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A XXIII. Honismereti 
Akadémia, 
Szombathely 

Halász Péter: 

Megnyitó 
Tisztelt Honismereti Akadémia! 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
A honismereti mozgalom kiemelkedő ünnepe minden alkalom, amikor az ország és 

az egész magyar nyelvterület különböző tájairól összegyűlnek a szülőföld, a nemzeti 
kultúra értékeinek őrzésével, művelésével foglalkozó közösségek képviselői, hogy 
találkozván egymással megerősödjenek hitükben, elkötelezettségükben; szorosabbra 
fűzzék a világban szétszóródott, határok és ideológiák által is megosztott magyarságot 
összetartó kötelékeket. 

Kiemelkedő ünnep minden ilyen alkalom, de most, 1995-ben még a szokásosnál is 
emelkedettebb hangulatban vagyunk, hiszen a magyarság egyik legfontosabb ezred-
végi sorskérdésének, európaiságunk megvizsgálásán kívül mozgalmunk 35. évforduló-
jára és egyben Szövetségünk megalakulásának 5- évfordulójára is emlékezünk. Ez a 
néhány évtizedes korszak a magyar honismereti mozgalom életében természetesen 
csak a jéghegy szemmel látható részét, a szemünk előtt játszódó időszakot jelenti, hi-
szen maga a honismeret többévszázados múltra tekint vissza. Mégis: világunkban, 
amikor olyan gyakran tűntek el a történelem süllyesztőjében örökérvényűnek kikiáltott 
ideológiák és mozgalmak, büszkék lehetünk, büszkéknek kell lennünk Szövetségünk-
nek erre az öt esztendejére, még inkább szervezett honismereti mozgalmunk 35 esz-
tendejére. Ha visszatekintünk e mozgalom három és fél évtizedére, nemcsak hogy 
nincs szégyellnivalónk, de jogos elégedettséget, sőt büszkeséget érezhet mindenki, aki 
erejéhez mérten részt vett a honismeret valamelyik területének művelésében, célkitű-
zésének megvalósításában. 

Mert a honismereti mozgalom nemhogy nem kompromittálódott a különféle ideo-
lógiai szélfúvásokban, de éppenhogy mértékül szolgált az igazi hazafiság számára, s 
cselekvési teret tudott teremteni azoknak, akik a valóságos és a jelképes szögesdrótok 
között is a nemzetüket akarták szolgálni határainkon innen és túl. 

Tisztelt Honismereti Akadémia! 
Három esztendő telt el azóta, hogy Pécsett a tisztújító küldöttgyűlés megválasztotta 

a Honismereti Szövetség jelenlegi, most leköszönő tisztikarát. 
Öt esztendő telt el azóta, hogy mozgalmunk a Hazafias Népfront megszűnte után 

Egyesületekbe és Szövetségbe szerveződött, s azóta élvezi az önállóság minden elő-
nyét s viseli egyszersmind ennek minden hátrányát is. 

Öt esztendeje, hogy immár emelt fővel és nyíltan vállalhatjuk a 15 milliós magyarság 
identitásának alapját jelentő közös történelmi és művelődéstörténeti értékeket. 
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Öt esztendeje, hogy nem a Hazafias Népfront olyan-amilyen keretei között, hanem 
a demokratizálódó társadalom szélfúvásában, de az azonos célokért küzdő intézmé-
nyekkel és szervezetekkel összefogva, vállvetve végezzük munkánkat. 

A XXIII. Akadémia programjában vissza fogunk tekinteni az elmúlt három esztendő-
re, öt esztendőre és 35 esztendőre. 

Akadémiánk nagy témaköre a Magyarság - európaiság gondolata köré rendeződik, 
ennek szellemében hallunk majd előadásokat, ennek gondolatkörében dolgozunk a 
szekciókban. Amikor a múlt esztendei Akadémiát követően, az elnökségben elhatároz-
tuk, majd szűkebb és tágabb körben kimunkáltuk az idei, XXIII. Honismereti Akadé-
mia témakörét, annak felismerése lebegett a szemünk előtt, hogy nemzetünk számára 
a magyarsághoz tartozás az európaiság feltétele. Csak a magyarságunkban megerő-
södve fűzhetjük szorosabbra, erősíthetjük meg Európához kötődő gazdasági, szellemi 
és érzelmi kapcsolatainkat. Egyrészt azért, mert - Györffy István megfogalmazásában -
„Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés 
nyújthat, hanem arra, hogy a magunkból mivel gyarapítjuk az európai művelődést." 
Másrészt pedig azért feltétele magyarságunk az európaiságnak, mert csak ép és egész-
séges nemzetttidattal vonhatjuk szorosabbra Európa nyugatabbra eső részével a kap-
csolatunkat annak veszélye nélkül, hogy az európai közösség másod- vagy harmad-
rangú polgárai leszünk. 

Európában nemzeti értékeink teljes tudatában és ezeknek az értékeknek tudatosítá-
sával egyidejűleg kell elfogadnunk a minket méltán megillető helyet. Úgy, ahogyan 
Váci Mihály is érezte Egy-rangú nép című versében: 

Olyan kis ország a hazám, 
- ha szívemre szorítanám: 
átütne rajta szívverésem, 
mint szivárgó vér a kötésen. 

