
Ezt követően a bernecebaráti Márton Krisztina népdalokat énekelt, majd Szapu 
Magda, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatóhelyettese tartotta meg 
enilékbeszédét. Személyében az egyik tanítvány emlékezett hálás szavakkal „mindenki 
Árpi bácsijá"-ra és említést tett az általa gyűjtött nagy értékű néprajzi anyagról, amely-
nek publikálása már megkezdődött. Szabó Lőrinc Hazám című versének elhangzása 
után, amelyet a perőcsényi Veres Árpád mondott el, Major István, Siófok Város Okta-
tási, Közművelődési és Sportbizottságának elnöke személyes hangvételű megemléke-
zésében, mint Együd Árpád egykori siófoki gimnáziumi tanítványa, a szuggesztív és 
sokoldalú pedagógusról, az „igazi néptanító"-ról és a szeretetre méltó emberről be-
szélt. Kifejtette, hogy Siófok eddig is ápolta1 és ezután is ápolni fogja Perőcsény szü-
löttjének emlékét. Végezetül Matyikó Sebestyén József, a siófoki Kálmán Imre Múzeum 
igazgatója tekintette át Együd Árpád életútjának somogyi vonatkozásait, rávilágítva 
néprajzi eredményeire is. Beszédét az alábbi szavakkal fejezte be: „Úgy vélem, Együd 
Árpád hazából hazába talált. Vissza szülőföldjére, azok közé, ahonnan elindult, abba a 
házba, amelyben bölcsője ringott." 

Az ünnepi beszédek elhangzása után leleplezték az emléktáblát, majd a családtagok, 
Somogy megye, Pest megye, Kaposvár, Siófok önkormányzatainak és múzeumainak képvi-
selői, valamint Balassagyannat küldöttei, végül a szülőfalu önkormányzata elhelyezte az 
emlékezés koszorúit. Az ünnepség a Perőcsényi Asszonykórus műsorával záailt. 

A résztvevőket Perőcsény Önkormányzata baráti beszélgetésen látta vendégül, 
amelyen még órákon át folyt a szó Együd Árpádról, aki emberi, pedagógusi és kutatói 
hitvallását egyszer így fogalmazta meg: én mán csak a munkában, a nép szolgálatá-
ban lelem örömömet." 

Hála József 

A magyar honismereti mozgalom 
harmincöt éve2 

Amikor visszatekintünk a szervezett honismereti mozgalom harmincöt esztendejére, 
tudnunk kell, hogy ez a három és fél évtized mozgalmunk hatalmas jéghegyének csak 
szemmel látható csúcsa, hiszen - és ezt már öt esztendővel ezelőtt, a harmincesztendős 
évforduló alkalmával hangsúlyoztuk - a honismereti mozgalom már legalább két és fél 
évszázadra tekinthet vissza. 

Bél Mátyás Notitia I lunganx című művének megalkotása már valóságos honismeret 
és ízig-vérig mozgalom is volt, hiszen jelentős munkatársi gárdát mozgósított a kiváló 
pozsonyi lelkész és történettudós. A XIX. század első felében Fényes Elek, Pesty Fri-
gyes, később Orbán Balázs, Herman Ottó nagy szervező munkával összeállított gyűj-
teményes monográfiái az előképei annak a honismereti mozgalomnak, amelyben ma 
tevékenykedünk. Később, a XX. században a népi írók Magyarország felfedezése soro-
zata, majd a darabokra szakadt nemzet felvidéki Sarló mozgalma, az erdélyi falukuta-
tók, mind-mind a magyar honismereti mozgalom szellemi elődei. Ha ebből valamilyen 
tanulságot akarunk megfogalmazni, akkor az a legfontosabb, hogy ezek a hon szemre-
vételezését, a hon leírását szolgáló szellemi teljesítmények mindig a nemzeti érdeket 
tartották szem előtt. Az a felismerés vezette munkatársait, hogy úgy tudjuk igazán szol-

1 Siófokon 1993. augusztus 17-én, halálának tizedik évfordulóján a Kálmán Imre Múzeum 
aulájában felavatták Együd Árpád emléktábláját, és ugyanaznap a Városháza dísztermé-
ben emlékülést is tartottak. 

