
kezésben valamiképp tevékenyen veszünk részt, s nem puszta és gépies befogadói vagyunk a 
mások által létrehozott produkcióknak. 

Aligha kell itt, Akadémiánkon aprópénzre váltott tanácsokkal, irányelvekkel szolgálnom, 
hiszen a jelenlévőknek megvannak saját tapasztalataik. Amit az irodalmi évfordulók, a jeles 
személyiségek kapcsán elmondottam, mégis sugalmaznak a további gyakorlat számára olyan 
tanulságokat, amelyek erősíthetik kinek-kinek a személyes meggyőződését, további munkál-
kodását. Az évfordulós megemlékezéseket sohase tekintsük külső késztetésből vállalt kam-
pányfeladatnak! A megfelelő előkészítés érdekében már egy-két esztendővel előbb át kell 
gondolnunk az ünneplés tartalmi és formai elemeit, szellemi és anyagi erőforrásainkat. Ezek 
mérlegelése alapján készülhetnek a tervek, kereshetjük meg a pályázati támogatások lehető-
ségét, kérhetjük fel a tudományos megalapozásban, a technikai kivitelezésben, az ismeretter-
jesztésben és közösségformálásban közreműködő személyeket, intézményeket. Csak gondos 
helyzetfelmérés alapján dönthető el, milyen kört vonunk be az ünneplésbe, képesek va-
gyunk-e emlékjel (tábla, szobor) állítására, alkalmi kiadvány megjelentetésére. 

Irodalomról lévén szó, az a helyes, ha a műveké a fő szerep. A művekhez pedig sokfelől és 
sokféle célzattal közelíthetünk a tudományos búvárlattól, a mikrofilológiától kezdve, az újra-
közlésen, könyvkiadáson át a tolmácsolásig, a népszerűsítésig. Sőt - mint a József Attila év 
idei programja jelzi - célravezetők lehetnek a játékos formák is. Keressük meg, hogy a ma-
gunk helyén és körében mivel tudunk erőltetés nélkül hozzájárulni a méltó megemlékezés-
hez, hogy sajátos megközelítéssel, helyi színekkel érdeklődést kelthessünk, s ne vesszen el 
igyekezetünk az ünneplés tengerében! Azt sem feledhetjük azonban, hogy minden alkotás ré-
sze az életműnek, azon túl pedig nemzeti kultúránk kincsestárának, tehát hasznos feladatra 
vállalkozunk, ha az ünnepelt alakját tágabb környezetbe helyezzük. A helyi kötődés feltárása, 
közkinccsé tétele mindehhez valami többletet ad azzal, hogy személyesebbé, átélhetőbbé te-
szi a viszonyt az alkotó és a befogadó, a múlt idők és a jelenkor között. Aki pedig képes erre a 
beleélésre, megértésre, az igazán részesévé válik irodalmi és nyelvi kultúránknak, ezáltal pe-
dig nemzeti közösségünknek. 

A hazai irodalmi évfordulók, jeles személyiségeink méltó ünnepléséből kivirágzó érték te-
hát abból fakad, hogy a koncentrált és tartalmas megemlékezés által közelebb kerülhetünk 
egy életműhöz, egy életpéldához, ez pedig mind személyiségünkben, mind a nemzeti közös-
séghez fűző kapcsolatainkban gyarapító erővé válhat. S ha ez így van, épp azon mérhetjük le 
egy évforduló cselekményeinek hasznosságát, hogy milyen mértékben járultak hozzá ahhoz, 
hogy jobb emberré, jobb magyarrá lehessünk. Nem véletlen, hogy a százéves József Attila is 
így könyörgött egykor hazájának: 

.. .adj emberséget az embernek. 
Adj magyarságot a magyarnak... 

Ezt kérjük és kívánjuk ma is, ezt segíthetik elő évfordulóink, s ezt szolgáljuk valamennyien 
a honismereti mozgalomban. 