De népe, mint a többiek, 
egy-rangú - annyit szenvedett. 
S egy nép nagyságát sorsa méri. 
Máson az méri, ki nem éli. 

Ezzel a gondolattal nyitom meg a XXIII. Honismereti Akadémiát. Kívánok mindany-
nyiunknak eredményes munkát, kellemes együttlétet, esztendőre szóló érzelmi feltöl-
tődést. 

A Honismereti Szövetség Notitia Hungarice 
Emlékplakettjével kitüntetettek, 1995 

Dr. Dankó Imre 
évtizedek óta sokoldalú és változatos; országos, sőt nemzetközi elismerést is kivívott 

helytörténeti-honismereti tevékenységet végez. Megszervezte és útjára bocsátotta 
(1961) a Túrkevei Múzeumot; a berettyóújfalui Bihari Múzeumot (1974), hogy csak a 
legjelentősebb múzeumszervezéseit említsük. Munkássága kezdete óta fontos és keljő-
en méltányolt szerkesztői-kiadói tevékenységet folytatott. 1955-ben Sárospatakon 
megindította a Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzeteit; 1957-ben Baján a Tiirr István 
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Múzeum Füzeteit; 1959-ben Gyulán a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványait; 1964-
ben Pécsett a Dunántúli Dolgozatok című sorozatokat. Tíz évenként Emlékkönyvet 
szerkesztett és adott ki a Túrkevei Múzeum fennállásának 10., 20., 30. évfordulójára. 
Szerkesztette és kiadta 1963-1969 között a Pécsi Janus Pannonius Múzeum évkönyveit; 
1969-1982 között a debreceni Déri Múzeum évkönyveit; valamint Pécsett a Múzeumi 
Körlevelet; Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei című kismo-
nográfia sorozatot (és ezen belül A hajdúk a magyar történelemben és a Bolgár Tanul-
mányok című sorozatot). Mezőkovácsháza alapításának 200., a Déri Múzeum Baráti 
Köre fennállásának 60. (Árkádia címen), Szűcs Sándor 70. születésnapja (Bajomi kró-
nika címen), Molnár József 70. születésnapja (Csengeri krónika címen), Hajdúbagosról 
Bagosi krónika címen tartalmas emlékkönyveket; helytörténeti-néprajzi antológiákat 
szerkesztett és adott ki. Külön figyelmet érdemel a Debrecenben indított Múzeumi Ku-
rír címú általános művelődéstörténeti-muzeológiai folyóirata. 

Szerkesztői-kiadói tevékenysége mellett állandó publikációs tevékenységet is foly-
tat. Adatközlései, cikkei, tanulmányai a szakfolyóiratokon kívül a népszerűsítő, a ho-
nismereti folyóiratokban, közleményekben is megjelennek, önálló könyvein-füzetein 
kívül. Mind a néprajzi, mind a helytörténeti-honismereti bibliográfiák szerint Dankó 
Imre professzor a legtermékenyebb, és ebből következően a legismertebb szerzők kö-
zé tartozik. 

Népszerűségét-ismertségét nagyban növelték különböző rendezvényei, amelyek 
közül ki kell emelnünk a mintegy 30 éven át szervezett és megrendezett, bizonyos 
esetekben és helyeken hagyományokat kialakított (Sárospatakon: Múzeumi Napok; 
Gyulán: Múzeumi Hetek; Pécsett és Debrecenben: Múzeumi Hónapok) komoly hely-
történeti-honismereti dokumentálással kísért kiállítás-, előadás-, rendezvénysorozatait. 

Mind tudományos, mind honismereti tevékenységét elismerés kísérte: 1967-ben 
kandidátus, 1989-ben a tudományok doktora; előbb a KLTE-en címzetes docens, majd 
címzetes egyetemi tanár lett. 

Győri János és Győri Jánosné 
A jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Szakkör 25 esztendővel ezelőtt jött létre, és 

megalakulása óta kiemelkedő honismereti munkát végez. A szakkör vezetője Győri 
János nyugalmazott általános iskolai tanár, aki feleségével, Győri Jánosnéval 
(nyugdíjazása előtt a helyi Művelődés Házának igazgatója) együtt szervezi a szakkör 
tevékenységét. A szakkör zömében parasztemberekből és -asszonyokból verbuváló-
dott, s a negyedszázad alatt tagsága folyamatosan gyarapodott. A tagok a névadó, 
Csete Balázs helybéli születésű rajztanár szellemében ápolják, őrzik és továbbörökítik 
a népi hagyományokat. A szakköri összejövetelek egy részén néprajzi pályázatok írá-
sával foglalkoznak, s e munka eredményességét többezer kéziratoldal, számos megyei 
és országos néprajzi pályázaton elért első díj és további helyezések jelzik. 

