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Kedves Barátaim! Nagy szeretettel köszöntöm a XX. Honismereti Akadémián kedves 
mindnyájukat. 250 esztendeje indította útjára kiadványaival korának legnagyobb tudósa, az 
egyik legtermékenyebb írója Bél Mátyás a Notitia Hungariae-val a hon ismeretét, azaz az 
ország történeti földrajzát. A sorozatot gondos adatgyűjtés és éles szemű kritika jellemezte. Az 
akció Hóman Bálint szerint tudományos történetírásunk megalapítása volt a XVIII. század-
ban, ám elindítója egy olyan hatalmas folyamatnak, amit mi honismereti mozgalomnak keresz-
teltünk el, s amelynek deltájában napjainkban már több tízezer kötet foglal nelyet közgyűjte-
ményeink polcain. A XX. Honismereti Akadémiánk így esik egybe a hazai honismereti mozga-
lom 250 esztendős múltjával abban a jelentős időszakban, amikor a közeli esztendőkben majd 
az évezred és az évszázad fordulója keresztezik egymást. 

Tisztelt Akadémia! 
A történelmi visszapillantás mellett Akadémiánk napirendjébe ezúttal is időszerű és korsze-

rű témát tűztünk: a civil társadalom problematikáját, annak megrontott ideológiai torzulásait 
felmutatva, keresve a megújulás lehetőségét. Rendszerváltozásunk idején, a pártállam és a 
sztálini diktatúra mozdulatlansága után, civil társadalmunk egészének önmagát s demokratikus 
arculatát kell megvalósítani, hiszen Közép-Európa eszméje nélkül még az e régióban élő nem-
zetek és államok egyenjogúsága is veszélybe kerülhetne. Ám keresnünk kell nemzetünk tuda-
tának új karakterjegyeit is, hiszen köztudott , hogy az elmúlt negyven év alatt társadalmunk és 
benne ifjúságunk e tekintetben sérült meg a leginkább. Ezért is szeretném, ha Akadémiánk 
megfogalmazhatná nemzeti tudatunk új tartalmát. A nemzetnek szüksége van az új nemzet-
képre és a nemzet egységére. A nemzetnek önmagát kell tisztáznia, ez pedig elsősorban a 
nemzet értelmiségének a felelőssége. Csak az tudja kivezetni a népet ideológiai farkasvakságá-
ból, ahogy nemrég kitűnő írónk Csoóri Sándor mondta: vigyázva arra is, hogy a Közép-Euró-
pába beszivárgott történelmi hamisítások ne válhassanak a régióban rafinált genocídiummá. A 
szellemi Közép-Európában, az itt élő népek és nemzetek közös otthonában sok mindent elkö-
vettek és elkövetnek még ma is a nagyhatalmak, a kultúrát, a szellemiséget, az etnikumot, a lel-
kiséget azonban ne lehessen megsemmisíteni. A nemzetnek Kelet-Európában nincs alternatí-
vája. Ez az egyetlen átfogó, koordináló eszme, s ez lesz majd történelmünk új kovásza is. A 
kétezredik év felé lépdelő magyarság folytonosan építi önmagát, egyszerre lépve új évezredébe, 
új évszázadába. Itt adhat feleletet a nemzettudat és a magyarságtudomány jelentőségére és 
szerepére, jövőt mutató világképére e nagy korszak fordulóján, a honismereti mozgalom. 

Tisztelt Akadémia! 
Akadémiánk harmadik feladata lesz a három évre szóló tisztújítás végrehajtása, alkalmas sze-

mélyiségek jelölése és választása. Keresve Szövetségünk új struktúráját, benne az új mondani-
valót. Szeretnénk divattá tenni a magyarságtudományt, azaz honismeretünk ismeretrendszeré-
nek tanítását, az egyetemek és a főiskolák katedráin is. Szeretnénk új szellemi reformmozgal-
munkkal a magyarság vitalitás korszakát visszahozni, a nemzet lámpás szép fejeinek eszméit 
elevenné tenni, és a nemzet sorskérdéseivel szembenézni. Szeretnénk hazánkban újra szent 
tárggyá tenni az igaz és gyógyító magyar történelemtanítást. Nemzeti és népi kultúránk 
minden kincsét visszaszerezni. A magyarság ne szégyellje semmiféle liberális eszme hatására a 
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múltjával való törődést. Ezért érzem én modernnek, hasznosnak és szükségesnek a magyar 
honismereti mozgalom tevékenységét, amely nem kap allergiát, mint i t thon egyesek, a 
magyarság, a haza, a nemzet, a honismeret, a hazaszeretet fogalmától. 