Kováts Dániel 

Tizenöt éves a Honismereti Szövetség 
Előadásom elején szükségesnek tartom, hogy leszögezzem: nem a honismereti mozgalom, 

még kevésbé a honismereti érdeklődés, a honismereti gondolat az, aminek másfél évtizedére 
emlékezem, hanem a Honismereti Szövetség, pontosabban a „megyei honismereti egyesüle-
tek szövetségének" tizenöt esztendejéről kívánok szólni. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a 
honismereti mozgalom a korszerű nemzettudat kialakulásával, a felvilágosodás időszakában 
bontakozott ki, a reformkorban lett a nemzeti gondolat alapozója, a szabadságharcban ková-
csolódott, az önkényuralom idején vált a nemzeti ellenállás egyik eszközévé, a millennium 
korában lett az ünneplő nemzeti emlékezet fontos tényezője, majd a világháborút követően az 
országvesztés okait kereső befelé forduláskor a nemzet sorsán töprengők a hon jobb megis-
merésében, az „ország felfedezésében", az elveszett államiság helyett a megtalált népiségben 
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keresték és találták a megmaradás reményét. Mint ahogyan az 1950-es években megindult ön-
kéntes néprajzi gyűjtőmozgalom is azoknak a népben-nemzetben gondolkodó patriótáknak 
nyújtott kereteket és lehetőségeket, akik a pártpolitika nagy ívben való elkerülésével kívánták 
szolgálni népüket, s menteni a nemzeti értékeket. Tiszteletbeli elnökünk. Kanyar József - nyu-
godjon békében - nem véletlenül fogalmazott úgy egyik nyilatkozatában, hogy „a honismereti 
mozgalmat századok érlelték." 

Ez a „századok óta érlelődő" mozgalom lett azután az 1960-as évektől a Hazafias Népfront 
sokszor kétes értékű politikai védelmét élvező, annak különböző bizottságaiban megvalósu-
ló, a Népművelési Intézet szakmai hátterére támaszkodó, rendszerint „szervezettéként emle-
getett honismereti mozgalom. Szervezettnek neveztük, pedig hát a diktatúra időszakában talán 
ez volt Magyarországon az egyetlen nem felülről szervezett, hanem alulról építkező, szerve-
ződő mozgalom, amelyben olyan emberek vettek részt, akik a honismereti munkát szolgálat-
nak tekintették, nem pedig érvényesülési lehetőségnek. Ügyesen felhasználva a pártállam há-
rom T-vel (Tiltott, Tűrt, Támogatott) jellemzett művelődéspolitikájában rejlő réseket és héza-
gokat, lehetőleg elkerülve a veszélyes zónákat, kijátszva a kijátszhatókat, összekacsintva a le-
hetséges fegyvertársakkal, az 1960-as, 1970-es, 1980-as években jelentős eredményeket tudott 
elérni a mozgalom a krónikaírásban, az ország-fényképezésben, az üzem- és intézménytörté-
net írásban, a honismereti szakkörök és táborok szervezésében, és számos más területen. 

A honismereti bizottságokban dolgozó, vagy legalábbis azokhoz kötődő, esetleg csak álta-
luk számontartott honismereti munkások hozták létre 1990-ben a megyei és a fővárosi honis-
mereti egyesületeket, valamint ezeknek az egyesületeknek a szövetségét, a Honismereti Szö-
vetséget. Nem volt egyszerű ez a megalakulás, hiszen kevesen voltak már, akik emlékeztek a 
civil társadalmi szervezetek eltörlése előtti időkre és a társadalmi szervezetek működésének 
módjára. Ebben az újjászerveződésben akkor, 1989 és 1990-ben a mozgalom nagy segítséget 
kapott Szikossy Ferenctől, akit aztán a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóságával járó elfog-
laltságok miatt azóta sajnos nélkülöznünk kell a mozgalomban. Bár azt, hogy a Honismereti 
Szövetség létfontosságú infrastrukturális háttérrel dolgozhat, azt a Népművelési Intézet jog-
utódjaként működő Magyar Művelődési Intézet mellett elsősorban a Magyar Nemzeti Múze-
umnak, azon belül is elsősorban Szikossy Ferencnek köszönhetjük. Nem tudom, hogy az 1990 
táján megalakuló, különböző civil szervezeteknek hány százaléka maradt fenn, de hogy a 
Honismereti Szövetség megmaradt, az már önmagában mutatja, hogy tizenöt esztendővel ez-
előtt, az újjászervezéskor egyrészt volt mire alapozni, másrészt pedig azok, akik akkor meg-
formálták ezt a struktúrát, nem végeztek kontármunkát. 

