
Harminc Honismereti Akadémia1 

A hetvenöt esztendeje elhunyt Hársfalvi Péter emlékének! 

Nem könnyű feladatra vállalkozik, aki a különböző dokumentumokból, a hiányosan ren-
delkezésre álló meghívókból és más forrásokból fel akarja vázolni az elmúlt 30 esztendő hon-
ismereti akadémiáinak sorát: helyét, idejét és tartalmát, mindezt azért, hogy megfogalmaz-
hasson néhány tanulságot. Sajnálatos módon még a Honismeretben megjelent beszámolók 
forrásértéke sem egyértelmű, ezért is fontos, hogy most, a XXXI. Honismereti Akadémiára ké-
szülve - már csak mozgalomtörténeti megfontolásból is - egyértelműen megállapítsuk az 
akadémiák pontos sorát és teljes körét. 

A bizonytalanság egyfelől abból fakad, hogy melyik honismereti összejövetelt tekinthetjük 
immár honismereti akadémiának, másfelől pedig abból, hogy az első másfél tucat akadémia 
mellett - hozzávetőlegesen öt évenként - honismereti konferenciákra is sor került, mégpedig 
gyakran ugyanott, ahol az akadémiát rendezték, közvetlenül előtte, vagy utána. Bizonytalan-
ságot okoz az is, hogy az utóbb elsőnek tekintett 1973-ban megrendezett nyíregyházi Honis-
mereti Akadémiát akkor Országos Honismereti Szakkörvezetői Konferenciának nevezték.2 A kö-
vetkező esztendőben Nyíregyházán rendezett akadémiának hivatalosan „Nyári Akadémia" 
volt a neve - mintha lett volna „Téli" is - , később pedig, amikor már nem Szabolcs-Szatmár 
megye székhelyén került sor az akadémiákra, a nyírségit „Honismereti Nyári Egyetem"-
ként3 emlegették. A bizonytalanságra jellemző, hogy Morvay Péter az 1974. évi Honismereti 
Akadémiáról mint elsőről számolt be,4 de 1982. éviről ugyanő már mint a tizedikről írt.5 Tölté-
si Imre pedig még a Pécsett megrendezett 1975. évi Akadémiát is másodiknak tartotta.6 

Az emlékezések és az írásos dokumentumok összevetésével végül is tisztázódott, hogy az 
1973-ban rendezett Országos Honismereti Szakkörvezetői Konferenciát tekintjük az I. Honis-
mereti Akadémiának, s ehhez igazítva számítjuk a többit. Ez az „oknyomozás" egyben arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a „Honismereti Akadémia", vagyis a honismereti mozgalom legna-
gyobb szabású, legtöbbeket mozgósító, évenkénti rendszerességgel sorrakerülő rendezvénye 
nem „felülről" kezdeményezett, mégcsak nem is a Hazafias Népfront által „kitalált" és elhatá-
rozott összejövetel volt, hanem - akárcsak az egész mozgalom - „alulról" indult kezdeménye-
zésből, az 1968-ban Balatonbogláron, 1970-ben Keszthelyen megrendezett „országos honisme-
reti szakkörvezető tanári tanfolyamokból" „nőtte ki magát", s az első Akadémia eredetileg ugyan-
csak ilyen, szakkörvezető tanárok módszertani tanácskozása volt. 

Ezek után lássuk a Honismereti Akadémiák helyszíneit, és - ha volt - központi témáit, úgy, 
ahogy egymás után következtek. 

I. Nyíregyháza-Sóstó, 1973. - Honismereti szakkörök. 
II. Nyíregyháza-Sóstó, 1974. - A honismereti mozgalom közművelődési szerepe. 
III. Pécs, 1975. - Hely történetírás, krónikaírás, nemzetiség, nyelvjárás, 

természetvédelem. 
IV. Nyíregyháza-Sóstó, 1976. - Honismeret és anyanyelv. 
V. Győr, 1977. - Üzemtörténet-írás. 
VI. Szeged, 1978. - Táj, nép, történelem. 
VII. Salgótarján, 1979. - Tanácsköztársaság, ellenállási mozgalom, palóckutatás. 