- A XXIII. Honismereti Akadémián elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
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gálni a hazát, ha azt minél jobban ismerjük: természeti, gazdasági értékeit, de különö-
sen az embert, annak kulturális örökségén vagy éppen társadalmi problémáin keresz-
tül. És ezekből a honismereti érdeklődésekből azután - akár a reformkorra gondolunk, 
akár a népi írók mozgalmára - mindig eljutnak a szellem emberei odáig, hogy miként 
lehet az ország, s a benne élő emberek helyzetén javítani. S így válik a honismereti 
mozgalom nemzeti mozgalommá, a nemzet érdekeit szolgáló tevékenységgé. 

Az 1950-es években az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom körül rendeződtek azok 
az érdeklődések és elkötelezettségek, melyek hordozói akkor nem vállalkozhattak 
vagy nem vállalkoztak közvetlen politizálásra, elsősorban pedagógusok, lelkészek és 
sokan-sokan mások is, akik a szülőföldjüket, a népüket valamilyen fonnában szolgálni 
akarták. Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomnál megvolt az intézményi háttér, meg-
voltak a lelkes és önzetlen szervezők és irányítók amelyek és akik módszertani útmu-
tatással segítették az önkéntes gyűjtőket. Ez a néprajzi gyűjtőmozgalom fejlődött azu-
tán az 1950-es évek végére, az 1960-as évek elejére szervezett honismereti mozga-
lommá, amikor a Hazafias Népfront és a Népművelési Intézet vállalta a mozgalom 
szakmai, módszertani irányítását. Az intézmények mellett pedig olyan elkötelezett em-
berek vállalták a honismeret szervezését, mint Dömötör Sándor, Morvay Péter, Töltési 
Imre, Nóvák József, Tóth László - hogy csak néhány nevet említsek. 

A szervezett honismereti mozgalom elindulásának 10. évfordulóján, 1970. októbe-
rében, Budapesten megrendezett I. Országos Honismereti Konferencia összegezte az 
addigi eredményeket és fontos, előremutató állásfoglalások születtek. Többek között 
elvetették azt a teóriát, hogy a honismeret interdiszciplináris, vagyis különböző tudo-
mányágakat összefogó tudomány lenne, és határozottan állásfoglaltak a honismeret 
mozgalmi jellege mellett. Azt hiszem, ez az alapja annak, hogy az azóta eltelt időben a 
honismeret megtartotta alulról építkező mozgalmi jellegét, és ezért is tudott fennma-
radni a különböző ideológiai szélfúvásokban. 

Ugyanakkor - éppen Töltési Imre fogalmazta meg 1973-ban - nem beszűkíteni 
igyekeztek a honismereti mozgalmat, hanem minél jobban kitágítani. Eszerint honis-
mereti mozgalomnak tekintünk „minden olyan tudatos, tervszerű, tömegmozgalmi, 
főleg kollektív tevékenységet, törekvést, mely elősegíti a szülőföldhöz, a lakóterület-
hez, a munkahelyhez, a tájhoz, mindezeken keresztül a néphez, a hazához való kötő-
dést".-^ Ez akkor különösen fontos meghatározás volt. A Honismereti Bizottság felállítá-
sáról a Hazafias Népfront Országos Elnöksége még 1968. május 31-i ülésén határozott 
és 15 közéleti személyiség felkéréséről döntött, azzal azonban, hogy 30 főre egészít-
heti ki önmagát. Elnökéül Ortutay Gyula akadémikust, helyetteséül Kovács Máté tan-
székvezető egyetemi tanárt kérte fel, a titkári teendők ellátásával pedig Töltési Imrét 
bízta meg. Feladatául tűzte ki, hogy 

„- eszmeileg formálja és erősítse a nemzeti tudatot; 
- ápolja az egészséges lokálpatriotizmust, a szocialista hazafiságot és nemzetköziséget; 
- segítse elő hazánk, népünk, történelmi multunk, forradalmi és haladó hagyomá-

nyaink, anyagi és szellemi értékeink jobb megismerését, megbecsülését; 
- mindezeken keresztül cselekvő hazafiságra buzdítson." 
Érdemes ezeket a célokat számbavenni mert - ha elhagyjuk a különböző, akkoriban 

szokásos, meg elvárt jelzőket, mint proletár nemzetköziség, meg szocialista hazafiság -
a honismereti mozgalom máig meghatározó területeit vázolja fel ez a program. 