XIX. Honismereti Akadémia. Békéscsaba 1991. Szabó Ferenc, a Békés Megyei Honismereti Egyesület 
elnöke köszönti a résztvevóTcet. Tőle jobbra dr. Kanyar József, a Honismereti Szövetség elnöke és Jároli 
József, a Megyei Levéltár igazgatója. (Mándli Gyula felvételei) 
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A Honismereti Egyesületek és a Honismereti Szövetség keretei között működő honismere-
ti mozgalom azonban nemcsak hogy fennmaradt, hanem kiszélesedett, elmélyült és számos 
területen igen eredményesen töltötte be vállalt feladatát. Civil szervezethez méltó módon, 
olyan társadalmi erőket és szellemi energiákat sikerült mozgósítanunk, olyan feladatokat 
tudtunk megvalósítani, amiket intézményi keretek között, különösen pedig hivatalnoki mun-
kával csak korlátozott mértékben, és sokkal nagyobb költségekkel lehetett volna elérni. 

A tizenöt esztendő során elért eredményeinket fogom a következőkben számba venni, 
mégpedig nem kronologikus rendben, hanem tevékenységünk különböző területei szerint. 
Tisztségemből következően természetesen elsősorban a Szövetség munkáját muta tom be, de 
ebben természetszerűen benne van a megyei honismereti egyesületek, valamint a fővárosi 
Honismereti Társaság munkája is. Bartha Éva titkárunk bizonyára megerősíti azt a megállapí-
tásomat, hogy a megyei egyesületek jórészt önállóan dolgoznak, a Honismereti Szövetségnek 
azonban gyakorlatilag nincs egyetlen olyan feladata és eredménye, amit nem egy vagy több 
megyei egyesülettel közösen valósított volna meg. Örvendetes továbbá, hogy egyre több 
olyan eseményre kerül sor, amihez több megye egyesülete közösen gyürkőzik, amit több me-
gyei egyesület vállvetve valósít meg. 

A Honismereti Szövetség tizenöt esztendős, rendkívül szerteágazó munkáját tíz pontba tö-
mörítve mutatom be. 

A Honismereti Akadémiák 
A honismereti munka rendszerváltáson átívelő folyamatosságát talán akadémiáink jelzik a 

leginkább. Ez a folyamatosság nemcsak számozásukban mutatkozik meg, hanem abban a 
már az 1980-as évek második felében formálódó szemléletben és törekvésben, hogy a magyar 
sorskérdések egy-egy fontos témáját tűzi napirendre, tárgyalja meg plenáris üléseinek elő-
adásaiban, szekcióiban. Ilyen volt már a az 1980-as évek végén a Mi a haza?, a Nemzettudat, ma-
gyarságtudat témakör, részt vállalva ezzel társadalmunknak a rendszerváltáshoz szükséges 
lelki és - mondjuk ki - nemzetpolitikai előkészítésében. Úgy érzem nem rajtunk múlt , hogy a 
társadalmi megújulás hazánkban ilyen felemásra és ingadozóra sikeredett. 

Nagy történelmi évfordulóink, a honfoglalás, az államalapítás, Kossuth Lajos, Balassi Bá-
lint születése, az 1848/49-es és a Rákóczi- szabadságharc jó alkalmat adtak arra, hogy - Ka-
nyar József fogalmazásával - „nemzetféltő honismereti mozgalmunk" kellő emelkedettséggel 
ünnepelhessen. Talán mozgalmunk felnőtté válását jelzi, hogy Akadémiáinkon kissé háttérbe, 
vagy mond juk úgy: a szekciókba szorultak a módszertani kérdések, ami természetesen nem 
jelenti azt, hogy ne ezek az alkalmak lennének a honismeret mozgalom legfontosabb tovább-
képzési fórumai. Mindemellett a honismereti akadémiák továbbra is megvalósítják a régi ba-
rátok, talán mondhatom így -.fegyvertársak, sokszor csak évente egyszeri személyes találkozá-
sát, jóízű együttlétét is. 

