, de nagyon szép munkáról 
szólt, amit a pusztán, falusi iskolában tanító tanár végez. Nemcsak a gyermekek lelkét tudja a szülőföld, a 
hazaszeretet érzése felé irányítani, hanem a felnőttek szívét, tenni akarását is. Szavainak legfőbb 
bizonyítéka volt a kiállítás az Akadémia helyszínén, amely neves tudósok, művészek - köztük Bartók Béla 
- pusztaföldvári kapcsolatait örökítette meg. Ez a kiállítás példát adott arra is, hogyan lehet egy kis faluban 
nagy értékeket előbányászni. Pedagógustapasztalatai alapján javasolta, hogy már az óvodáskortól kezdve 
tegyük az oktatás szerves részévé a nonismeret tanítását. 

Rakó József a csatlakozási szándékát bejelentő Magyarország Felfedezői Hagyományőrző Szövetség 
tevékenységét ismertette. 30 000 fős tagságuk zöme 10-14 éves korú, akiknek munkáját mintegy 800 ifjú és 
idősebb ember irányítja. Alapvető feladatuknak tekintik a nemzeti örökség, a hagyománykincs átadását a 
legifjabb nemzedéknek játékos formában, sok élményt nyújtó küzdopróbákkal . Két éve indított 
programjukban felfedezik a honfoglalás, a Rákóczi-szabadságharc és 1848-1849 eseményeit történelmi 
játékok keretében. A „pro patria" a szülőföld próbája, mely egyúttal a megtartás eszköze is. Különböző 
tagozataik szintén változatos programot kínálnak a szülőföld, a naza megismerésére. Pályázati rendszerük, 
országos találkozóik is a szervezet erősödését segítik. Testvérkereső mozgalmuk a határainkon túlra is 
kiterjed. Folyóiratuk a Pásztortűz. A Honismereti Szövetséghez a sok azonos cél és törekvés miatt is kérték 
csatlakozásukat társszervként, megtartva szervezeti függetlenségüket. 

Örömmel hallgatták az Akadémia résztvevői a határainkon túli magyarok honismereti tevékenységéről 
szóló beszámolókat. 

A brassói Apáczai Csere János Egyesület képviselői elmondták, hogy 45 éves űrt próbálnak pótolni a 
honismereti munkával. Ehhez keresnek modellt és segítséget a magyarországi honismereti mozgalomban, 
remélve, hogy szervezett formában is kapcsolódhatnak. Egyúttal kérték, hogy a szövetség vallalja fel a 
Kárpát-medence különböző országaiban élő magyarok közötti kapcsolatteremtést. Szóltak arról az 
ifjúsági táborról, amely magyarországi szponzorok és erdélyi szakemberek segítségével elkezdte az 
alsórakosi Sükösd-kastély restaurálását. 

A Kolozsváron székelő Erdélyi Kárpát Egyesület a hagyományőrző Kárpát Turista Egyesületből 
alakult, folytatva annak 1891-1948 közötti tevekenységét - mondotta Tövissi József, az egyesület elnöke. 
Nagyon szépen működik a Pro Natura ifjúsági honismereti csoport, mely a természet megismerését, 
vécfelmét is magáénak vallja. Kibontakozofélben lévő jelentős tevékenysége az egyesületnek az erdélyi 
fotódokumentációs archívum létrehozása, melyben gazdag erdélyi fotóanyagot gyűjtenek össze Nagyvá-
radon, megőrizve az emlékművektől a szép erdélyi tájakon át minden fontos mozzanatot. Jelentós szerepet 
tölt be az erdélyi honismereti nevelésben a cserkeszei, melyben kiemelkedő a földtudományi, természettu-
dományi, valamint a népművészeti, művészettörténeti irányzat. 

Újjáalakult a múlt század végén létrejött közművelődési szervezet, az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület, amely legfőbb feladatának tekinti, hogy az RMDSZ-től átvegye az egész erdélyi magyarság 



kultúrájának irányítását. Fontosnak tartják a kapcsolatok ápolását, melyre bizonyság a gyulaiak 
kerékpártúrájának segítése Arad, Hunyad megyén át Csíkig, Vásárhelyen át Kolozsvárig. Egyúttal kérték, 
hogy a Honismereti Szövetség tartsa a kapcsolatot az erdélyi egyesületekkel, segítse munkájukat . 