Másik fő tevékenységük a helyi és jászsági hagyományok alapján a játszóházi fog-
lalkozások szervezése. E játszóházi programok országos hírnévre tettek szert, számos 
vidéki és budapesti meghívásnak tettek eleget az elmúlt másfél évtizedben. Győri Já-
nosné szervezésében több mint öt esztendővel ezelőtt indult útjára az Apáról fiúra cí-
mű folklórbemutató iskolás csoportok részére. Az egyre növekvő érdeklődést bizonyít-
ja, hogy 1994-ben két napon keresztül már több mint ötszáz gyérmek mutatta be pro-
dukcióját a jászkiséri Művelődés Házában. 

A szakkör tagjai gyűjtötték össze az 1981-ben megnyílt tájház néprajzi kiállításának 
anyagát. Országosan is egyedülálló, hogy az önkormányzat kismértékű támogatása 
mellett a szakkör gyakorlatilag tagsága segítségével tartja fenn, gondozza, működteti 
az intézményt. Győri János és Győri Jánosné számos, országos érdeklődést kiváltó 
honismereti rendezvényt, konferenciát, tudományos tanácskozást, kiállítást szervezett 
a 25 esztendő alatt. 
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Halász Péter 
1939-ben született Budapesten. A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a 

Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. Már egyetemista korában be-
kapcsolódott az Önkéntes Néprajzi Gyűjtőmozgalomba. Az 1960-as évek második felé-
től a Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtők Szakosztályának titkára, majd 1990-
től elnöke. 1965-től részt vett a Néprajzi Atlasz gyűjtőmunkálataiban, azóta néprajzi 
anyagot elsősorban a moldvai magyarok körében gyűjt. 

A honismereti mozgalomba az 1960-as évek derekán kapcsolódott be, 1974 óta 
szerkesztője a Honismeret folyóiratnak. Azóta többszáz előadást tartott hazai és hatá-
ron túli klubokban a moldvai magyarokról, a magyar népcsoportokról, a honismereti 
mozgalomról. 

1984 óta titkára a Népművészeti Baráti Körnek, amelynek fő tevékenysége olyan 
hagyományőrző rendezvények szervezése, amelyen határon túli és hazai együttesek 
lépnek föl és találkoznak a szülőföldről elszármazott, s-a fővárosban élő lokálpatrió-
tákkal. Az 1990-ben alakult, s a moldvai csángómagyarok iránt érdeklődőket összefo-
gó, Lakatos Demeter csángó költőről elnevezett Egyesület titkára. Az 1990-ben meg-
alakult Honismereti Szövetség egyik alelnöke. 1993 óta a Duna Televízió Kapcsok cí-
mű, a határon túli magyar népcsoportokat bemutató műsorának vezetője. 

Több termelőszövetkezet-történeti munka, többszáz néprajzi, agrárszociológiai, mű-
velődéstörténeti tanulmány és cikk szerzője, az 1991-ben Andrásfalvy Bertalan 60. 
születésnapja tiszteletére megjelent A Duna-menti népek hagyományos műveltsége, 
valamint a Domokos Pál emlékére 1993-ban megjelent tanulmánygyűjtemény szer-
kesztője. 

26 esztendeig dolgozott az Agrárgazdasági Kutató Intézetben tudományos főmunka-
társként, 1992-től a Magyar Művelődési Intézet igazgatója. 

Nádasdy Lajos 
1913-ban Felsőkelecsényben született, de egész élete, munkássága a Dunántúlhoz 

fűződik, nyugalmazott református lelkész. Tanulmányait Pápán és Enyigen végezte. 
Első szolgálati helyén Pápán, mint segédlelkész szolgált, majd innen Celldömölkre ke-
rült. Rövid idő után ismét Pápára hívták vissza a kerület püspöke mellé. Ezt követően 
megválasztott lelkészként Nagyvázsonyban, Zánkán, Nemesvámoson és Sárváron te-
vékenykedik. 

Első írásai az 1940-es évek elején egyházi lapokban jelentek meg, majd a 
Kemenesalja és a Celldömölk és vidékében. Érdeklődése sokoldalú. Kutatta Pápa 
múltját és a városhoz kötődő személyiségek életét, Petőfi, Jókai és Vas Gereken Pápá-
hoz, valamint a megyéhez fűződő élményeit. Nem kevés egyháztörténeti tanulmány 
szerzője és végül a Kemenesalja kiváló ismerőjeként alkotott jelentőset. Mint elsőrangú 
céhtörténészt is számon tartja a jelenkori tudományos élet. Publikált az Irodalomtörté-
net, az Életünk a Vigília, a Vasi Szemle, a Vasi Honismereti Közlemények c. folyóira-
tokban, a megyei levéltári és múzeumi évkönyvekben. Publikációinak száma megha-
ladja a 200-at. 

Máig is tevékeny részese a megye honismereti mozgalmának, a Celldömölki Ho-
nismereti kör katalizáló személyisége. 