Hatalmasak ezek az akadémiai seregszemlék, ahol újra és újra együtt van - megint csak 
Kanyar József szép kifejezését használom - a honismereti mozgalom szekértábora. Hatalmasak, 
ha a résztvevők számát, ha a napirendre tűzött témák súlyát nézzük, de hatalmasak a tekin-
tetben is, hogy nemcsak a maradék Magyarország mozgalmának legjobbjai gyűlnek össze, 
hanem egyre többen azok közül is, akik az elszakított területeken szolgálják a jelenleg csak a 
magasban létező haza, a szívünkben élő hon minél jobb, minél teljesebb megismerését. 

Az Ifjúsági Honismereti Konferenciák, Akadémiák 
Minden civil szervezetnek létkérdése, hogy mennyire tudja munkájába bevonni az ifjúsá-

got. Különösen így van ez az olyan mozgalmak esetében, amelyek munkája elsősorban a ha-
gyományos értékek megőrzésére, továbbéltetésére vonatkozik, és különösen így van ez az 
oíyan korok társadalmi-politikai közegében, amelyek kiemelten az internacionalizmus, a koz-
mopolitizmus, a nemzeti nihilizmus, a globalizmus eszméjét vállalják föl, vagyis amikor az 
önálló világképpel csak korlátozott mértékben rendelkező fiatalság számára - hogy úgy 
mondjam - nem divatosak azok az eszmék, amelyeken a honismereti mozgalom alapszik. 

Ilyen körülmények között kiemelt jelentősége van minden olyan törekvésnek, ami mozgal-
munkba az ifjúság bevonását szolgálja, szolgálhatja. Elmondhatjuk, hogy a honismereti moz-
galom e téren nem áll rosszul, de azt is be kell vallanunk, hogy egyáltalában nem áll jól. Nem 
áll rosszul, ha az ifjúsági táborok számát tekintjük, de nem áll jól, ha azt nézzük: anyagilag 

24 



hány olyan ifjúsági honismereti tábort tudunk támogatni, ahol e támogatás fejében el is vár-
hatjuk, hogy ott értékes és színvonalas honismereti munka folyjék. Jól állunk, mert számos is-
kolában valósul meg a honismeret oktatás, vagy legalábbis a foglalkozás valamilyen formája, 
de igenis rosszul állunk, ha bele gondolunk, hogy milyen sok oktatási intézményben és mi-
lyen sok pedagógusképzőben nem valósul meg mindez, sőt jószerivel azt sem tudják, hogy 
mi fán terem a honismeret. És persze büszkék lehetünk az évente, idén már tizedszer megren-
dezésre kerülő, színvonaluk miatt immár Ifjúsági Honismereti Akadémiának nevezett talál-
kozókra, de szomorúan kell látnunk, hogy abból az évente összegyűlő 60-70 fiatalból, akik 
olyan lelkesen, olyan okosan vesznek részt az Ifjúsági Akadémiák munkájában, milyen keve-
sen lesznek a későbbiekben mozgalmunk elkötelezett munkásai. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene mindent elkövetnünk a honismereti diáktá-
borok szervezéséért, az Ifjúsági Honismereti Akadémiák vonzóvá és élményszerűvé tételéért, 
a fiatalok elbűvöléséért, elvarázslásáért, életüknek a honismereti munkában rejlő szépségek-
kel való értékesebbé tételéért. 

A honismereti vetélkedők 
Gyakorlatilag hasonló célokat, az ifjúság és a honismereti mozgalom gyümölcsöző találko-