1 A XXX. Honismereti Akadémián, Sátoraljaújhelyen 2002. július l-jén elhangzott előadás átdolgozott, 
kiegészített szövege. Itt köszönöm meg a szívességét mindazoknak, akik segítségemre voltak az ese-
mények pontosításában. 

2 Tóth László: Folytatás és főpróba - Országos Honismereti Szakkörvezetői Konferencia Nyíregyháza-
Sóstón. Honismereti Híradó 1993. 3-4. sz. 28. old. 

3 Bencsik János: Honismereti Nyári Egyetem Nyíregyházán. Honismereti Híradó 1975.5-6. sz. 57. old. 
4 Morvay Péter: Az I. Országos Nyári Honismereti Akadémia. Honismereti Híradó 1974. 6. sz. 7. old. 
5 ti. ő.: A X. Országos Honismereti Akadémia. Honismeret 1983.1. sz. 3-9. old. 
6 Töltési Imre: Az 1975. évi Országos Honismereti Akadémia. Honismeret 1975.5-6. sz. 15-18. old. 
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VIII. Szombathely, 1980. - Honismeret és személyiségformálás, tudománytörténet, 
ipartörténeti és mezőgazdasági emlékek, természetvédelem. 

IX. Szolnok, 1981. 
X. Nyíregyháza-Sóstó, 1982. - Agrárszociográfia, faluismeret. 
XI. Kaposvár, 1983. - Nemzet és ifjúság, társadalom és politika. 
XII. Szarvas, 1984. - A közigazgatás-történet mozgalomi módszerekkel való 

kutatása. 
XIII. Sopron, 1985. - Cselekvő hazafiság, nemzeti emlékhelyek, 

a honismereti mozgalom negyedszázada. 
XIV. Budapest-Budafok, 1986. - Városi- és munkáséletmód, a mozgalom módszer-

tani kérdései, továbbképzés, helytörténeti muzeológia, honismereti táborok. 
XV. Sárospatak, 1987. - Művelődéstörténet, falukutatás. 
XVI. Tata, 1988. - Nemzettudat, nemzeti emlékhelyek, egyházak és a honismeret. 
XVII. Szekszárd, 1989. - A Kárpát-medence népei. 
XVIII. Budapest-Csillebérc, 1990. - A mozgalom 30 éves tevékenysége, 

a Honismereti Szövetség megalakítása. 
XIX. Békéscsaba, 1991. - Honismeret és önkormányzatiság. 
XX. Pécs, 1992. - Honismeret és civil társadalom. 
XXI. Veszprém, 1993. - Egyház és társadalom a középkorban. 
XXII. Vác, 1994. - Ifjúság és honismeret. 
XXIII. Szombathely, 1995. - Magyarság, európaiság. 
XXIV. Csongrád, 1996. - Nemzettudatunk ezer esztendeje. 
XXV. Győr, 1997. - Természet és társadalom. 
XXVI. Karcag, 1998. -1848/49-es forradalom és szabadságharc. 
XXVII. Zalaegerszeg, 1999. - Közgyűjtemények és a honismereti mozgalom. 
XXVIII. Székesfehérvár, 2000. - Államalapítás, kereszténység - millennium. 
XXIX. Kecskemét, 2001. - Tájak, népek, népcsoportok a Kárpát-medencében; 

egyház-, iskola- és művelődéstörténet; nemzetiségek művelődéstörténete. 
XXX. Sátoraljaújhely, 2002. - A Kossuth kultusz történeti alakulása. 
Ennek a statisztikának alapján elkészíthetjük a honismereti akadémiák topográfiáját is. 