Oltvai Ferenc 
szeptember 17-én született Mezőkovácsházán. A Csongrád Megyei Levéltár 1974-

ben nyugalomba vonult igazgatója annak a szakmailag jól képzett, igényes levéltáros-
történész nemzedéknek egyik utolsó képviselője, aki Szabó Istvánt, Domanovszky 
Sándort és Szekfű Gyulát vallhatja mesterének. Középiskolai tanulmányait a nagyhírű 
Makó gimnáziumban végezte. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szer-
zett diplomát. Levéltárosi tevékenységét a Magyar Országos Levéltárban kezdte. 1939-
től Gömör és Kishont vármegye hadifogsága után 1947-től Csanád megye főlevéltárosi 
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tisztjét töltötte be. 1950-től a Szegedi Állami Levéltár, majd a Csongrád Megyei Levéltár 
igazgatója. Gazdag szakmai munkatapasztalatait szívesen adta át a fiatalabb generáció-
nak. A községi gondok feltárásáról írott munkái mai napig is vezérfonalul szolgálnak. 
Szeged múltja az írott emlékekben című forráskiadványa indította meg 1968-ban a 
Csongrád Megyei Levéltár gazdag forrásokat, tanulmányokat közreadó kiadványsoro-
zatát. Mint levéltáros-történész szívesen tartott előadásokat. Óriási anyagismeretéből 
kutató nemzedékek profitáltak. Tevékenyen részt vett a honismereti munka Csongrád 
megyei megszervezésében, szakmai irányításában. Nyugdíjasként, ahogy ereje és 
egészsége engedi, részt vesz a megyei egyesület munkájában. 

Honismereti Emléklapot kaptak 1995-ben 
Baranya m.: Perics Péter, Ravasz János, Schwatczkopf Ádámné, Domokos Pál Péter 

Csángó Népdalkör (Egyházaskozár); Békés m.: Kiss Horváth Sándor, Pleskonics And-
rás, Takács László; Borsod-Abaúj-Zemplén m.: Kiss József, Kissné Király Piroska, 
Zelenák István, Csongrád m.: Radocsai Ferenc, Szigeti György, Veszelinov Dánielné; 
Fejér m.: Braun Lászlóné, Fellegi Imre, Szakáll Béláné; Győr-Moson-Sopron m.: 
Horváth Győző, Néma Sándor, Veszprémi György; Heves m.: az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola Honismereti Kollégiuma, a „Forrás" Gyermek Szabadidő Központ 
Honismereti Közössége, a Teleki Blanka Általános Iskola Honismereti Közössége; 
Somogy m.: Bodó Imre, Körpöly Ibolya, Sándor Mária; Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: 
Dr. Bene János, Dr. Nagy Ferenc, Orosz Szilárd; Tolna m.: Dr. Keszler Gyuláné, Si-
mon Károly, Solymár Imre; Vas m.: Bárány László, Mayer László, Vizi László; Zala m.: 
Dr. Gyimesi Endre, Dr. Szinku Mihály, Tantalics Béla. 

Göncz László (Szlovénia), Görföl Jenő (Szlovákia), Palkó Attila (Románia), Virág 
Ibolya (Szerbia). 

A Honismereti Szövetség 1995. június 30-án tartott 
tisztújító küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselők: 

Örökös tiszteletbeli elnök: Kanyar József, elnök: Halász Péter, elnökhelyettesek: 
Dr. Havassy Péter, Dr. Selmeczi Kovács Attila, titkár: Bartha Éva, az elnökség tagjai: 
Mándli Gyula, Dr. Szabó László, Székely András Bertalan, Bogdán Lajos (Csongrád 
m ) , Dr. Csiffáry Gergely (Heves m.) Fűrészné Molnár Anikó (Komárom-Esztergom 
m.), Dr. Tóth Dezső (Veszprém m.).1 Az elnökség állandóan meghívott tagjai: Dr. Filep 
Antal, Kenyéri Kornélia, Dr. Szikossy Ferenc.2 

A Honismeret i Szövetség Alapítvány kuratóriuma: Elnök: Mészáros Imre, tit-
kár: Sáray Szabó Éva, tagok: Bartha Éva, Halász Péter, Dr. Havassy Péter, Dr. Juhász 
Antal, Dr. Kanyar József S. dr. Laczkovits Emőke. 

Az e l l enőrző Bizottság: Elnök: Dr. Bolla Dezső, tagok: Dr. Holló Szilvia, Gábori 
Imréné, Kaczián fános, Karacs Zsigmond, Nagy Éva, Dr. Rémiás Tibor. 

A számvizsgáló Bizottság: Elnök: Hajdú Jánosné, tagok: Janik Éva, Vajda Fe-
rencné. 