zását szolgálják a Honismereti Szövetség és a megyei egyesületek által, immáron tíz esztende-
je szervezett művelődéstörténeti vetélkedők. Csak emlékeztetőül mondom a témákat: hon-
foglalás, 1848/49, a tudás forrásai - a közgyűjteményeink, Szent István királyunk és az állam-
alapítás, a Rákóczi-szabadságharc. Volt, amelyik egy esztendő alatt lezajlott és volt amelyik 
három esztendeig tartott, s esetenként több tízezer diák, több ezer tanár és reményeink szerint 
sok-sok testvér, szülő és nagyszülő vett részt - hacsak közvetve is - ezeken az egész Kár-
pát-medencére kiterjedő történeti, művelődéstörténeti vetélkedőkön. Ha gondolatban össze-
számoljuk, nagyon sok embert, különösen sok fiatalt érinthettek meg ezek a vetélkedők, fel-
keltve figyelmüket a magyar múlt, a magyar történelem iránt. Tíz év alatt több százezer, talán 
félmillió ember. S mégis, siralmasan kevesekhez jutott el, mivel alkalomról alkalomra meg 
kellett tapasztalnunk, egyrészt azt, hogy ebben az országban még nemzeti elkötelezettségű 
kormányok időszakában is milyen kevés pénz jut az ifjúság nemzettudatának erősítését szol-
gáló eseményekre, másrészt, hogy a közszolgálatinak mondott médiáink, különösen a televí-
ziók milyen beszűkülten értelmezik a „köz" szolgálatát. Pedig amikor módom volt közremű-
ködni a tekintetben, hogy a televízió legalább egy keveset enyhítsen az ifjúság ízlésében és ér-
tékrendjében okozott káron, színvonalas és hasznos műsorok készültek, amiknek jó vissz-
hangjuk volt határon innen és túl. Nem beszélve arról, hogy a fiatalok részvételére milyen 
ösztönzően hat az öngerjesztő folyamat, a remény, hogy a szentnek kikiáltott dobozban vi-
szontláthatja önmagát. Meggyőződésem, hogy ha a televíziókat érdekeltté lehetne tenni a 
nemzeti töltésű műsorok készítésében, a Honismereti Szövetség által szervezett vetélkedők 
ehhez kitűnő - és rendkívül olcsó - alapanyagot szolgáltathatnának. 

Csak itt, magunk között említem a honismereti vetélkedők másik, számunkra ugyancsak 
fontos hozadékát, hogy ezek az alkalmak voltak azok, amikor a megyei- és területi döntők le-
bonyolításában még azok a megyei egyesületek is részt vettek, több-kevesebb munkát vállal-
tak, amelyek egyébként - hogy is mondjam - nem szaggatják az istrángot. És ez nagyon fon-
tos dolog, hiszen a honismereti közösségeket legerősebben az értelmes, közösen végzett mun-
ka élménye és öröme tarthatja össze. 

A honismereti táborok 
Most látom, hogy még mindig az ifjúságnál tartunk, hiszen a táborok is az ő honismereti 

mozgalomhoz való kötődésük erősítését szolgálják. A Honismereti Szövetség évente sajnos 
egyre kevesebb, már csak 15-20 honismereti tábort tud támogatni, jelképesnek számító, sok-
szor szégyenletesen szerény összegekkel. Jelentősebb az a szellemi-szakmai segítség, amit a 
velünk együttműködő szakemberek révén tudunk nyújtani a táborok szervezői számára. 
Másfelől az is igaz, hogy az országban tőlünk függetlenül is egyre több olyan nyári ifjúsági tá-
bort szerveznek, amelyben helyet kap a honismeret, vagy talán helyesebb, ha úgy fogalma-
zunk, hogy ahol felhasználják mindazon értékeket, amiket a honismereti mozgalom tud köz-
vetíteni. Elsősorban természetesen a megyei honismereti egyesületek számára adott a lehető-
ség, hogy együttműködjenek a táborokat szervező iskolákkal, művelődési otthonokkal, egy-
házakkal. 
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XXVI. Honismereti Akadémia. Karcag, 1998. 

Fodor István Ferenc Jászjákóhalma polgármestere és dr. Kanyar József, a Honismereti Szövetség elnöke 

A Szolnok Megyei Honismereti Egyesület köszönti a Honismereti Akadémia résztvevőit 
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Az iskola és honismeret konferenciák 
A pedagógusképző főiskoláinkon - ez jól megmutatkozott a nemrég, Szegeden e témában 

