
Elköszöntünk Halász Pétertől 
Kedves Péter! Kedves Barátaim! 
Néhány évtizede már annak, hogy alkalmam volt megfordulni a New York-i ENSZ-palotában. Elju-

tottam a Biztonsági Tanács termébe is. ahol a mennyezetre felnézve, csodálkozva láttam az összevissza 
futó csöveket, vezetékeket. Furcsának, bizarrnak éreztem a látványt. Az idegenvezető azután elmagya-
rázta. szimbolikus jelentősége van annak, hogy nem sima. kulturált mennyezet-felületet látunk. Az ott 
tárgyalóknak, ha feltekintenek, látniuk kell. hogy nincs befejezve a mennyezet, és ez a látvány arra kell 
emlékeztesse őket. a felettük lévő mennyezet olyan mint a világbéke, azaz befejezetlen. És ha most ki-
csit erőltetve átvetítem a honismereti mozgalomra ezt a gondolatot, akkor itt is megjelenhetne egy csö-
vekkel átszőtt mennyezet, jelezve azt. hogy a honismereti munka, a honismereti mozgalom is befejezet-
len. Van egy egyházi ének. a missziói munkáról szól. „Urunk az ért vetésre nézz,/A munka sok, a mun-
kás oly kevés". Hát, nem ez a helyzet a honismereti munkával is? És akkor, amikor ezeket a mondatokat 
kimondom, nekem, nekünk arra kell gondolnunk, a honismeret hatalmas munkamezején is nagyon 
nagy a munkáshiány. Talán Neked is. Péter ott volt a szemed látókörében egy ilyen képzeletbeli, befeje-
zetlen mennyezet, amely késztetést adott a honismereti mozgalom munkásává, majd egyik vezéralakjá-
vá válni. Óriási volt a szereped abban, hogy a mintegy ötven éve elindult honismereti mozgalom még 
jobban kiteljesedjen napjainkra, és Kárpát-medence szerte útjára induljon a nagyszerű munka. Ennek a 
csodálatosan szép mozgalomnak -talán akaratod ellenére- az élére kerültél és bár nem emeltek pajzsra, 
a mozgalom nagyon természetes módon elismert a vezérének. Szellemi irányítója és élenjáró munkása 
lettél a honismeret ügyének. A Honismereti Szövetség elnöki tisztségén keresztül, befolyásoddal lendü-
letet adtál a megyékben a honismereti egyesületek megszületésére és munkájuk szervezett, és hatékony 
beindulására. Jó volt mindvégig érezni a feléd áradó bizalmat, azt. hogy el tudták fogadni iránymutatá-
sod. Jó volt megtapasztalni a Szövetség lapjának, a Honismeret című folyóirat főszerkesztői székében 
eltöltött időd kiváló teljesítményét, mert meggyőző tehetséggel, példás odafigyeléssel és az ügy iránti 
felelőséggel válogattad ki a lapba kerülő dolgozatokat és majdnem minden számban saját cikkeid is 
közkinccsé válhattak Tudjuk, hogy utazásaid idején sem tétlenkedtél, hiszen olvastad, javítottad, köz-
lésre alkalmassá tetted a Honismeret folyóiratnak szánt dolgozatokat. A saját magadnak diktált tempó 
példátlan, ugyanakkor példaértékű volt. Útjaid során éles látással figyeltél fel mozgalmunk jó és kevés-
bé jó dolgaira. Jobbító szándékkal, következetes és bölcs magatartással oldottad meg a keletkezett ano-
máliákat és gondokat. Közben könyvek megírására is vállalkoztál, ami újabb, megoldhatatlan rejtély-
ként sorjázik előttünk, hiszen joggal kérdezhetjük, honnan volt még erre is erőd és időd, hogy az elmúlt 
év végéig 13 könyvet megírj és megjelentess. Mindehhez járult az önállóan és társakkal szerkesztett 
müvek száma. Kellemesen és nagyon pozitívan tudunk visszaemlékezni az elnökségi ülésekre, azok at-
moszférájára. Humorod könnyeddé, élvezetessé tette együttléteinket, ugyanakkor a mondanivaló, a ka-
pott feladatok a téma iránti felelősség nem vált a könnyedség, a lazaság áldozatává. Sokszor vállalkoz-
tál vidéki szereplésre, előadás tartására. Nemet, tapasztalatom szerint csak akkor mondtál, amikor nap-
táradban máshová szóló ígéreted már máshová kötelezett. Azt az áldozatos tevékenységet, melyben nap 
mint nap égtél, melyet olyan kiválóan, másokat lelkesítően és példamutatóan végeztél az itt lévők, de 
inkább úgy mondom, hogy a Téged ismerők bizonyos, hogy nem fogják feledni. És most. amikor TE 
egy éltesebb diófát fogsz terveid szerint átültetni, mi aggódv a figyeljük, hogy ez az átültetés milyen si-
kerrel jár majd? Tudjuk, éveket adtál magadnak az átültetés felkészüléséhez, de mi jól tudjuk Veled 
együtt azt is. ez az átültetés nem lesz egyszerű. Bizonyosan sokszor fognak eszedbejutni a félbehagyott 
munkáid és dédelgetett terv eid. Nagyon szokatlan lesz majd a megváltozott napi program és életritmus, 
hiszen nem vendégségben mégy ezúttal, ahol csak 1-2 napra kell feladnod a megszokottat. Tudjuk, na-
gyon hiányoznak egy idő után majd a naponta megszokott arcok, a naponta látott épületek, a minden-
napok gyűrődései és a sok-sok most még jelentéktelennek látszó dolog. az. Izabella utcai zajok és min-
den. minden, amely körülvette itt az életedet. .Hogy mennyire tudtál mindezekre felkészülni, ezt majd 
valószínű csak hetek, hónapok múltával tudod elmondani. 