1 Az 1995. októberig a megyékben megválasztott elnökségi tagok. 
2 Az Alapszabály pontatlansága miatt három személy a kapott szavazatok alapján ugyan 

elnökségi tagnak tekinthető, de a szavazatszámláló bizottság nem hirdette őket ki, mert 
nem kapták meg a szavazatok 50%-át. 
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Bart ha Éva: 

Beszámoló a Honismereti Szövetség 
három éves tevékenységéről1 

1992. július - 1995. július 
Honismereti Szövetségünk 1990. júniusi alakuló ülésén meghatározta az új szerve-

zeti formából és megváltozott működési körülményekből adódó tennivalókat. 
I. Az alapító tíz megyei egyesület és a mintegy 2000 fős taglétszám az 1992. július 2-i 

gyűlés idejére kibővült - Nógrád megye kivételével, ahol a Balassagyarmati Honisme-
reti Kör megyei feladatokat is ellát - , valamennyi megyében megalakult a megyei 
egyesület, a taglétszám 4493 főre, 1995-re pedig 6800 fő fölé emelkedett. Önálló tag-
szervezetként csatlakozott Szövetségünkhöz a Jászjákóhalmi Honismereti Kör, a 
Zsámbéki Ifjú Szakkörvezetők Egyesülete, valamint a Nemzeti Örökség Bizottság. 

Az 1992. évi közgyűlés módosította a Szövetség Alapszabályát, és szervezeti fölépí-
tését: a korábbi 70 tagú választmány és a 11 tagú elnökség feladatait 31 tagú választott 
elnökségre ruházta. Húsz tagot a megyei egyesületek delegáltak, a l l főt pedig a kül-
döttgyűlés választotta. Az így létrejött elnökség négy alkalommal ülésezett évente, 
megvitatva a tennivalókat, értékelve az elvégzett munkát. Az elnökség ülései minden 
esetben határozatképesek voltak. A munka- és költségvetéstervet az elnökség minden 
évben megvitatta, a beszámolókat a küldöttgyűlés elé terjesztette. 

II. A munkabizottságok közül a tábori munkabizottság végzett rendszeres munkát 
(évenként pályázat hirdetése, bírálata, táborvezetők továbbképzésének szervezése, a 
tábori munka értékelése). A nemzetiségi honismereti bizottságba próbálkozásaink el-
lenére sem sikerült a kezdeti lendület ellenére életet lehelni. A határon túliak mun-
kabizottsága feladatköréből adódóan átalakulóban van - a kapcsolatépítő, szervező 
feladatoknak megfelelően személyi összetételét is megváltoztatjuk. A szakmai felada-
tok kimunkálására, akciók indítására ad hoc bizottságokat hoztunk létre (pl. a vetélke-
dő szervezésére). 

A HONISMERET folyóirat szerkesztőbizottsága kéthavonta ülésezett, évente egy al-
kalommal határon túli területen (Rév-Komárom, Magyarkanizsa), illetve kihelyezett 
üléseket szerveztünk összekapcsolva a szerkesztői munkát az egyesületekkel való ta-
lálkozással (Balassagyannat, Szeged). 

Szövetségünk egyik fontos feladatának tekintette különböző rendezvények szerve-
zését. 

Az országos rendezvények sorában elsődleges helyet foglaltak el az évenként szer-
vezett honismereti akadémiák, melyek legfőbb célja tagjaink szakmai továbbképzése. 
A választott témák is ennek megfelelően alakultak: 1993 - Veszprém: Magyarország a 
középkorban; 1994 - Vác: Ifjúság és honismeret; 1995 - Szombathely: Magyarság, eu-
rópaiság. A résztvevő 180-200 fő között minden alkalommal voltak határon túli honis-
mereti munkatársak is. 

Hasonló céllal szerveztük meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülettel közö-
sen a Honismereti periodika- és kiadványszerkesztők VI. országos konferenciáját 
Mezőkövesden, 1994-ben. 

1 Készült a XXIII. Honismereti Akadémia küldöttgyűlésére. 

87 



A honismereti táborok vezetői országos konferenciájának 1993-ban a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Egyesület Szolnokon, 1994-ben a Békés megyei Egyesület Békéscsa-
bán adott otthont. E tanácskozásoknak fontos szerepe volt az elméleti szempontokon 
túl a gyakorlati, módszertani ismeretek cseréjében. 1995-ben anyagi okokból nem 
tudtunk vállalkozni a konferencia megszervezésére. 

Terveink között szerepelt 1994-re a honismereti olvasókönyvek, történelemtanítást 
segítő kiadványok szerzőinek, szerkesztőinek országos konferenciája, melyet a Vas 
megyei egyesület szervezett volna. Ezt azonban a parlamenti választásokkal és a ho-
nismereti vetélkedővel való időbeni egybeesés miatt - az elnökség egyetértésével -
későbbi időpontra halasztottuk. 

Más szervezetekhez, intézményekhez is kapcsolódtunk feladatkörünkbe illeszkedő 
konferenciák, tanácskozások szervezésében. így: 

- 1993- októberében kapcsolódtunk Heves városának rendezvényéhez, amelyen 
Venczel József erdélyi szociológus munkásságát elemezték neves szakemberek. 

- 1994. tavaszán a Magyar Földrajzi Társasággal, valamint a házigazda hévízi ön-
kormányzattal és a gyógyfürdő vezetőivel közösen szerveztünk konferenciát Lovassy 
Sándor természettudós emlékére. 