Eszerint a főváros és a különböző megyék az elmúlt harminc esztendő során eltérő mértékben 
és gyakorisággal vettek részt honismereti akadémiák szervezésében. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye négy, Győr-Sopron-Moson megye három, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bu-
dapest, Csongrád, Szolnok és Vas megye két-két, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, 
Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megye egy-egy alkalommal rendezett Honis-
mereti Akadémiát. Hajdú-Bihar és Heves megye eddig még egyetlen alkalommal sem adott 
otthont a honismereti mozgalom legrangosabb rendezvényének. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye kiemelkedő szerepvállalása a 2003. nyarán még tovább növekszik majd, hiszen a XXXI. 
Honismereti Akadémiának ismét Nyíregyháza lesz a színhelye. Az eddigi Honismereti Aka-
démiák topográfiájához tartozik továbbá, hogy a rendezvényeknek csak 70 %-ára került sor 
megyeszékhelyen, a többi kisebb-nagyobb városokban valósult meg. 

Érdemes megemlíteni, hogy az 1990-ig nem voltunk ilyen sokan az Akadémiákon, általá-
ban 120-130 fő volt a létszám. Csak az elmúlt 12 esztendőben növekedett a létszám 180-200 
főre, vagyis amióta a Honismereti Szövetség és a megyei egyesületek fogják össze a mozgal-
mat. 

Ha tematikailag vizsgáljuk a Honismereti Akadémiákat, akkor három korszakot tudunk 
megkülönböztetni. Az 1970-es években rendkívül vegyes témakörök szerepeltek, ami - ha 
belegondolunk - természetesnek is látszik, hiszen akkor egy szerveződő, sokfelé érdeklődő 
mozgalomról volt szó. Azt mondhatjuk, hogy az első tíz akadémián egyéb témák mellett je-
lentős súllyal módszertani kérdések kerültek napirendre. Szinte minden alkalommal volt olyan 
szekció, amelyik a krónikaírás, a helytörténetírás, üzemtörténet-írás, az emlékhely regisztrá-
lás módszertanával, a honismereti táborok és szakkörök szakmai kérdéseivel foglalkozott. A 
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következő akadémiák, hozzávetőlegesen az 1980-as évek derekától rendezettek, elsősorban 
nemzeti sorskérdéseket tűztek napirendre, mint nemzet és ifjúság, egyházak és honismeret, a 
Kárpát-medence népei, magyarság és európaiság. Az utóbbi évekre pedig főként az évfordu-
lókhoz való kötődés jellemző: nemzettudatunk ezer esztendeje, 1848/49, Szent István és az ál-
lamalapítás, Kossuth Lajos - és ebbe a sorba illeszkedik a soron következő, ez évi akadémia 
témája is: II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca. 

De vizsgálhatjuk az akadémiák témáit a honismereti mozgalom pozíciója szempontjából 
is. Az 1970-es évekre elsősorban a védekező helyzet voltjellemző, a rendkívüli óvatosság, ami-
ből következett a túlpolitizáltság. Minden súlyosabb, különösen pedig a mozgalommal foglal-
kozó írás eleve párthatározatokkal, HNF-konferenciák állásfoglalásaival takarózott, azokból 
indult ki, azokhoz tért vissza, hogy a folyamatos támadásoknak elejét vegyék, illetve azokat 
kivédjék. Ezek azok az összefüggések, amik nem a „látható", s főként nem a dokumentált vi-
lágban érvényesültek. Nagyon sok téma szerepelt ekkor a honismereti akadémiákon, ami az 
úgynevezett munkásmozgalomhoz, a szovjet érdekeltségű partizántevékenységhez, a szocia-
lista irányultságú üzemtörténethez, valamint a „szocialistának" mondott brigádmozgalom-
hoz kapcsolódott. Ez nyilván taktikai szempontból volt fontos, így lehetett egy alapvetően 
nemzeti elkötelezettségű mozgalmat politikailag „eladni", fönntartani, a tiltott - tűrt - támo-
gatott kategóriák közül legalább a középsőben megtartani. Ha az ekkori honismereti akadé-
miákon elhangzott előadásokat - némi önkínzással - átolvassuk, látjuk, hogy milyen sok az 
üresjárat, a haszontalan szócséplés, az olyan, amikről már akkor is tudtuk, hogy csak a villám-
hárító szerepét töltik be, azért kerül rájuk sor, hogy a többi is elhangozhassák. Az 1980-as 
években ennek görcsössége valamelyest enyhült, de azért még mindig érződik az akadémiák 
előadásaiban, hogy elsősorban a Magyar Szocialista Munkáspártot, az uralkodó politikai erőt 
kell figyelni, egymásnak csupán kacsintani lehet: észre ne vegyék miről is van szó igazából. 