Tisztelt Hallgatóim! 
Ehhez a szép programhoz kívánok a XX. Honismereti Akadémiánknak nagyon hasz-

nos és jó foglalatosságot, megköszönve az idei rendezőknek, Baranya és Pécs városának, 
hogy egy hétre e szép régió és nagy múltú város falai közöt t tar tózkodhatunk, és a 250 
esztendős Notit ia Hungáriáé mai gondolataival és tennivalóival ismerkedhetünk. Az 
Akadémia minden hallgatóját és előadóját szívből köszöntve, hasznos és eredményes 
tanácskozást kívánok. 

A XX. Honismereti Akadémiát ezekkel a gondolatokkal megnyitom. 

A Honismereti Szövetség közgyűléséről 
A szövetség közgyűlésére 1992. július 2-án került sor. Kanyar József elnök kiosztotta a 

Honismereti Szövetség 1992-ben alapított emléklapjait. 
Az 57 szavazati joggal rendelkező küldöt tből álló közgyűlés a következő napirendi 

tárgyakat tárgyalta meg: 1. A Szövetség éves tevékenységéről készült beszámoló, 2. az 
ellenőrző és a számvizsgáló bizottság beszámolója, 3. az alapszabály módosítása, 4. a 
jelölőbizottság jelentése és az új tisztségviselők megválasztása. 

Szikossy Ferenc megállapította a közgyűlés Határozatképességét és javasolta, hogy 
a szavazatszámláló bizottságba válasszák meg Juhász Sándornét (Pest m.), Szegedi Já-
nosnét (Komárom m.), Madarász Ot tó t (Fejér m.), Hidasné Szabó Máriát (Jász-Nagykun-
Szolnok m.), és Beregnyei Miklóst (Tolna m.), akiket a résztvevők egyhangúlag elfogad-
tak. 

Szikossy Ferenc szóbeli kiegészítésként 4493 főben pontosít ja a Honismereti Szövetség 
taglétszámát és szólt a honismereti-helytörténeti pályázatra érkezett 130 felnőtt- és 50 
ifjúsági dolgozatról. Ismerteti a parlamenti bizottság döntését, amely a Honismereti 
Szövetség pályázatára 1 millió forintos támogatást szavazott meg. Ez jóval kevesebb, mint az 
általunk kért összeg, ami fokozot t takarékosságra szorít. Tájékoztat ta a közgyűlést azokról 
a folyamatban lévő pályázatainkról, amelyektől további támogatást remélünk. 

A beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt - két tartózkodással - elfogadta. 
Az ellenőrző bizottság írásban megküldött jelentését, valamint a számvizsgáló bizottság 

írásos jelentését és a hozzácsatolt szóbeli kiegészítést a közgyűlés - három tartózkodással -
elfogadta. 

Az alapszabály módosításának vitáját Szikossy Ferenc vezette. Az elfogadott módosítot t 
alapszabály szövegét a Honismeret 1993. l-es számában közöljük. 

Ezt követően az 1990-ben megválasztott elnökség testületileg lemondott és a közgyűlés 
vezetését Töltési Imre vette át. 

Töltési Imre a háromtagú jelölőbizottság nevében ismerteti azokat a szempontokat , 
amelyek figyelembevételével összeállították a javaslatokat. 1. Minden megyéből legyen 
tisztségviselő, 2. a honismereti mozgalom minden ágazata képviseletet kapjon, 3. olyan 
emberek is kerüljenek az elnökségbe és a kü lönböző testületekbe, akik egy-egy intézményt 
képviselnek. A jelölőbizottság javaslatához a közgyűlés további személyeket javasolt a 
szavazólapra. 

A beérkezett szavazatok száma 57 volt, ebből érvénytelen 3, érvényes 54. Az elnökségbe 
megválasztott személyek a következők. Elnök: Kanyar József. Elnökhelyettes: Halász Péter, 
Szikossy Ferenc. Titkár: Bartha Éva. Tagok: Filep Antal, Horváth Csaba, Laczkovits 
Emőke, Mándli Gyula, Selmeczi Kovács Attila, Szauter Lajos, Székely András Bertalan. 

Az ellenőrző bizottság tagjai: Bolla Dezső (elnök), Derzsi O t tó , Karacs Zsigmond, Perics 
Péter, Rémiás Tibor. 

A számvizsgáló bizottság tagjai: Ha jdú Jánosné (elnök), Janek Éva, Vajda Ferencné. 
Az elnökség további 20 tagját a megyei egyesületek, illetve a fővárosi egyesület választják 

meg. 
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