De nem ezért kaptam szót. hogy kétségeket támasszak benned a most választott és vállalt utad foly-
tatása elé. Nem. semmiképpen sem! Helyette azt szeretném elmondani, hogy mi mindannyian, akik itt 
vagyunk, bár az igaz barát féltésével vettük tudomásul elhatározásod, most arra biztatunk, végezzed to-
vábbra is azt a szolgálatot, melyre feltetted életedet, az új helyen is. Találjad meg ott is azt a közösséget, 
amely Veled, vezetéseddel szívesen tesz a honismeret ügyéért, a honismereti mozgalomért. Hiszen Te is 
jól látod, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, ezért vonjad hát be őket is. az. ott élőket is ebbe a 
munkába. Kívánjuk, találjad meg az elképzelt, eltervezett élet-folytatásodban az igaz örömöt, a zavarta-
lan boldogulást úgy a mindennapi életedben, mint a családod körében. Igen. családi életedben is légy 
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boldog és megelégedett. Szívből kívánjuk, hogy számos esztendő múltával büszkén számolhass be ar-
ról. hogy csíki otthonod családi nagy asztalát már nem csak kettő, de számos „kishalász" üli körül. 

Noha tudjuk, erre nem kell kérnünk, mégis a szívedre helyezzük: ne feledj el bennünket és látogass 
közénk ahányszor csak erre lehetőséged adódik. Szívesen veszzük továbbra is útmutatásaidat, észrevé-
teleidet. tanácsaidat. Bizonyosan tudjuk. Te csak lakhelyet változtatsz, de szíved itt marad, az ügyért ér-
zett felelősséged és féltésed velünk lesz a továbbiakban is. 

Végül, szeretnénk köszönetet mondani mindazért, amit tettél a honismereti mozgalomért. Köszön-
jük. hogy a Honismeret folyóirat olyan színvonalúvá vált irányításod és vezetésed alatt, hogy arra 
mindannyian büszkén tekinthetünk, és ez a periodika olyan erényeket vonultathatott fel az évek hosszú 
során, melyet a kortárs folyóiratok közül kevesen. Köszönjük odafigyelésed a hazánk határain belül és 
túl folyó honismereti munkára. Köszönjük, hogy fáradhatatlan voltál abban, hogy eljussál minden hon-
ismereti rendezvényre, ahová fizikai erőd és időd engedte. És ha már ott voltál, mindig számíthattunk 
jól felkészült megnyilatkozásodra, ami sohasem volt üres fecsegés, mert gondosan ügyeltél a magvas, 
tartalmas, érdekes mondanivalóra. Köszönjük, hogy munkatársaid, és útitársak lehettünk a honismeret 
helyenként nem is olyan könnyen járható ösvényén. Köszönjük, hogy példát adtál abban, hogy ezért a 
nemes ügyért hogyan kell önfeláldozóan dolgozni, és nemcsak formális elnöke voltál Szövetségünk-
nek, de képességeidet, rátermettségedet, tudásodat igen jól felhasználva, kiváló szellemi irányítója is 
lehettél csapatunknak. Kérünk, tartsad meg jó emlékezetedben mindazokat, akik most itt Tőled nehéz 
szívvel, ugyanakkor megértő szeretettel elköszönnek. 

