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Igen tisztelt Honismereti Konferencia! 
Kedves Barátaim! 

Az Országos Honismereti Konferencia, amelyre összegyűltünk, kitűnő 
alkalom az elmúlt időszak értékelésére, a jövőbetekintésre, eredményeink 
és feladataink széles körben való áttekintésére. Igaz tisztelettel és őszinte 
örömmel köszöntöm tehát a Honismereti Bizottság nevében a honismereti 
munka szervezőit, mindennapjaink hű és szorgalmas munkásait, külön is 
azoknak a szerveknek, intézményeknek vezetőit, képviselőit, akik évek 
során át megértést mutattak mozgalmunk célkitűzései, tervei iránt, ne-
hézségeink elhárítására, és most, az összegezés felemelő pillanatában sem 
maradtak távol. 

Sorainkban üdvözölhetjük Szentistványi Gyuláné elvtásnőt, a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsának titkárát, Szűcs Istvánné elvtársnőt, 
az Űttörőszövetség főtitkárát, Kiss Károlyt, a Szakszervezetek Országos 
Tanácsának alelnökét, Garamvölgyi József miniszterhelyettes elvtársat, a 
Kulturális Minisztérium képviselőjét, valamint a megye, a város társadal-
mi szerveinek, a különböző közművelődési, tudományos és oktatási in-
tézmények képviselőit. Mégegyszer megköszönöm szíves jelenlétüket, ami 
záloga annak, hogy a honismereti mozgalom továbbra is számíthat rájuk, 
intézményükre. 

Megbeszélésünk egyben előkészület a Hazafias Népfront már meghir-
detett következő kongresszusára. Emiatt is illő, hogy visszaemlékezzünk 
a legutóbbi népfrontkongresszusra, 1972. április 26-ra, amikor Ortutay 
Gyula Bács-Kiskun megyei küldött, a Honismereti Bizottság elnöke is-
mertette bizottságunk feladatait, s a középpontba a szocialista hazafiság 
ápolását, fejlesztését helyezte. Ismertette a bizottság munkacsoportjait, a 
honismereti-helytörténeti konferenciákat, a szerény kiadványokat. Szólt 
a honismereti munka kapcsolódásáról más elméleti, hagyományismereti, 
évfordulós, természetvédelmi, táj fejlesztési munkákkal, feladatokkal. Ki-
emelte, hogy mozgalmunk egy öntudatra ébredt, fejlődő ország népének 
hazafiságáért folyik. Ma és holnap kell megvitatnunk, mennyire tudtuk 
teljesíteni ezeket a feladatokat, folytatni és kiteljesíteni az eredményeket. 
A most megjelenteken végigtekintve máris megállapíthatjuk — de a vi-
tára bocsátott jelentés is érzékelteti —, hogy a honismereti munka kiszé-
lesedett, táborában még több intézmény és korosztály kitűnő és aktív kép-
viselője munkálkodik, mint annakelőtte. Ugyanakkor fájdalommal kell 
megállapítanunk, hogy sokan már csak rövid ideig vehettek részt a leg-
utóbbi jubileumi konferenciánk óta elmélyült munkában. Akikre már csak 
kegyelettel emlékezhetünk, példamutatásukkal köteleznek bennünket a 
sokoldalú, áldozatos munkára. Eltávozott körünkből Mód Aladár és Dar-
vas József, a történelem- és társadalomszemlélet két fáradhatatlan gazda-
gítója és tisztázója, akiktől mozgalmunk annyi elméleti megvilágítást ka-
pott, akik konferenciánk lelkes és harcos résztvevői voltak, akiknek irodal-
mi hagyatéka továbbra is forrása marad a honismereti munkának. Kihul-
lott közülünk Kovács Máté, a budapesti és országos honismereti munka 
széles látókörű és a honismeret fogalmát tisztázni segítő professzora, aki a 
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könyvtári hálózat megnyerésével erősítette mozgalmunkat. Az országos 
bizottság feledhetetlen szervezője, Tóth László barátunkat, és a Borsod 
megyei munka kitűnő néprajzos résztvevőjét, Bogdál Ferencet, valamim: 
Fülöp István, Zala megyei munkatársunkat ugyancsak elvesztettük. Mun-
kánkban, emlékezetünkben élnek tovább. Néma felállással áldozzunk em-
léküknek. 