3 Töltési Imre: Távlati munkatervünk és időszerű feladataink. Honismereti Híradó, 1973-
3-4. sz. 4. old. 

38 



A Honismereti Bizottság 1972. októberi újjáalakuló ülésén a következő főbb munka-
területeket jelölte ki a maga számára:4 

- elvi-, elméleti és módszertani kérdéseinek tisztázása, országos irányelvek kidolgo-
zása, összehangolása; 

- megyei honismereti, helytörténeti, műemlékvédelmi stb. bizottságokkal való kap-
csolattartás; 

- érdekelt tudományágakkal, helytörténetet kutató intézményekkel, szervezetekkel 
történő együttműködés; 

- helytörténeti, üzemtörténeti, krónikaírói stb. tevékenység módszertani segítése; 
- a Hazafias Népfront által rendezett évfordulós ünnepségek és pályázatok előkészí-

tése, illetve ebben való közreműködés; 
- a nemzeti emlékhelyek méltó ápolásának ösztönzése; 
- a népélet szellemi, tárgyi emlékeinek gyűjtésének, megőrzésének, továbbélésé-

nek segítése; 
- természeti, történeti, művészeti, néprajzi értékek összeírásának, népszerűsítésé-

nek, védelmének támogatása; 
- a honismereti országjárás továbbfejlesztésének segítése; 
- a társadalom újabb rétegeinek különösen a fiataloknak megnyerése és bevonása a 

honismereti mozgalomba; 
- honismereti képzés és továbbképzés, valamint 
- a Honismereti Híradó és Honismeret-Helytörténet című periodika szerkesztése és 

kiadása. 
A Hazafias Népfront Országos Honismereti Bizottsága mintájára folyamatosan jöttek 

létre a megyei Honismereti Bizottságok. Ennek jelentőségét Töltési Imre a következő-
képpen értékelte: A megyei bizottság nélkülözhetetlen láncszem. Működésük kö-
vetkeztében válik országosan szervezetté a mozgalom. Ha nincs áttételező megyei el-
lenpárja, hiába forog az országos fogaskerék, nem alakulhat ki folyamatos kapcsolat a 
városokkal, járásokkal, községekkel. Ilyen körülmények között fenyegetheti a helyi 
munkát az ösztönösség, a pangás, az elmaradás, a beszűkülés. Ha a települések - a 
megye közbejöttével - be vannak kapcsolva az országos áramlásba, ilyen veszély ke-
vésbé áll fenn, mivel az országos irányelvek, akciók megszabják a mozgalom fő sodrát. 
A helyi tapasztalatok forrásvize pedig bejutva a vérkeringésbe üdébbé, változatosabbá 
teszi a mozgalmat. A helyi találékonyság országosan termékenyíthet, újíthat: s ennek 
következtében nem öregszik, nem merevedik el mozgalmunk."5 

íme, a honismereti mozgalom alulról történő építkezési modellje. Volt egyrészt egy 
társadalmi réteg, amely neveltetése révén a korábbi társadalmi rendszerben kapott 
lelki, szellemi elkötelezettségéből fakadóan ösztönzést érzett magában arra, hogy a 
honismereti mozgalomban tevékenykedjék. A Hazafias Népfronton belül pedig sike-
rült megteremteni az országos összefogó, bizonyos mértékben védelmet is nyújtó szer-
vezetet, a kettő közé pedig létrehozták azokat a megyei bizottságokat, amelyek a fo-
gaskerekek mintájára az összekapcsolódást lehetővé tették. 

A honismereti mozgalomnak erre az alulról építkező jellegére azóta is büszkék lehe-
tünk, hiszen nem sok olyan mozgalom működött, nem sok olyan tevékenység folyt 
akkoriban az országban, amely ennyire demokratikusan építkező lett volna. Jól érzé-
kelték a mozgalom akkori irányítói, hogy „A mozgalom alapja - mind kibontakozása-
kor, mind további életében - a (...) nagyobb társadalmi csoportoknál, rétegeknél tö-
megesen jelentkező érdeklődés, igény, szükséglet, törekvés. Az a felülről jövő kezde-
ményezés, amelynek a tömegek közt nincs ilyen alapja, csak átmeneti eredményt hoz-

4 Honismereti Híradó 1973. 3-4. sz. 11-13. old. 
5 Töltési Imre: Eredmények és feladatok. Honismereti Híradó 1974. 2. sz. 3- old. 
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hat, mivel alulról jövő cselekvési, azonosulási készség híján elsorvad. A honismereti 
mozgalom kezdettől fogva alulról fölfelé épülő, a kisebb közösségektől a nagyobbak-
hoz, végső soron az egészhez vezető társadalmi mozgás."6 