Legvégül, útravalóul kívánunk nagyon jó egészséget és azt. hogy a Teremtő adja meg számodra 
minden napra a szükséges erőt és tehessed még hosszú éveken át mindazt, amit terveid szerint jó szívvel 
tenni akarsz. Isten áldja meg további utadat! 

Simor Ferenc 

Nem búcsúzom! 
Kedves barátaim! 
Miként is válaszolhatnék Simor Ferenc bátyám meghatóan szívből jövő szavaira, mit is mondhatnék 

a mindnyájatokból felém áradó szeretetre, az érdemtelenül kapott megbecsülésre? Hiszen itt és most, 
amikor a honismereti mozgalomban, jóban-rosszban, több mint negy ven esztendős egvüttmunkálko-
dás, sikeres és sikertelen szellemi erőfeszítések után útjaink mintha elválnának egymástól, leginkább 
nekem van megköszönni valóm. Mert olyan terepet, olyan közösséget és személy szerint is olyan bará-
tokat kaptam ebben a mozgalomban, ami kevés embernek adatik meg. s amire e nélkül nem is számít-
hattam volna. 

Akadozik a szó. kihagy a szívverés, hiszen - hiába, no! - nem szoktam hozzá, hogy ennyi kiváló em-
ber előtt szembe dicsérjenek. Meg aztán én tudom legjobban, hogy mennyire nem szolgáltam meg az 
elismerést, én tudom legjobban, hogy mi mindent nem valósítottam meg. nem értem el, nem hoztam te-
tő alá ez alatt a negyven esztendő alatt. Mert - kedves barátaim - én nagyon boldogtalan és sikertelen 
ember vagyok. Engem azzal áldott, vagy vert a sors keze, hogy egy ügyű ember létemre sokfelé kellett 
kapkodnom, vagy mondjuk szebben: sok helyen kellett szolgálnom. De mindig egy ügyel. Agrármér-
nök kutatóként Morvay Péter adjutánsaként lettem önkéntes néprajzi gyűjtő, s annak a mozgalomnak is 
szervezője, önkéntes néprajzi gyűjtőként lettem a csángók kutatója, s olykor sorsuk mozgatója is. A 
nemzeti sorskérdések ügyében tevékenykedve jutottam el a honismereti mozgalomhoz, aztán ezeknek 
az egy ügyeknek az érdekében vállaltam a Magyar Művelődési Intézetben, a Duna Televízióban való 
szolgálatot. Eközben egyre nyomasztóbban éreztem, hogy nem jut az egy ügy különböző területeire 
annyi energiám amennyit fordítani szeretnék. Mind jobban éreztem, hogy a honismereti mozgalomra 
sem tudok annyi időt, munkát, gondolatot fordítani, amennyi szükséges volna. Higgyétek el, igen sok-
szor nyomasztott a nem, teljes értékűen megvalósult, a befejezetlen vagy éppen csak szándékként léte-
ző kezdeményezések sora. S hogy ez talán nem vált mindenki számára nyilvánvalóvá, azt a honismereti 
mozgalom közösségeinek, mindenekelőtt az elnökségnek, a szerkesztő bizottságnak, legfőképpen pe-
dig Bartha Éva titkárunknak köszönhetem. 

Igen, Barátaim, itt és most, nekem van elsősorban megköszönni valóm! 
Köszönöm az emberi közösséget, ami több mint a munkahelyi kollégák baráti együttese, mert gazda-

gabb a közös ügyért való elkötelezettség nemes szándékával. Köszönöm a mozgalomnak a nemzetem 
ügyének szolgálatára nyújtott lehetőséget, mert e nélkül - szerintem - nem lehet tartalmas és hasznos az 
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