
A honismeret nemzeti elkötelezettsége 
1. Nemrég ért véget a mezőkövesdi tanácskozás: a honismereti kiadványok hato-

dik országos konferenciája. Többszáz kötetre és periodikára tehető azoknak a ho-
nismereti kiadványoknak a száma, amelyek az utóbbi esztendőkben folyamatosan 
jelentek meg hazánkban. Mindez a hazaszeretet reneszánszát, a szülőföld fogvatartó 
erejét és varázslatos kohézóját bizonyítja, a nemzettudat erősödését, a nemzeti emlé-
kezet szívet dobogtató és torokszorító erejét. Nagy igazság van abban, hogy a ma-
gyarság mindig a múlt „hársfái" után sóvárgott, miután jelene sohasem volt rózsásnak 
mondható. 

A honismereti mozgalom szerint történelmünk a nemzet koronatanúja, a szülőföld 
cintermeiben lévő sírkövek és emlékművek pedig történelem bizonyító oszlopok. A 
múlt, a nemzet egy és oszthatatlan voltát bizonyította maga Erdély is, amely — ugyan-
csak - egy és oszthatatlan volt a kalotaszegi magyarnak éppúgy, mint a szebeni 
szászoknak és a hátszegi románnak. Területét most sem lehet másodszor vagy har-
madszor sem keresztvíz alá tartani, nem lehet kisebbségi néppé degradálni azt a 
régiót, amely mögött a halottak milliói feküsznek a temetőkben Aradtól a 
házsongárdi temetőig. Ezek a temetők így nemcsak Erdélynek, hanem a hazának is a 
cintermei, a régió sírkövei pedig a nemzet sírkövei. 

E honismeret-történelemről szóló kiadványokról tárgyalva históriai forrásként tart-
hattuk számon: a história domuszokat, az emlékezet könyveket, a történelmi olvasó-
könyveket, a nemzet breviáriumait, a memoár irodalom naplóit, a vallomás diári-
umokat, a hősi halottak veszteséglistáit, az emlékművek kőbevésett feliratait s lajst-
romait, s a honismeret- és szülőföldtörténelem mély és tiszta forráskútjait, amelyekből 
felépíthető nemzeti tudatunk, és önismeretünk eszmerendszere. E kiadványok révén 
az iskolák tanulói átfogó és konkrét ismeretekre tehetnek szert s nem véletlen, hogy 
a Nemzeti Alaptanterv ember és a társadalom képzési területén a történelem mellett 
önálló fejezetként építhette be tantervébe a honismeretet, amely a hagyomány közös-
ségteremtő és megőrző erejének egyik legfőbb motorját képezi. 

E kiadványok azt is igazolják, hogy a vidéki Magyarország megyéi egymással ver-
senyezve kezdenek a honismereti mozgalom bázismegyéivé válni. Somogy, Borsod, 
Békés, Veszprém, Vas stb. mind-mind ezen az úton törnek előre. Ezért is lehetett a 
nyári honismereti akadémiákon olyan jelentős és izgalmas mondanivalókat napirend-
re tűzni, mint tehettük ezt Kaposvárott, Békésben, Tatán, Sárospatakon, Veszprém-
ben, az idén pedig Vácott tervezve. 

2. Szeretném a honismereti mozgalom másik arcát is megmutatni nemzeti elkötele-
zettsége igazolására. Évekkel ezelőtt a tatai honismereti akadémián hirdettük meg, 
hogy a honfoglalás és az államalapítás közelgő 1100. évfordulójára és a magyaror-
szági iskolák 1000 éves történelmére is emlékezve a nemzetet előkészítjük a mille-
centenárium ünnepségeire. Ebből a javaslatból országos program alakult ki, utolsó 
három esztendejére pedig egy jelentős történelmi vetélkedő tervezete, amelynek 
meghirdetői és támogatói között egyszerre csak ott találtuk Dunakeszi lakosságát és 
pedagógusait, a Haza és Haladás Alapítványt, a Hétvége Alapítványt, a Hétvezér 
Alapítványt, az összefogó Országos Honismereti Szövetséget, a Lakitelek Alapítványt, 
a Szakmunkás Tanulók Kulturális Egyesületét, a tankerületi oktatási központokat, a 
megyei pedagógiai intézeteket s az Ipolyi Arnold népfőiskolát. 