Tisztelt Barátaim! 
A honismereti munka a társadalmi mozgalom, az oktató-nevelő, gyűj-

tő-kutató munka színes és bonyolult szövete. Ezért növekedett az érdek-
lődés iránta, a viták körülötte. Szakadatlan fogalmi tisztázásra való törek-
vése, mert változik — országunk és benne társadalmunk fejlődésével — 
a tárgya. Igen jelentékeny méretű az irodalma. Alig lehetséges bibliográfiai 
áttekintése. Ezt rendkívüli szorgalommal kísérelte meg Csomor Tibor, 
1972-ben közzétett Magyarország. Honismereti Bibliográfia c. munkájá-
val. A róla megjelent budapesti, szegedi reflexiók sok módszertani fel-
adatra hívták fel a figyelmet és főleg arra, hogy ilyen vállalkozás kollek-
tív munkát igényel. Annál inkább, mert az elmúlt időszakban örvendete-
sen gyarapodott a honismereti, helytörténeti közlések, kötetek, publikációs 
fórumok száma. Alig vették számba a felszabadulás 25. évfordulójának 
helytörténeti termését (a Társadalmi Szemle is foglalkozott ezzel), 
alig jelent meg kötetnyi a helytörténeti tanulmányokból és kró-
nikákból a felszabadult Magyarország történetéről (Glatz Ferenc 
szerkesztői munkájával), az ilyen jellegű munkálatok és közlések 
újraindultak és napjainkban teszik közzé őket. Az országos tu-
dományos intézmények és bizottságok közreműködésével tanulmány-
kötetek jelentek meg számos termelőszövetkezet fejlődéséről (Do-
nath Ferenc szerkesztésében), a felszabadulás utáni agrárpolitikáról és 
agrárátalakulásról (Balogh Sándor és Pölöskei Ferenc szerkesztésében), 
amelyek a helyi kutatások tematikailag csoportosított eredményeit pél-
dázzák. De fordítva is hozhatunk jó példát, amikor az országos tárgyú 
publikáció szinte kész anyagot nyú j t területi, helyi bontásban. Ilyen Réti 
László kötete a Magyar Tanácsköztársaság helyi szerveiről és pecséteiről, 
amely mint helytörténeti segédkönyv is hasznos, megismerhetők belőle a 
helyi igazgatási egységek, intézmények, szervezetek, személyi szerepválla-
lások. A kötet felhívja a figyelmet, hogy illusztrációs anyagként is fontos 
lehet ez a téma. Még egész konferenciánk sem lehet elegendő arra, hogy 
áttekintsük a vidéki időszakos kiadványok helytörténeti, táji, honisme-
reti közléseit. De, hogy ezek iránt az országos tudományos fórumok is ér-
deklődnek, azt jelzi a Magyar Tudományos Akadémia Történettudomá-
nyi Bizottságának 1975. decemberében a témáról folytatott tanácskozása, 
Vörös Károly három esztendőt felölelő visszatekintése, elemzése alapján. 
De a szakkörök más alkalommal is felfigyelhettek a munka méreteire, 
hasznára, értékelésére: az ellenállási mozgalommal foglalkozó pályázat 
1975. tavaszára sok szép helytörténeti eredményt gyűjthetett össze, a pá-
lyázók fele helytörténeti témával jelenkezett, szép sikert ért el a Mohácsi 
Honismereti Szakkör i f jú munkacsoportja. Csak az elmúlt hónapokban is 
vöbb tapasztalatcsere, fórum nyílott a honismereti munka számára: még 
élénken élnek bennünk a pécsi Honismereti Akadémia és a budapesti 
helytörténeti konferencia beszélgetései, eredményei, vitái, város-vidék ta-
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lálkozási alkalmai. Sok szó folyt ott a szinte örök vitáról: nem parttalan-e 
honismereti-helyismereti munka? Ügy érezzük, hogy a mozgalom fő te-
rületei, módszertani feltételei, szakmai bázisai, tudományos kapcsolatai, 
olvasói ellenőrzése kialakultak, hogy nyelvészek, irodalomtörténészek, 
írók, néprajzosok, történészek figyelnek rá és segítenek. Nem tar that juk 
parttalannak azt, aminek medrét egyre mélyítjük, aminek sodra mind se-
besebb. Mindez inkább azt jelzi, hogy fejlődésünk újabb kérdései is 
helyet követeltek a honismereti munkában, hogy a vidék, a parasztság 
múltjának, élő problémáinak megvitatása után időszerű volt a városok, az 
üzemek, a munkásság múltjára, élő kérdéseire is kiterjeszkedni. Ugyanígy 
vitassuk tovább az üzemi évkönyvek, a brigádnaplók történeti értékét, el-
készítésük kívánalmait, de arra is gondoljunk, hogy mmdtöbb gazdaság-
politikai, országos politikai megnyilatkozás, megbeszélés örvendetesen az 
üzemekben hangzik el, Kádár János és más neves látogatók emléksorai az 
adott fejlődési fázisok, politikai és gazdasági sorsfordulók leghitelesebb 
dokumentumai. 