Külön színfoltja volt az Akadémiának a zsámbékiszakkörvezető-képzö tábort végzett fiatalok jelenléte, 
tapasztalataik összegzése. Mivel a főiskolai képzés jelenleg nem ad kellő lehetőséget a honismereti 
munkára, az érdeklődőknek igen fontos az a módszertani alapvetés, amit a táborban kaptak. Hozzáér tő 
előadók gondolatai adtak indíttatást a kutatómunka szakszerű végzésére, a szakkörvezetésre, a honismereti 
munkába való bekapcsolódásra. A végzettek közül azóta sokan vezetnek maguk is szakkört, tábort, vagy 
éppen az osztályfőnöki, környezetismereti vagy olvasásórán találnak helyet a hagyományok ápolására, a 
helyi történeti ismeretek átadasára. Sokan kaptak ösztönzést a tábor elvégzésével arra, hogy szakdolgoza-
tukat néprajzi, helytörténeti témából írják, pályázatokon vegyenek részt, vagy tovább folytassák 
szakirányú tanulmányaikat egyetemeken, vagy eppen egy „alvó" faluban kezdték gyűjteni tanítványaikkal 
a tárgyi es szellemi értékeket. Beszámoltak arról is, hogy a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán működik egy 
honismereti szakkollégium, melynek hallgatói a gyakorlóiskolában ki is próbálhatják a húsvéti, farsangi 
népszokások, fonójátek stb. feldolgozását, bemutatását. A honismeret tantárgyként való tanításával 
kapcsolatban fölvetették, hogy az új nemzeti tantervnek már vannak olyan részletei, amelybe beiktatták a 
követelmények közé, jóllehet kötelező tantárgyként nem írták elő. El lehetne gondolkozni egy népismeret 
tantárgy bevezetésén, de úgy, hogy a tanítók és gyerekek túlterhelése ne nőjön. Az ifjúsági tagozat 
létrehozásával annál is inkább egyetértettek, mivel nagyon kevesüknek van a megyei egyesületekkel és 
egymással is kapcsolatuk, pedig nagyon szívesen kapcsolódnának be a közös munkaba. 

Az üzemtörtenet munkasai kifejtették, hogy a változó gazdasági körülmények következtében megszűnő 
gyárak, üzemek technológiai hagyományainak, tárgyi emlékeinek megőrzése alapvetően fontos, szükséges 
feladat lenne. Az üzemtörténet-irást a honismeret mostohagyermekenek érzik, nem látják a kiadványok 
közöt t az üzemtörténeti munkákat, a Honismeretben sem jelennek meg kellő számban az e témával foglal-
kozó írások. Ugyanez vonatkozik a termelőszövetkezetek, majorok megszűnésére, tárgyi emlékeik, 
történetük megőrzésére is. 

Néhány felszólaló fölvetette egy olyan honismereti kézikönyv szükségességét, amely alapvető segítség 
lenne az iskolai oktatásban. Több megyében már dolgoznak ilyen kiadvány megjelentetésén. Komárom 
megyében már elkészült egy olyan gyűjteményes kiadvány kézirata, amely tartalmazza a megye 
településeinek irodalmi és történelmi topográfiáját, a megye neves szülötteire vonatkozó adatokat stb. 
Hasonló jellegű kiadvány készítéséről mas megyék képviselői is számot adtak. 

E témakörben vetődött fel az az ismételt igény, hogy nagy szükség lenne a honismereti kiadványok 
börzéjére, valamint ezeknek egy állandó helyen történő árusítására. Meg kellene teremteni legalább a 
Honismeretben ismertetett kiadványok beszerzésének lehetőségét. 

Javasolták azt is, hogy folytassuk a megyei honismereti híradók, kiadványok szerkesztőinek hagyományos 
tanácskozásait, amelyre 1987-ben Komárom megyében, 1989-ben pedig Mosonmagyaróváron került sor. 

A Honismereti Akadémia előadásaiban, a közgyűlésen és a szabad fórumon elhangzott hozzászólások-
ban felmerült témák, javaslatok szintéziseként a résztvevők ajánlást fogadtak el, amely már megjelent a 
Honismeret 1991. évi 5. számában. Bartha Éva 

A Honismereti Szövetség elnökségének ülése 
1991. augusztus 28. 

Czifra Antalné gazdasági felelős rövid tájékoztatást adott a szövetség pénzügyi helyzetéről, mely szerint a 
City Banknál elhelyezett 7 millió Ft fél év alatt 1 millió Ft-ot kamatozott. Várható nagyobb kiadás még ebben 
az évben a Honismeret nyomdai és szerzői költsége. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a szerzői 
díjakat emelni szükséges, hiszen azok más lapok tiszteletdíjaihoz viszonyítva igen alacsonyak. Az elnökség 
Halász Péter szerkesztőt megbízta azzal, hogy dolgozzon ki egy költségvetéstervet, és ez alapján 1992 
januárjától vezessük be a magasabb díjakat. 

Horváth Lajos szerint kiadhatna a szövetség egy magazinszerű kiadványt, ami olyan rétegekhez is eljutna, 
akik a Honismeretet eddig nem vették kézbe. 