- 1994. júliusában a helytörténész könyvtárosok Vácott megtartott első országos 
konferenciáját támogattuk, ahol a gyűjtés-kutatás-megőrzés-feldolgozás irányelvei, a 
munka összehangolásának lehetőségei fogalmazódtak meg. 

Örvendetesen megnőtt azoknak a tudományos konferenciáknak, emléküléseknek a 
száma, melyeket az elnökség támogatásával a megyei egyesületek szerveztek. 
(Csongrád, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykún-Szolnok, Győr, Tolna 
stb.). E konferenciák a témák sokszínűségén túl jól reprezentálják a közgyűjtemények-
kel való jó együttműködést is. 

Egyre több megyében szerveztek kihelyezett elnökségi ülést, honismereti napot, 
ahol egy-egy honismereti kör, szakkör munkájára is ráirányult a figyelem, bíztatást ad-
va annak folytatására. Emléküléseken méltatták neves személyiségeiket; több 25 illetve 
30 éve működő honismereti kör ünnepelte évfordulóját; periodikákat, konferenciák 
anyagát jelentették meg; a honismereti munkát is bemutató Hiradó-t szerkesztettek 
(Jász-Nagykún-Szolnok, Flajdú-Bihar, Pest m.); tudományos ülés keretében mutattak 
be már megjelent honismereti olvasókönyveket (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 

III. Szövetségünk alapvető feladatának tekintette az ifjúság hazaszeretetének formá-
lását, a szülőföld, a tágabb környezet megismerésének segítését, a történelmi ismere-
tek gyarapítását. 

Folyamatos évközbeni munkára épült a honismereti táborok szervezése, melyeket 
az elnökség által jóváhagyott összeggel támogattunk: 1992-ben 86 tábort 1 660 000 Ft-
tal; 1993-ban 72 tábort 1 054 000 Ft-tal, 1994-ben 76 tábort 1 035 000 Ft-tal. E táborok-
ban évente mintegy 3 000 általános- és középiskolás diák, főiskolás és egyetemi hall-
gató vett részt. Évről évre egyre több táborba hívtak meg határon túli diákokat is, 
megismertetve őket is a gyűjtés-feldolgozás módszereivel. A táborokban gyűjtött tárgyi 
és szellemi értékek gyarapították a múzeumok anyagát, vagy e munka nyomán értékes 
pályázatok születtek. 

Megyei egyesületeink és Szövetségünk számára talán a legnagyobb erőpróbát az 
Emese álma - Mítosz és történelem címmel számos szervezet és intézmény segítségé-
vel 1993-ban meghirdetett 1100. évfordulós honismereti vetélkedő szervezése jelentet-
te. Az első fordulóban 720 hazai és 84 határon túli csapat vett részt, a második forduló-
ban pedig 957 hazai és 160 határon túli csapat jelentkezett. Az első évben olvasó-
könyvvel segítettük a csapatok fölkészülését, melyet 4-500 pedagógus irányításával 
végeztek. A második fordulóban olyan feladatfüzetet adtunk közre, amelynek megol-
dása helytörténeti kutatómunkát, könyvtárban, levéltárban, múzeumban való búvár-
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kodást igényelt. A csapatok közül 550-en oldották meg olyan szinten a feladatot, hogy 
a megyei döntőbe jutottak (jónéhány igen színvonalas, maximális pontszámot elért 
megoldás született). A területi és az országos döntőbe jutott csapatok nagyszert! felké-
szültségről, alapos tudásról tettek tanúbizonyságot. A vetélkedő feltételeinek megte-
remtésében, a diákokkal való több hónapos kapcsolattartásban a megyei egyesületek -
együttműködve a legtöbb megyében a megyei pedagógiai intézetek munkatársaival -
nagyon sokrétű szervezőmunkát végeztek. 

IV. A tudományos kutatómunka segítése szempontjából fontosnak tekintettük a 
pályázatok meghirdetését, valamint más szervezetek felhívásaihoz való csatlakozást. 

- Szövetségünk a Legújabbkori Történeti Múzeummal közösen hirdette meg az 
1993-94-es évre hagyományos helytörténeti pályázatát, melyre 210 dolgozat érkezett 
(ebből 80 az ifjúsági kategóriában, 10 pedig határon túlról). A pályadíjak átadására a 
váci Honismereti Akadémián került sor. 

- A Néprajzi Múzeummal évek óta közösen meghirdetett országos néprajzi és 
nyelvjárásgyűjtő pályázatra minden évben több száz dolgozat érkezett, melynek érté-
kelésében, díjazásában is részt vettünk. A díjazottak között mindig örvendetesen sok a 
honismereti munkás. 

- Az Anyanyelvápolók Szövetségével kötött együttműködési megállapodásunk első 
sikeres akciója volt a közösen hirdetett pályázat, Anyanyelv és nemzettudat címmel. A 
beérkezett 32 felnőtt és ifjúsági korosztályú dolgozat bírálatát közös zsűri végezte, 
osztoztunk a pályadíjakban is, melyek átadására az Anyanyelvápolók Szövetsége kül-
döttgyűlésén került sor. 