Csak az 1980-as évek második felében következett el az az állapot, hogy a honismereti 
mozgalom immár növekvő öntudattal és felelősséggel tervezhette akadémiái témáit. Ekkor 
kerülhetett sor olyan témákra, mint a nemzeti emlékhelyek, a nemzetiségi kérdés, a Kárpát-meden-
cei, valamint a hazai nemzetiségek és a határon túli magyarok, vagy az egyház és a honismereti moz-
galom kapcsolata. Az 1990-es évek elejétől pedig már önállóan, felnőttként, a „magunk ura-
ként" tudtuk és mertük felvállalni nagy nemzeti sorskérdéseinket, mint az önkormányzatiság, a 
civil társadalom, az ifjúság és a honismeret, az egyházak és a társadalom a középkorban, magyarság és 
európaiság, nemzettudatunk ezer esztendeje. Majd pedig amikor - 1998-tól - az akadémiák tema-
tikája a nagy nemzeti évfordulókhoz kezdett kötődni, olyanokhoz, mint 1848/49, Szent István 
és az államalapítás, Kossuth Lajos. Fontos ezeknek az évfordulóknak méltó ünneplése, már 
csak a honismereti mozgalom elkötelezettségének szempontjából is. Korábban ugyanis a poli-
tikai hatalom igyekezett korlátozni a nemzeti történelmünk évfordulóiról való megemlékezés 
lehetőségét, „nem kell túldimenzionálni" ennek vagy annak a történelmi nagyságnak ünnep-
lését - érkezett a pártközponttól a Népfronton keresztül közvetített üzenet, amit csak korláto-
zott mértékben lehetett kijátszani. 

Új elem továbbá akadémiáinkon, hogy 1990 óta képviseltetik magukat a határainkon túli 
magyarok honismereti közösségei is. Nem annyian, amennyit szívesen látnánk - ennek ré-
szükről és részünkről is anyagi korlátai vannak - , de jóleső érzés magunk között tudnunk 
őket. 

A honismereti akadémiák fő témáit és az elhangzott előadásokat áttekintve megállapíthat-
juk, hogy fő vonalaiban mind a harminc alkalommal érvényesült a már 1973-ban megfogal-
mazódott alapvető célkitűzés: a tapasztalatcsere és a továbbképzés fontossága. Ezekre többféle 
formában került sor, úgymint a különböző színvonalú előadásokon, a legtöbbször igen termé-
keny és hatékony szekcióüléseken, valamint a legalább ilyen fontos folyosói vagy asztal mellet-
ti, továbbá a tanulmányi kirándulásokon megvalósuló egymásközti beszélgetéseken. Elsősorban 
ez utóbbi alkalmak hozadékai továbbá a baráti kapcsolatok, az ország különböző részéből ér-
kező, de azonos érdeklődésű emberek között létrejövő szakmai találkozások. Ezek a különbö-
ző formában megvalósuló „képzések" - szakmai eligazítások, módszertani tájékoztatások, ta-
pasztalatátadások - hallatlanul fontosak egy olyan mozgalom számára, amelynek tevékeny-
ségét elsősorban az amatőrség, az öntevékenység jellemzi - annak minden előnyével és hátrá-
nyával együtt. 