Halász Péter elvben egyetértett egy rejtvényújsággal kombinált magazin megjelentetésével, de hangsúlyoz-
ta, hogy a terjesztésen nagyon sok múlik, ez pedig a Honismeret esetében sem igazán megoldott. Szikossy 
Ferenc pedig az anyagi bizonytalanságra hívta fel a figyelmet. Egyben elmondta, hogy a Magyar Nemzetben 
lehetőség kínálkozik a honismereti oldal visszaállítására, melyhez nekünk is anyagot kell adni, melynek 
összegyűjtésében Halász Péternek lesz fontos koordináló szerepe. 

Szekely György a Honismereti Akadémia eredményeit tovább gondolva arról szólt, mi az ami a következő 
akadémiák feladata lehet. Mindenekelőtt meg kellene vitatni a civil társadalom kérdéseit - ez lehetne a 
következő évi akadémia témája. Szólni kellene az egyházak közösségteremtő szerepéről, múltjáról, be kellene 
vonni képviselőit a mozgalomba. Át kellene tekinteni az iskolai közösségek szerepét a honismereti 
mozgalomban, bemutatva a cserkészet jelenét, szerepét is. Folytatni kellene a demográfiai fejlődés 
bemutatását, megvizsgálni Magyarország helyét Közép-Európában. 

A Kanyar József által javasolt honismereti tanszékeket véleménye szerint nem feltétlenül a közművelődési 
tanszékekhez kell kapcsolni, hanem nagy egyéniségeket kellene megnyerni a kérdéshez. Ki kell érlelni a 
kérdést, kidolgozni javaslatainkat, melyekkel meg kell keresni mind a művelődési minisztert, mind a 
posztgraduális képzés leendő intézményeit. 



A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatban szükség van az eszmei tisztázásra is - mi az, ami megőrzendő 
1918—1919-ből, az elmúlt 45 évből. Alkotó feladata van a mozgalomnak a maradandó feliratok átfogalmazásá-
ban, mely témát az elnökség napirendjére tűzhetné. 

Mérlegre kellene tenni a szabadegyetemnek a múltját is (mely korábban az önkormányzatoknak volt hagyo-
mánya), történetét pedig érdemes volna pályázati témaként megíratni. Az osztrák példák alapján is fel kellene 
eleveníteni a falunapokat, melyek egy-egy község múltjának, hagyományainak felidézésére a legjobb alkalom. 

Horváth Lajos szerint teljes anarchia uralkodik az utca- és térnevek megváltoztatása során, ezért fölvetette 
egy bizottság létrehozásának szükségességét, amely e kérdésben segíthetne. Ügy érzi, hogy a községek 
mintegy kétharmad részében nem történt semmilyen rendszerváltás, ezeken a településeken nem támogatják 
a honismereti tevékenységet. Szükségesnek tart egy általános jellegű honismertető könyvet vagy kiadványt, 
amely kiegészíthető lenne a helyi honismereti kérdésekkel. 

Bolla Dezső a békéscsabai honismereti akadémián érezte igazán, hogy a mozgalom fennmarad. Véleménye 
szerint a határon túl élő honismereti aktivisták szívesen jönnének egy csak a számukra szervezett honismereti 
akadémiára. A honismeret tantárgykénti bevezetésével egyetért, de javasolja, hogy a földrajzi és történeti 
társasággal is keressük a kapcsolatot a megoldásra. 

Kováts Dániel jelezte, hogy a sárospataki néprajzi konferencia az akadémiával párhuzamosan zajlott, mely-
nek résztvevői máskor szeretnének az akadémiákon is részt venni, ezért szükséges az időpontok egyeztetése. 
Az akadémiák helyszínére is inspirációt adhat a mozgalom, pl. a tájegységi értékek fölfedezése. A világhábo-
rús emlékhelyeken túl ösztönözni kell az egyéb évfordulós megemlékezésekre, emlékhelyavató ünnepségek-
re. Megyéjükben (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) is készülnek Comenius-, Kossuth-, Tompa Mihály-évíor-
dulóra. Szabadegyetem szervezésére az elmúlt évben tettek eredményes kísérletet Göncön - a magyar Biblia 
művelődéstörténeti, vallástörténeti jellegét téve középpontba. 1992-ben újra tervezik a szabadegyetem 
megszervezését. Felhívta a figyelmet arra, nogy az önkormányzatokban van egy olyan szemlélet, mely szerint 
a levéltár közszolgálati szerepre degradálódna. Ez ellen a honismereti mozgalomnak fel kell lépnie. 