E három fordulós vetélkedő forgatókönyvét azoknak a századoknak a hazai törté-
nelméből állítottuk össze, amelyek elég jelentős fehér foltot képeztek iskolai történe-
lemtanításunkban. A vetélkedő első része EMESE ÁLMA - MÍTOSZ ÉS TÖRTÉNELEM 
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— címmel zajlott le a napokban. Hatalmas sikere volt a vetélkedőnek, amelyen 720 
csapat 2160 középiskola tanulója vett részt 400 felkészítő tanár közreműködésével. 
Még a messze Felvidékről is 3, Erdélyből pedig 6 csapat vett részt benne. 

Micsoda felkészültséggel álltak ki a vetélkedőn a versenyző diákok? Imponáló 
biztonsággal, nagy olvasottságról tettek bizonyságot a verseny folyamán. A feleletek-
ből sugárzott a történelmi források tisztelete, a régészeti leletek leírásának a szaksze-
rűsége, nem egyszer biztonságosan utalva az egymásnak ellentmondó kutatói véle-
mények különbözőségére. A vetélkedő szöveggyűjteményből (Gyapay Gábor mun-
kája) és a forgatókönyvből (Hägen János munkája) azonnal válaszoltak az általuk 
igaznak vélt állásfoglalásokra és a játékos vetélkedő „fele sem igaz" kérdéseire. 

Érdekes színfoltja volt a versenynek a szöveggyűjteménytől eltérő, szinte pihentető 
kikapcsolódásként beiktatott játékos dramaturgiai feladatok: a sámánszertartások 
műsorszerűen megrendezett eljátszásának. Az iskolák az ezred végén újra felújították 
a drámapedagógiai törekvéseket, mintha a hajdani iskolai színjátszások története 
elevenedett volna fel a vetélkedők folyamán. 

Győztesekként a gimnáziumi kategóriában a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, 
a hatvani Bajza József Gimnázium és a Veszprémi Vetési Albert Gimnázium csapatai 
kerültek ki, míg a szakközépiskolai kategóriában a szombathelyi Gépipari Műszaki 
Szakközépiskola, a balassagyarmati Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmun-
kásképző Intézet és az esztergomi Szent István Gimnázium és Híradástechnikai 
Szakközépiskola csapatai végeztek az első három helyen. A szakmunkásképző isko-
lák kategóriájában a pécsi 506-os iskola győzedelmeskedett. A határontúli csapatok 
közül pedig a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, a csíkszeredai Márton 
Áron Elméleti Gimnázium és a székelykeresztúri Orbán Balázs Elméleti Líceum 
végzett az első helyeken. 

A lezárult első rész után másodikként a honfoglalás és az államalapítás, harmadik-
ként pedig az Árpádházi királyaink történelméből tervezünk újabb versenyfordulókat, 
évente egyet-egyet, a harmadikat éppen a millecentenárium esztendejében. 

Végezetül a magyarság történelme azt igazolja, hogy csak önmagára támasz-
kodhatik, csak szerényebb létbe és Isten után jó észbe és tisztességes moralitásba 
vetheti megmaradása minden reményét. Erről beszélnek a nemzet millecen-tenáriumi 
gondolatai is, aláhúzva azt az igazságot - a Nemzeti Alaptantervvel összhangban, 
hogy „a modern ember csak úgy lehet európai polgár, ha egyben megtartja nemzeti 
öntudatát is. A jövő Európája nem színtelen népek gyűjtőhelye lesz, hanem a nemzeti 
azonosságukat vállaló és ápoló népeké." Ezért is kell a honismeretnek beépülnie az 
irodalomtanításba, az anyanyelv tanításba, a földrajz és a történelem tanításba, még a 
rajztudásba és az idegen nyelvek tanításába is, a közösségi élet iránti hagyományok 
közösségteremtő és megőrző ereje iránti elkötelezettséggel. 

Kanyar József 
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