Több megyében hagyománya van a helyi pályázat meghirdetésének (Borsod, Győr, 
Jász-Nagykún-Szolnok), melyeket évente értékelnek és díjaznak, a legjobb dolgozato-
kat pedig továbbítják az országos pályázatra. Az elmúlt időszakban több megyei mú-
zeumi szervezet részéről fölmerült az igény, hogy csatlakoznának ismét pályázati rend-
szerünkhöz, így az újabb pályázati kiírást már ennek szellemében jelentetjük meg. 

A Szövetség működési feltételeinek javítása, a különböző akciók, feladatok megol-
dása érdekében pályázatot adtunk be minden megjelent felhívásra, melynek eredmé-
nyeképpen 1993-ban 2297 ezer Ft, 199'1-ben 5217 ezer Ft, 1995 első félévében pedig 
i050 ezer Ft támogatást nyertünk (a kél utóbbi magasabb összegben szerepel a vetél-
kedő meghirdetésében részt vevő szeivezetek támogatása is). Ebből az összegből tá-
mogattuk a megyei egyesületek működését, pályázat alapján egy-egy megye rendez-
vényeit, a táborok szervezését stb. A támogatások mértékéről minden esetben az or-
szágos elnökség döntött. 

1993-ban céljainkat is felvázoló, támogatást kérő levéllel kerestünk meg magánsze-
mélyeket és jol működő magánvállalkozásokat, minimális eredménnyel (15000 Ft). 

V. Szövetségünk folyóiratát, a HONISMERET-et kéthavonta megjelentetjük, 1993-
júniusa óta színes borítóval. 199 t. januárjától a lapot a Mikszáth Kiadó és Nyomda Rt. 
(Salgótarján) állítja elő. A példányszámot ezévben 1500-ra csökkentettük, az árat pedig 
30 Ft-ról 58 Ft-ra emeltük, ami így is alig egyharmada az előállítási költségeknek. Az 
előfizetők száma 1400-ról 1090-re csökkent, az eladott példányok száma 100-150. Saj-
nos a minimális előfizetési díj ellenére sem sikerült tagságunk körében növelni az elő-
fizetők számát. 

1992-ben a Pest megyei egyesület titkára a Pest Megyei Szakszervezeti Könyvtár 
hátterével létrehozta a honismereti börzét, mely igen eredményesen működött - mint-
egy 250-300 féle kiadványt forgalmaztak, díjazás nélkül. A könyvtár 1994. decemberi 
fölszámolása óta a börze helyzete megoldatlan. 

VI. Szövetségünk együttműködésre törekedett minden olyan szervezettel, intézmény-
nyel, melyek törekvései összhangban vannak céljainkkal. 



- A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületének akcióihoz több ízben csatlakoztunk, íg} 
a Széchenyi évben meghirdetett vetélkedőhöz, melynek nyertesei (150 fő) az anyag 
támogatásunkkal szervezett táborban vettek részt. Ugyanígy részt vettünk a Barokk é\ 
akciójának meghirdetésében, a tábor szervezésében. Vállaltuk kiadványaik ismerteté-
sét folyóiratunkban; testületeinkben kölcsönösen képviseljük társaságunkat. 

- A Kossuth Szövetséggel közösen szervezett emlékülés, koszorúzás, helyi akciók 
mára szinte teljesen megszűntek, tartalmi együttműködés elsősorban a Budapesti Ho-
nismereti Társasággal alakult ki részükről. 

- Az 1993- évi küldöttgyűlés határozata alapján beléptünk a Magyarok Világszövet-
ségébe, mellyel elsősorban az Emese álma vetélkedő kapcsán alakult ki érdemi 
együttműködés. A Világszövetség kérte a megyei egyesületek együttműködését helyi 
szervezeteinek létrehozásánál, ennek egy-két megyében már eredménye is van (Győr 
megye). 

- 1993- decemberében fogadta el elnökségünk az Anyanyelvápolók Szövetségével 
kötött együttműködési megállapodást, melynek első eredménye volt a már említett 
pályázati kiírás. Meghívtuk az anyanyelvi táborok vezetőit is táborvezetői tanácskozá-
sunkra, a lehetőséggel azonban nem éltek. 

- Az 1100. évfordulós vetélkedő szervezése során tartalmas szakmai és gyakorlati 
együttműködés alakult ki a Hét Törzs Alapítvánnyal, a Lakitelek Alapítvánnyal és a 
Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesülettel, melyek anyagilag is jelentős mértékben 
hozzájárultak a vetélkedő sikeréhez. 

- Különösen tartalmas együttműködés jött létre a megyei egyesületek és a megyei 
pedagógiai intézetek nagy része között, melyek munkatársai nagyon aktívan részt vál-
laltak a szervező munkában - egy-két megyében szinte teljesen átvállalva a feladato-
kat. 

