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Honismeret Európában 
2003. április 12-én Magyarország szavazásra jogosult lakosságának 45,62%-a elment sza-

vazni és a szavazók 83,76%-a úgy döntött, hogy az ország csatlakozzék az Európai Unióhoz. 
Ennek a népszavazásnak következtében a választásra jogosultak 38%-ának akaratából ha-
zánk, vagyis a magyar nemzet mintegy kétharmada 2004. május 1-én az Európai Uniónak ne-
vezett szervezet gazdasági részévé válik. 

Ez a folyamat nyilvánvalóan felértékeli a nemzeti azonosságtudatot szolgáló honismereti 
mozgalom szerepét és jelentó'ségét, hiszen az a kezdetektől fogva igyekszik ellensúlyozni 
mindenfajta kozmopolita, internacionalista, globalizáló irányzatnak a hagyományos művelő-
dést és a magyarság nemzettudatát veszélyeztető hatását. Most teljesednek majd be Györffy 
Istvánnak a nemzeti művelődésről szóló írásában megfogalmazott, a magyarság és Európa 
viszonyára vonatkozó, hatvanöt esztendeje megfogalmazott, látnoki erejű szavai: „Európa 
nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a 
magunkéból mivel gyarapítjuk az európai művelődést!" 

A hagyományban kereshetjük és találhatjuk meg a nemzet kollektív értékeinek folytonosságát. 
Tudják ezt jól az Európa boldogabb felén, de korántsem maradéktalanul boldogabban élő or-
szágok és nemzetek is. Azok ugyanis, akik az Európai Unió összekovácsolásán fáradoznak, 
nagyon jól tudják, hogy mit érdemes „globalizálni" és mit nem. Ezért törekszenek a gazdaság, 
a pénzügy, a közlekedés, az informatika, az infrastruktúra, az idegenforgalom és bizonyára 
még számos „szféra" minél teljesebb és eredményesebb összehangolására, de ezért hangsú-
lyozzák lépten-nyomon a kulturális területeken a nemzeti sajátosságok érvényesülésének je-
lentőségét. Ezért hozták létre és működtetik azokat a főként a civil szférához és az egyházak-
hoz kötődő szervezeteket, amelyek a mi honismereti mozgalmunkhoz hasonló vagy éppen 
megegyező célokat szolgálnak - ha nem is mindig azonos módszerekkel. Ezekről szeretnénk 
minél alaposabb és elmélyültebb írásokat közölni Honismeret és Európa címmel most induló 
rovatunkkal. Szeretnénk nyilvánvalóvá tenni, hogy az a szervezett honismereti mozgalom, 
amit mi szellemi önvédelemként az elmúlt fél évszázadban létrehoztunk, nem idegen az eu-
rópai gondolkodástól. 

Új rovatunkkal fegyvertársakat keresünk, és fegyvertársul ajánlkozunk mindazok számá-
ra, akik értéknek tekintik a nemzetek hagyományos kultúráját, és akik védekezni akarnak a 
mindnyájunkat veszélyeztető, nagy, gazdasági, pénzügyi, infrastrukturális összemosás, a 
globalizáció veszélye ellen. 
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