Később azután - az 1970-es évek politikai visszarendeződés idején - kemény táma-
dások érték a honismereti mozgalmat. Először az a megfoghatatlan és ezért kivédhetet-
len vád, miszerint parttalan a mozgalom, később pedig az, hogy olyan dolgokat is föl-
vállal, amik politikailag nem minden tekintetben feleltek meg az akkori pártideológiá-
nak. A pártközpontból olyan intések érkeztek a Honismereti Bizottság számára, hogy 
nem kell „túldimenzionálni" - mondjuk - egy Rákóczi évfordulót. Máskor amiatt, hogy 
a Petőfi nyomában akció felhívásával együtt megjelentettük azt a térképet, amelyen 
Petőfi emlékhelyek szerepeltek, és ezek szinte kirajzolták a történelmi Magyarország 
területét. E támadások miatt különösen fontos volt, hogy az MSzMP KB 1974. évi köz-
művelődési határozata elismeréssel említette a honismereti köröket és a helytörténeti 
kutatást. 

Az 1976. év V. törvény pedig a közművelődési könyvtárak, a közgyűjtemények és a 
művelődési otthonok feladatává tette a honismereti mozgalom segítését. A hatalom 
ilyen „kedvező" megnyilvánulásai ellenére az 1970-es évek végén a Honismereti Bi-
zottságot a Hazafias Népfronton belül albizottsággá degradálták, pontosabban az tör-
tént, hogy gyakorlatilag megszüntették, de albizottságként sikerült megmenteni. Az 
albizottságnak öt munkacsoportja jött létre és ezek nagyon eredményesen dolgoztak. 
Volt Néprajzi-anyanyelvi, Hely- és üzemtörténeti, Évfordulós, Országjáró, táj- és mű-
emlékvédelmi, valamint Képzési, szakköri munkacsoport. 

Az 1980-as években ismét fölfelé ívelt a honismereti mozgalom rangja: ha nem is 
tekintette a hatalom támogatandónak, de legalább a tűrt kategóriában voltunk. Igaz, 
hogy egyszer bezúzták a Honismeret 1980-as számát, mert Trianonról merészeltünk 
írni akkor, amikor ez még nem volt megengedett, de azért eltűrték, különösen azután, 
hogy Pozsgay Imre lett a Népfront főtitkára. 

A honismereti mozgalom az 1980-as években már egyre több szállal tudott kapcso-
lódni a határon kívüli magyarság hasonló mozgalmaihoz, igaz, hogy ez inkább az 
egyéni diplomácia csatornáin keresztül valósult meg. Az 1980-as évek közepén és má-
sodik felében pedig mozgalmunk már határozott védelmet, keretet nyújthatott azoknak 
az akkor szerveződő, elsősorban ifjúsági klubmozgalmaknak, amelyek - bevallva vagy 
bevallatlanul - jól felismerhető politikai ellenzéki szerepet vállaltak. Annak a hagyo-
mánynak a jegyében, amely a reformkor idején vagy a két világháború között is a 
honismeret - vagyis a hon szemrevételezése és a hon megismerése - a nemzeti függet-
lenséget és identitást szolgálta. A hon megismerésétől mi is mind közelebb kerültünk a 
társadalmi-politikai helyzet megváltoztatásának gondolatához. 

A Hazafias Népfront VIII. Kongresszusán (1985), kiemelt figyelmet kapott a honis-
mereti mozgalom. Amint Székely György felszólalásában megállapította „a szocialista 
nemzeti tudatban jobban előtérbe kerül a nemzeti értékek, történelmi és kulturális 
örökségünk ápolása, és a lokálpatriotizmus helyes értelmezése."'' Ez pedig - mint a 
kongresszus megállapította - egyértelműen a honismereti mozgalom eredménye. A 
kongresszuson Kanyar József előadást tartott a negyedszázados szervezett honismereti 

6 Töltési Imre - Dr. Nóvák József: A honismereti mozgalom helye a közművelődésben. 
Honismereti Híradó 1974. 4. sz. 5. old. 