Bársony István elmondta, hogy az egyszakos képzés a vidéki egyetemeken még csak most indul be, és ez 
tág teret ad a speciális kollégiumok szervezésének. Kérte, hogy az elnökség keresse meg a történelmi 
intézményeket, az egyetemeket egy ilyen jellegű munka beindítására. 

Halász Péter javasolta, hogy az elnökség a civil társadalom kérdéskörét gondolja végig úgy is, mint a jövő 
évi akadémia témáját. A határon kívüli magyaroknak speciális problémáik vannak, melyek megvitatására ha 
külön akadémiát nem is tudunk szervezni, de honismereti szemináriumot igen, amihez anyagi támogatást kell 
szerezni pályázatok útján. A kapcsolatok erősítésének jegyében kerül sor októberben a szerkesztőbizottság 
kihelyezett ülésére az Ipolyságon. 

Töltési Imre javasolta, hogy az elhangzott ötletekből az elnökség tagjainak véleménye alapján készüljön el 
a publikációs szöveg, melyet küldjünk meg a rádiónak és a televíziónak is. Egyúttal kérte, hogy az általa 
megfogalmazott 1100. évfordulós felhívással kapcsolatban is mondják el véleményüket, javaslataikat. 

Szikossy Ferenc felhívta a figyelmet arra, nogy jövőre lesz Budapesten a magyarok világtalálkozója, 
melynek programjához mozgalmunknak is kapcsolódnia kell. Jövőre lesz a pávakörök találkozójának 20. 
évfordulója, melyről meg kellene emlékezni, megnyerve Vass Lajos karnagyot is. Az egyházi személyek 
kooptálását szerinte is minél előbb meg kell oldani, ennek érdekében meg kell keresni valamennyi egyház 
képviselőit. A mozgalom plakettjére is javaslatot tett, Gesta Hungarorum néven, mely nem személyhez 
kötött , de jelképezi a honismeret nagyon régi gyökereit. 

Kanyar József hangsúlyozta, hogy a honismeret-tudomány kialakítása érdekében lépnie kell a mozgalom-
nak. Előkészítő bizottságot kell létrehozni, amely kidolgozná az alapelveket, és ezek alapján kell megkeresni 
a művelődési minisztert. 

Bolla Dezső véleménye szerint nem csak a pedagógusképző intézményekben kell keresnünk a partnereket, 
hanem a műszaki és egyéb egyetemeken is, anol magas színvonalú pályamunkák, szakdolgozatok készülnek, 
melyek sok esetben történeti munkák is. 

Szauter Lajos tájékoztatta az elnökséget arról, hogy tanszékük (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia), 
novemberben szeretne egy hagyományápoló szimpóziumot beindítani, melyet országossá lehetne tenni. A 
speciális kollégiumok indításának semmi akadálya, minden egyetemen van rá lehetőség. Nekik most legfőbb 
feladatuk, hogy a fiatal tiszteket megtanítsák, hogyan kell feldolgozni egy-egy laktanya történetét stb. 
Elkezdték szervezni az alakulatokon belül a honismereti egyesületeket, melyek csatlakoznának a megyei 
egyesületek tevékenységéhez. 

Kováts Dániel hangsúlyozta, hogy a honismeret alapvető jellemzője az interdiszciplinalitás, ennek viszont 
nincsenek meg a megfelelő képviselői - ezért nehéz a honismeretnek helyet találni az oktatásban. Másik 
jellemzője a helyi, közéleti, közművelődési irányultság, mely a gyakorlattal, a közélettel nagyon szoros 
összefüggésben van. A tudomány viszont nem mindig ilyen szemléletű, ezért nem akceptálja mindenkor a 
honismeret törekvéseit. A honismeret oktatásával mégis egyetért, elsősorban az óvó- és tanítóképzőkben 
tudja elsőként megoldhatónak. Az ifjúsági tagozat létrehozásával úgy ért egyet, hogy csak a diákság alkossa. 
A már végzett fiatalok ugyanis már szervezői a helyi honismereti mozgalomnak (a sárospataki speciálkollégi-
umot végzettek szakkörvezetői bizonyítványt is kapnak), és nem lenne jó kivonni őket e munkából. 

Turóczi Istvánné is egyetért az ifjúsági tagozat létrehozásával, annál is inkább, mivel Szolnok megyében 
már korábban döntöttek az ifjúsági tagozat létrehozásáról. Bejelentette, hogy szívesen részt vállalnanak a 
felhívás megfogalmazásában. 

Kanyar József tájékoztatta az elnökséget a Széchenyi-emlékülések előkészületeiről, majd ismertette az 
önkormányzati szabadegyetem programtervét. Ez utóbbit az elnökség úgy fogadta el, hogy részletes 
kidolgozása előtt felmérést kell vegezni, milyen körben, mennyien tartanak rá igényt. 

Bartha Éva 