A honismereti akadémiáknak ezt a jellegét föltétlenül meg kell tartanunk, sőt erősítenünk 
is kellene, még ha a fő témák nagy nemzeti ünnepeinkhez, identitásunkat erősítő történelmi 
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évfordulóinkhoz kötődnek is. Visszapillantva a harminc akadémiára, olyankor érzékelhetjük 
az eredményesség teljességét, amikor az összejövetel ünnepekhez kötődő emelkedettségét 
össze tudtuk kapcsolni a mindennapi honismereti munka (krónikaírás, kiadványszerkesztés, 
emlékhely-ápolás, szakkörvezetés, táborvezetés stb.) színvonalának növelése érdekében vég-
zett szakmai munkával . A tartalomnak ezt a többrétűségét kell erősítenünk az ezután követ-
kező honismereti akadémiákon is. 

Végezetül az úgynevezett Szabad Forumokról szeretnék szólni néhány szót. Ennek a fórum-
nak korábban jóval nagyobb volt a jelentősége az akadémiákon, újabban mintha mérséklődött 
volna rá az igény. Vagy csak úgy tűnik. Ezeken a fórumokon hallhattunk egy-egy megye, 
vagy település honismereti munkájának eredményeiről, itt ismerhettük meg egymás gyűjtő-
és kutató tevékenységét, ilyenkor vetődtek föl a különböző szinteken megoldásra váró prob-
lémák. Itt fogalmazódtak meg az úgynevezett Ajánlások. 

Ezekről is érdemes szólnunk néhány szót. A régebbi akadémiákon csaknem mindig sor ke-
rült ajánlások, állásfoglalások fogalmazására, s közreadására - ha máshol nem, legalább a 
Honismeret folyóiratban. Volt amikor kevesebb, máskor több Ajánlást „fogadtunk el", a leg-
több - azt hiszem - huszonöt volt. Ezek persze inkább a pillanatnyi lelkesedést, s az egyéni 
ambíciók időleges megnyilvánulásait, htpgy úgy mondjam: izmaink fitogtatását jelezték, sem-
mint a reálisan átgondolt szándékokat. így utólag elolvasva őket, jellegüket tekintve kevere-
dik bennük a banális evidencia és a mesebeli tündérhez címzett három kívánság. Nem derül ki 
legtöbbször az ajánlások címzettje sem, igen sok kezdődhetne az „én Istenem add meg ne-
künk" formulával. 

És mégis! Mégis úgy érzem, hogy ezeket a Szabad Fórumokat és a hozzájuk kapcsolódó 
Ajánlások megfogalmazását érdemes volna komolyabb formában feltámasztani. Mert nagyon 
fontos, hogy ki-ki el tudja mondani arra alkalmas, méltó fórum előtt, hogy ő - vagy ők - oda-
haza, iskolájukban, szakkörükben, intézményükben milyen honismereti munkát végeznek, 
hogy ő - vagy ők - mit szándékoznak elérni, s ehhez milyen segítséget kérnek egyesületüktől, 
vagy a Szövetségtől. Ezeken az egykori szabad fórumokon sok-sok javaslat elhangzott arról, 
hogy kinek-kinek (kormánynak, pártnak, parlamentnek, minisztériumnak stb.) mit kellene 
csinálnia, de egyről sem tudok, ami megvalósult volna. Hanem azokból az „ajánlásokból", 
amiket a magunk számára fogalmaztunk meg, azokból számos szép kezdeményezés született 
és teljesedett be. Honismereti mozgalmunk gyámkodásoktól való megszabadulását legin-
kább abban mutathatnánk meg, hogy akadémiáinkon egy-egy téma jeles tudósa előadásainak 
meghallgatásán kívül a magunk, mozgalmunk dolgainak megbeszélésére is időt szánunk, s 
ennek eredményeképpen a magunk számára fogalmazunk ajánlásokat. 

Nem sokat, csupán annyit, amennyit meg is tudunk valósítani. 
így válhat a honismereti mozgalom egyre inkább a nemzet lelkiismeretévé, amely ébren 

tartja felelősségérzetünket. Mi pedig törekedjünk arra, hogy a nemzetnek minél jobb legyen a 
lelkiismerete. 

Hálás z Péter 

A XXX. Honismereti Akadémia ünnepélyes megnyitása (Pándy Tamás felvétele) 
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