szervezett konferencián - , rendkívül hiányos, alkalomszerű és személyfüggő a honismeret, a 
szülőföldismeret, a hagyományismeret oktatása. Pedagógusaink pedig, akik közül sokan egy 
emberöltővel ezelőtt még úgy nyilatkoztak, hogy mi ezt akkor is csináljuk, ha megtiltják, ma -
tisztelet a néhány kivételnek - , inkább azt firtatják, vajon hány „kredintpont" szerezhető a 
honismerettel? Ezért szervezi meg a Honismereti Szövetség lehetőleg kétévente az Iskola és 
honismeret témájú tanácskozást - persze ez is attól függ, hogy a pénzt osztók éppen mennyire 
tartják fontosnak ezt a témát. Jól esik látni, hogy azok a pedagógusok, akik eljutnak ezekre a 
konferenciákra, milyen fontosnak tartják a honismeret nevelésben betöltött szerepének erősí-
tését. Nekem ilyenkor mégis az a sokezer tanár és tanító jut eszembe, aki talán nem is hallott a 
honismeretről, és aki fölösleges tehertételnek érzi a honismeret helyi tantervben való oktatá-
sának - no, nem előírt, hanem kegyesen megengedett - lehetőségét. Persze vannak szívet me-
legítő és követésre méltó példák, talán a legnagyobb hatású éppen itt, ahol a Baranya megyei 
Honismereti Egyesület immár három esztendeje évente megrendezi „Iskola és honismeret" 
című, egyre színvonalasabb rendezvényét, amelyre már az ország minden részéből érkeznek 
előadók. Azt gondolom, itt az ideje, hogy a rendezvény szétfeszítse a megye határait, s leg-
alábbis regionálissá, térségivé terebélyesedjen. 

A honismereti kiadványszerkesztők tanácskozása 
Szövetségünk szinte minden rendezvényére a nomádság jellemző, annak minden szépsé-

gével és erényével. Ezek a kiadványszerkesztői tanácskozások is minden alkalommal 
más-más megyében kerülnek sorra, talán nem véletlen, hogy rendszerint kis hazánknak 
egy-egy olyan kies vidékén, ahol különös örömmel találkoznak egymással, a hasonló érdeklő-
désű, vagy éppen azonos cipőben járó honismereti szerkesztők, kiadók, szerzők. Nem is gon-
dolnánk, hogy milyen sokféle honismereti, vagy honismereti jellegű kiadvány létezik. Ma-
gam is megdöbbentem, mikor két esztendeje, a zánkai tanácskozásra készülve nem kevesebb, 
mint tizenhárom műfaji csoportot vettem számba. Ha valaki nem hiszi, lapozzon bele a Hon-
ismeret folyóirat bibliográfia rovatába, meggyőződhet róla. 

Fontosak ezek a kiadványszerkesztői találkozók, elsősorban azért, mert e tekintetben na-
gyon eltérnek egymástól a megyék és a megyei honismereti egyesületek. Egyikük ezzel büsz-
kélkedhet, másikuk azzal, s persze van, amelyik alig valamivel. Pedig nagyon fontos lenne, 
ha minden megyei egyesület kiadhatná a maga honismereti periodikáját. Óriási húzóerőt je-
lent ez a honismereti munkában. Abban reménykedem, hogy minden kiadványszerkesztői ta-
nácskozáson újabb és újabb emberekben érlelődik meg az elhatározás: na hát ezt mi is meg-
próbáljuk! 

Az évfordulókhoz kötődő rendezvények 
Remélem, hogy a Honismereti Szövetség tizenöt éves munkájának bemutatása során már 

eddig is érzékeltetni tudtam a Szövetség és az Egyesületek együttes erőfeszítésének jelentősé-
gét. így van ez a különböző évfordulókról való, több megye közös szervezésében rendezett 
ünnepségek esetében is. Ilyen volt a Bél Mátyásra és a Trianonra való emlékezés a fővárosban, 
vagy a Deák Ferencről történő megemlékezés Zala megyében. Talán sikerül a Tolna és a Fejér 
megyei Egyesülettel közösen megvalósítanunk egy emlékező ülést Vörösmarty Mihály halá-
lának 150. évfordulója alkalmából. 

Bizonyára egyetértünk abban, hogy a történelmi személyekről és eseményekről való nagy 
országos, megemlékezések mellett szükség van a honismeret keretei közti ünneplésekre is. 
Egyrészt, hogy a helytörténetírás jeles képviselői hozzátehessék a maguk kutatásának helyi 
eredményeit az országos képhez, árnyalva annak fő vonásit, másrészt pedig úgy gondolom a 
honismeret helyi munkásai, lokálpatriótái hatékonyabban közvetíthetik az évfordulókhoz 
kapcsolódó ismereteket a helybéli emberekhez. 