- A Duna Televízió Kapcsok című műsora kezdeményezésünkre jött létre és 1993 
óta közvetít honismereti műsorokat, bemutatva egy-egy határon túli tájegység helytör-
téneti nevezetességeit, kiemelkedő személyiségeit. Aktív részt vállaltak a műsor szer-
kesztői az Emese álma vetélkedő népszerűsítésében, mindkét évben közvetítették az 
országos döntőt. Sajnos nem sikerült a tervezett módon bekapcsolni a műsor szerkesz-
tésébe a megyei egyesületeket - ehhez ugyanis szükséges lenne a programok időbeni 
ismerete. 

- 1995-ben Szövetségünk létrehozta a Kapcsok Baráti Kört, melynek tagjai minden 
hónap utolsó péntekjén találkoznak, hogy megnézzék a Kapcsok műsor egy-egy ko-
rábbi filmjét, meghállgatva az adott tájegységet jól ismerő előadót is. 

Honismereti Szövetségünk éves munkatervek alapján végezte feladatát, törekedve 
azok maradéktalan megvalósítására. Valamennyi tervezett feladatot azonban nem sike-
rült megoldani - részben szervezeti, részben anyagi nehézségek miatt. Lehetőségeink 
mérlegelése mellett e feladatok az új elnökségre várnak. 

90 



4 Honismereti Szövetség 
Számvizsgáló Bizottságának jelentése' 

Bizottságunk 1995. június 21-én - megbízatásának megfelelően - vizsgálta a Ho-
nismereti Szövetség gazdálkodási, számviteli, bizonylati fegyelmét, rendjét - 1993- jú-
lius 4-től napjainkig. Tapasztalatait az alábbiak szerint összegezve tárja a Honismereti 
izövetség közgyűlése elé: 

1. A könyvvite l rendje 
A Honismereti Szövetség az állami pénzügyekről szóló, és az 1991/18-as új számvi-

eli törvény alapján egyszeres könyvvitel vezetésére kötelezett. A Honismereti Szövet-
;ég Alapítványa (5 millió Ft) és az Országos Honismereti Szövetség egyéb pénzeszkö-
zeit (2,3 millió Ft) elkülönítve az OTP Budapest V. kerületi fiókjánál. Az Emese álma 
ilszámlán - szintén elkülönítve - számolták el a történelmi vetélkedőre kapott támoga-
ásokat és ráfordítások egy részét. Két naplófőkönyv került bevezetésre, melyet az 
:lőírásoknak megfelelően, a használatba vétel előtt hitelesíttettek az Adóhatósággal. 

2. A számvitel bizonylat i rendje, a bizonylati f e g y e l e m 
A Honismereti Szövetség múködése során felmerülő minden gazdasági műveletről, 

;seményről - amely a Szövetség eszközeinek, forrásainak állományát és összetételét 
negváltoztatta - bizonylatot állítottak ki. A számviteli nyilvántartásokban a gazdasági 
nűveletek folyamatát tükröző összes bizonylat adatait rögzítették. A bizonylatok a 
könyvviteli elszámolásokhoz szükséges egyéb adatokat és technikai megjelöléseket is 
artalmazzák; a bizonylatokon feltüntetik a kifizetés célját, megjelölik az eseményeket, 
nelynek érdekében a költség felmerült. A többségében záradékolt bizonylatot a Szö-
'etség választott vezetői és a számviteli rendért felelős ügyintéző aláírásukkal ellátták; 
i gazdasági események, műveletek megtörténtét, mennyiségi és minőségi adataikat 
íitelt érdemlően igazolták. 

A kiutalásokat igazoló elnökségi döntéseket, összesítőket eseményenként elkülönít-
se kezelik; esetenként visszahivatkozást a bizonylaton feltüntetik. Célszerű lenne 
ízekről másolatokat készíteni és minden OTP-kivonathoz, illetve pénztárbizonylathoz 
íozzátűzni, amelyre vonatkozik. 

A nyilvántartásokban szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján történtek a be-
egyzések - pénzintézeti számlakivonatok, bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kísé-
etében - melyek megfelelnek az alaki előírásoknak. 

A bizonylatok tartalmi és alaki kellékei túlnyomórészt biztosítottak, előírásszerűek -
•rről szúrópróba-szerű ellenőrzéssel győződtünk meg. A naplófőkönyv és a bizonyla-
ok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetősége logikailag zárt rendszerben biz-
osított. (Napi egyenleg-kimutatás; negyedéves zárás; banki- és pénztárforgalom idő-
endben könyvelése.) 

3- A bizonylatok tárolása és megőrzése 
A bizonylatok őrzési rendszere biztosította a könyvelési feljegyzések hivatkozása 

tlapján a bizonylatok visszakereshetőségét az ellenőrzés során: időrendi sorrendben, 
ívenként elkülönítve, besorszámozva a bankkivonatok és a pénztárbizonylatok, mel-
ékleteikkel együtt. 

A gazdasági ügyek intézésével megbízott Czifra Antalné gazdasági igazgató gondos-
kodik a bizonylatok és a Szövetség házipénztára biztonságos megőrzéséről is. Szak-
képzettsége, személye garancia a Szövetség gazdasági ügyeinek szabályos, szakszerű 
'itelére. 

1 Készült a XXIII. Honismereti Akadémia küldöttgyűlésére. 
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