7 Székely György: A honismeret a Hazafias Népfront VIII. Kongresszusán. Honismeret 
1986. 2. sz" 3. old. 
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mozgalomról, és megállapította: „Ez a mozgalom építette ki és építi folyamatosan szé-
les társadalmi alapokon nyugvó, világos eszmeiséggel, nemzeti tudatunk környezetvé-
delmét. "8 

A XIII. Honismereti Akadémia már nyíltan és egyértelműen foglalkozott a nemzeti 
kérdésekkel. Pozsgay Imre a következőket mondta: „Ami a saját helyzetünket és ma-
gyarságunkat illeti, azt öntudattal, minden viszontagság, meghasonlottság mellett csak 
úgy tudjuk megélni, ha magunkban is fölfedezzük ezeket az értékeket. És ezektől az 
értékektől elindulva, azokra a konzekvenciákra jutunk, hogy nélkülünk szegényebb 
lenne Európa és az emberiség. (...) Magyarnak lenni, az nem a világ elszegényesítését, 
hanem ellenkezőleg: az emberiséghez vezető egyik utat jelenti."9 Nagyon szép, és 
mostani honismereti akadémiánk főtémájával, a magvarság-európaiság gondolatával 
rímelő gondolat az, amit 1985-ben Pozsgay Imre megfogalmazott. 

Elkövetkezett az 1980-as évek vége, amikor a Hazafias Népfront megszűnt és a ho-
nismereti mozgalom előtt is felmerült a kérdés: milyen keretek és feltételek között ha-
ladjon tovább. Nagyon élesen és határozottan vetődött fel a kérdés, megszűnik-e, el-
hal-e a mozgalom a Hazafias Népfronttal együtt, vagy képes lesz önállóan továbbélni, 
és a maga útját járni? Töltési Imre akkor, visszatekintve a Hazafias Népfront és a ho-
nismereti mozgalom kapcsolatára, ezt a viszonyt rendkívül korrekt és őszinte szavak-
kal a köve tkezőképpen értékelte: „A Hazafias Népfront az adott viszonyok között jó 
gazdája volt a honismereti mozgalomnak. Nem állíthatjuk ezt minden volt felelős fel-
sőbb vezetőjéről, amikor a politikai szűklátásnak engedve, béklyót raktak ránk és fé-
kezték munkánkat . Néha túlbuzgónak is mutatkoztak. Intézkedéseik a honismereti 
mozgalmat visszavetették. (...) Kárát látta ennek nemzeti tudatunk, műveltségünk, 
történelmi ismeretünk." Majd így folytatta: „A honismereti mozgalom a népéletből fa-
kadt és indult magával ragadó útjára. Előbb volt, mint országos bizottsága, és akkor is 
tovább élt, működött , lelkesített, amikor tudatos politikai intézkedés a központ i össze-
fogástól és így a ha tékonyabb szakmai, elméleti, módszertani segítés lehetőségétől 
megfosztotta, éppen fejlődési, kiteljesedési szakaszában, országos bizottsága megszűn-
tetésével, derékon törte. De ezt is túléltük, és előbb albizottsági, majd 1981-re ismét 
országos bizottsági szintre küzdve fel magunkat , dolgozhatunk. Ugyanilyen körülmé-
nyek közepet te álltak helyt a honismereti mozgalom közösségei és munkatársai az or-
szágban mindenütt ."1 0 

A mozgalom életképességét és vitalitását jelzi, hogy a Hazafias Népfront megszűné-
sét követően 1990. április 25-én, tehát viszonylag hamar sikerült megalakítani a Ho-
nismereti Szövetséget. A XVIII. Honismereti Akadémia alkalmából, Csillebércen volt az 
első küldöttgyűlés, ahol véglegesítettük az alapszabályt. A Honismereti Szövetség 
megalakulásával egyidőben a megyei honismereti bizottságok átalakultak megyei ho-
nismereti egyesületekké. 

Azóta civil társadalmi szervezetként, a megyei honismereti egyesületek szövetsége-
ként működik a honismereti mozgalom. Most tehát nemcsak a szervezett honismereti 
mozgalom 35., hanem a Honismereti Szövetség megalakulásának 5. évfordulójára is 
emlékezünk. Az elmúlt öt esztendő során azok az értékek, amiket a honismereti moz-
galom kezdetétől fogva képvisel, több-kevesebb szerepet kaptak az ország művelő-
déspolitikájában is, jó esélyünk volt — s talán még van is - arra, hogy a honismeret, 

K Kanyar József: A honismereti mozgalom: nemzeti tudatunk környezetvédelme. Honis-
meret 1986. 2. sz. 8. old. 