A Honismeret folyóirat 
Folyóiratunk nem 15, de 33, vagy talán - a szürke füzetekkel együtt - 39 esztendeje szolgál-

ja a honismereti mozgalmat. Nézzék el nekem, ha mint a lap szerkesztője, nem tudok róla el-
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fogultság nélkül beszélni, s az indokoltnál talán büszkébb vagyok az erényeire, de hiányossá-
gai és hibái is jobban fájnak, mint ha kívülállóként nézném. Mindenesetre elszomorít, hogy a 
terjesztés bürokratizmusa és a posta közömbössége miatt évről évre csökken az előfizetők 
száma, a magunk tehetetlensége miatt még mindig nem sikerült elérni, hogy utcai árusítás-
ban ismét kapható legyen a Honismeret. Az is érthetetlen számomra, hogy a megyei honisme-
reti egyesületek több ezres tagságának miért csak töredéke fizeti elő a mozgalom lapját. Pedig 
úgy érzem, hogy a Honismeret jól szolgálja a mozgalmat. Beszámol a különböző helyeken fo-
lyó munkáról, eseményekről, ismerteti a honismereti kiadványokat, évfordulókat, terjedelme 
korlátai között helyet ad honismereti publikációknak, módszertani írásoknak és anyagközlé-
seknek egyaránt. Mindezt úgy, hogy több mint harminc esztendeje komolyan veszi: a magyar 
művelődéstörténetet, a magyar szellemiség egységes, azt politikai határokkal nem lehet föl-
szabdalni. 

Nemrégiben egy rádiós beszélgetés során azt mondtam: a Honismeret harminc bekötött 
évfolyamára pillantva sokszor eszembe jut: hány és hány saját könyvem, saját tanulmányom 
van beléjük eltemetve. Igen, mindnyájan tudjuk, hogy ez is hozzátartozik a szerkesztői mun-
kához, mégis úgy érzem: életem nagy ajándéka, hogy egy emberöltőn át szerkeszthettem a 
honismereti mozgalom folyóiratát. Kérem önöket, kérlek benneteket, segítsetek abban, hogy 
még jobb legyen, a nemrég megújult szerkesztő bizottság tagjaival együtt még több és még 
színvonalasabb anyagból válogathassunk. 

Határontúli kapcsolatok 
Büszke vagyok és valamennyien büszkék lehetünk arra, hogy a honismereti mozgalom 

nem 2004. december 5-e utón, még csak nem is 1990 után kezdett érdeklődni a határontúli ma-
gyarok iránt. Folyóiratunk címlapján, még az 1970-es években, a Honismereti Híradó korában 
olyan Csonka-Magyarország képe volt, amelyen a Honismeret szó keleti és nyugati i rányban 
egyaránt túlnyúlt. A Honismeretet 1980-ban egy Trianonra emlékező írás miatt zúzták be, s ta-
lán csak Töltési Imre tudná megmondani, hogy hányszor kellett védekeznie a nemzeti évfor-
dulók megünneplései során a határon túli magyarok szerepének túldimenzionálására vonat-
kozó, a pártközpontból érkező, vagy arra hivatkozva megfogalmazott vádak ellen. 

1990 után azután már nyíltan felvállalhattuk a határon túli magyarokat, s nem hiszem, 
hogy a honismereti mozgalom résztvevői között sokan lehettek akik 2004. decembert 5-én su-
nyi módon távolmaradtak, vagy éppen elszakított testvéreink érdeke ellen szavaztak. N e m 
hiszem, hogy közülünk kerültek volna ki a vétkesek, és cinkosaik: a némák. 

A Honismereti Szövetség társszervezeti státust adott, minden olyan határontúli magyar 
szervezetnek, amelyik ezt kérte és céljai megegyeznek, vagy hasonlatosak a miénkhez. így va-
gyunk a Csemadok keretében működő honismereti munkabizottsággal és a komáromi Műve-
lődési és Kultúrtörténeti Intézettel, a kolozsvári Kőváry László Honismereti Körrel, a Par-
tiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottsággal, valamint a délvidéki Bácsország 
Honismereti Egyesülettel. Minden rendezvényünkre meghívjuk őket, s nem rajtunk múlik, ha 
nem tudunk közülük többet is vendégül látni. Ez is elsősorban attól függ, vajon a pénzosztók 
azért írnak-e ki pályázatot a határmenti kapcsolatok ápolásának támogatására, hogy a lelkiis-
meretükön könnyítsenek, vagy mert tényleg segíteni akarnak. Ennek eldöntésére pályáztunk 
ez év elején egy határmenti honismereti kapcsolatok fejlesztéséről szóló tanácskozásra, amit 
végül csak a magunk erejére maradva, igen szűk keretek között tudtunk megvalósítani, ter-
mészetesen így sem volt hiábavaló. Bízom benne, az Európai Unióhoz való csatlakozásunkból 
lesz annyi hasznunk, hogy az ugyanerre az útra lépő utódállamok magyarsága természete-
sebb módon kapcsolódhat anyaországához, így a hazai honismereti mozgalomhoz is. 

Európai kitekintés 
Az Európai Unióba való belépésünk alkalmából kezdeményezett elképzelésünkkel határo-

zottan nem volt szerencsénk. Abból indultunk ki, hogy Európa boldogabbik, vagy legalábbis 
szerencsésebb felén lévő országokban nincsen ugyan a miénkhez hasonló honismereti moz-
galom, de számos olyan hagyományőrző, közösségépítő, emlékhelyeket ápoló, helytörténet-
tel, intézménytörténettel, családtörténettel foglalkozó személy és közösség, szervezet létezik, 
amely a mi honismereti tevékenységünkhöz hasonló érdeklődésű. Föltételeztük, hogy a velük 
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való kapcsolatfelvétel nyomán egymást kölcsönösen segítő és tájékoztató együttműködés ala-
kulhat ki, aminek minkét fél hasznát láthatja. Lehet, hogy rossz módszerrel fogtunk hozzá, de 
- mint mondják - a kudarc teljes volt. 

Az európai országok legtöbbjében működő úgynevezett Magyar Házak vezetőinek írtam, 
vázoltam a koncepciót, s kértem őket, hozzanak össze bennünket ilyen érdeklődésű ottani 
szervezetekkel. Hát mit mondjak? A legtöbben nem is válaszoltak, az a néhány pedig aki vá-
laszra méltatott, tökéletesen félreértette kérésünket. Nyilvánvaló, hogy nem ezen az úton le-
het eljutni Európa számunkra lehetséges testvérszervezeteihez. De nem keseredtünk el. Nem 
kapkodjuk el a dolgot. Az Európai Uniónak tudomásom szerint pillanatnyilag amúgy sem a 
magyarországi honismereti mozgalommal való kapcsolatok felvétele jelenti a legnagyobb 
gondot, s úgy érzem nekünk is van bőven egyéb tennivalónk. 

Feladataink 
Példának okáért 
• el kellene érni, hogy egyenletesebb és kiegyensúlyozottabb legyen a megyei egyesületek 

munkája, csökkenjen a különbség tevékenységük eredményessége között; 
• rendszeresebbé kellene tenni a határontúli szervezetekkel való kapcsolattartást, mind a 

Szövetség, mind pedig a határmenti megyék egyesületei tekintetében, még akkor is, ha erre 
egyelőre a továbbiakban sem számíthatunk anyagi támogatásra; 

• mielőbb szeretnénk megvalósítani a honismereti táborvezetői, valamint szakkörvezetői 
képzés beindítását. 

Nem is folytatom! Olyan időben élünk, amikor tevékenységünk bővítésére nem kedvezőek 
a feltételek, pedig úgy érzem: a társadalom egyre jobban rászorul azokra az értékekre, amiket 
a honismereti mozgalom közvetíthet számára. Számot vetve lehetőségeinkkel elsősorban az 
elért eredményeinket kell mindenáron megtartani. 

Bármennyire is szeretnénk tehát, nem lehet többet vállalnunk és dolgoznunk, hanem 
ugyanazt kell elvégeznünk, de valamivel jobban. 

Vagy ha lehet: sokkal jobban! 
Halász Péter 

XXVI. Honismereti Akadémia. Karcag, 1998. A sályi népdalkör műsora. Bartha Júlia muzeológus, 
Halász Péter és dr. Barsi Ernő, a népdalkör vezetője 
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