9 Pozsgay Imre: A honismereti mozgalom a nemzeti tudat elmélyítésében. Honismeret 
1985. 6. sz. 12. old. 

10 Töltési Imre: A honismereti mozgalom a népfrontkongresszusok tükrében. Honismeret 
1989. 5. sz. 12. old. 



mint a nemzeti öntudat újjáépítéséhez nélkülözhetetlen eszköztár, mél tó helyet kap a 
születőben lévő nemzeti alaptantervben. Noha már 1990-től látszott és azóta is folya-
matosan érzékelhetjük azt, aminek Andrásfalvy Bertalan az V. Országos Honismereti 
Konferencián hangot adott, mondván, hogy a „honismeretért ezután is küzdenünk 
kell."11 

A mozgalom rangjának emelkedéséhez tartozik, hogy 1992-ben, a XX. Honismereti 
Akadémián osztottuk ki először a Notitia Hungáriáé Emlékérmet a honismereti munká-
ban kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeknek, és ugyancsak akkor adtuk át 
első alkalommal a Honismereti Emléklapokat. 

Most, amikor a XXIII. Honismereti Akadémián visszapillantunk az elmúlt 35 eszten-
dőre, nagyon sok tanulságot meg lehetne fogalmazni. A honismereti mozgalom jelen-
tőségén gondolkodva ezek közül három igen fontos szempontot kívánok hangsúlyoz-
ni. 

•Az egyik, hogy az 1960-as 1970-es években a honismereti mozgalom olyan erőte-
ret jelentett az országban, amely magához vonzotta a társadalomnak azt a rétegét, 
amely népben, nemzetben tudott gondolkodni, és kívánt cselekedni. Nem mondom, 
hogy az értelmiséget, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a honismereti mozgalomban mi-
lyen sok földműves és munkás, kétkezi dolgozó vett részt és vesz részt ma is. Kisebb-
nagyobb összeesküvések során - ezek Töltés Imre szavai - sikerült megmaradni és 
megvalósítani a célkitűzéseket. Olyan kristályosodási pontot, olyan tölcsért, olyan szí-
vóerőt jelentett a mozgalom, ami magához vonzotta ezeket az embereket . 

• A másik nagyon fontos dolog, hogy a honismereti mozgalom szerepet, iskolát je-
lentett az elmúlt 35 évben a politikai közéletiség számára, és lehetővé tette, hogy az 
1989-es rendszerváltás után ne a nulláról induljon a politikai élet. Nem mondom ter-
mészetesen, hogy kizárólag a honismereti mozgalom töltötte be ezt a szerepet. De ha 
belegondolunk abba, hogy a honismereti szakkörök, kisközösségek, az egész honis-
mereti klubmozgalom milyen sok olyan embert nevelt és bocsátott útjára, akikből mi-
niszterek, országgyűlési képviselők, polgármesterek, képviselőtestületi tagok lettek, 
megértik mire gondolok. Arra, hogy a honismereti mozgalom fónimot teremtett, lehe-
tőséget nyújtott - sokszor csak a pótcselekvés szintjén - a nemzet érdekeinek szolgála-
tára, s ezzel mintegy kezdőenergiát adott az 1990-ben kibontakozó politikai változá-
sokhoz. 

• Harmadiknak pedig azt említem meg, hogy a honismereti mozgalom, különösen 
az elmúlt tíz esz tendő Honismereti Akadémiának témáival, de a Honismeret rovataival 
is, következetesen felvállalta a magvarság nagy sorskérdéseit. Emlékszünk a vallás és 
a honismeret, a hazai nemzetiség és a határon túli magyarok sorsa, a civil társadalom 
kérdései, az ifjúság és a honismeret témájú akadémiákra, és most napirendre tűztük a 
magyarság-európaiság sorskérdését. A honismereti mozgalomban tehát nem csak ap-
rómunkával, nem csak napi feladatokkal foglalkozunk, hanem vállaljuk azokat a sors-
kérdéseket is, amelyek az egész magyarságot érintik. Ma is nagy szükség van arra, 
hogy minél többen legyenek ebben az országban, s az egész tizenötmilliós magyar 
nemzet sorai között olyanok, akik nem csak négy esztendőre, hanem évtizedekre, vagy 
akár évszázadokra tudnak előtekinteni. Ezt az örökséget kell tovább folytatni egyre 
szélesebb körben, egyre magasabb színvonalon és egyre következetesebben. 

Halász Péter 

11 Andrásfalvv Bertalan: Honismeret és művelődéspolitika. Honismeret 1990. 4. sz. 8. 
old. 
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