Igen tisztelt Konferencia! 
Honismereti mozgalmunk jellemzője, hogy — miközben örvendetesen 

felfigyel a jelen változásaira, gyűj t i és megőrzi az érdemes népi alkotáso-
kat, a történeti forrásokat, viseleteket és nyelvi formákat, hogy segíti for-
málni a jövőt — magára vállalta nagy évfordulóink gondozását. Orszá-
gunk nagy politikai eseményei, forradalmi szabadságharcai, felszabadu-
lása, kiemelkedő tudományos és irodalmi személyiségei voltak témái, tár-
gyai az ilyen megemlékezéseknek. Dózsa György, 1848/49, 1919, 1945, a 
Bolyaiak, II. Rákóczi Ferenc és Berzsenyi Dániel nemzeti és társadalmi 
múltunk nagy fordulóit, bonyolult szövevényeit segítenek közelhozni ko-
runkhoz, ifjúságunkhoz. Igen jó — és a tudomány számára is hasznos —, 
hogy ezek az alkalmak helyi tudományos és népszerű kiadványokhoz ve-
zettek és vezetnek. Csak két példát említek, hogy a lehetőségre felhívjam 
a figyelmet. Dicséretet érdemel Somogy megye KISZ-bizottsága, amiért 
Örökség gyűjtőcímmel kiadta a szabadságharc honvédserege és hadműve-
letei, valamint a Somogy megye 1848/49-ben c. tanulmányokat. Szabolcs-
Szatmár megye levéltára pedig már a Rákóczi-évforduló előtti hónapok-
ban közzé tette a II. Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár megyében c. ta-
nulmányt és dokumentum fakszimiléket. A Tanácsköztársaság és a felsza-
badulás pedig szinte mindegyik megyénkben hozott eredményes konfe-
renciákat, kiadványokat, forrásközléseket. 

Az üléselnök feladata és egyik legkellemesebb lehetősége, hogy ezek 
után megköszönje a konferencia rendezését szívesen vállaló és a szerve-
zésben mutatkozó tétovázás után is állhatatos Bács-Kiskun megye nép-
frontbizottságának, honismereti munkásainak segítségét, a jó körülmé-
nyek megteremtését, a helyi eredmények megismertetését. Olyan me-
gyébe jöttünk, amely már a mozgalom kezdetein úttörő szerepet vállalt 
(a foktői, a csávolyi krónikára gondolunk) és ebben az aktivitásban töret-
len maradt. A honismereti bizottság hálózat példamutató kiépítésére is 
emlékeztetünk. Az elmúlt években megint tanúságát adta a honismereti 
munka sokoldalúságának: a szalkszentmártoni múzeumházhoz kapcsoló-
dó irodalmi hagyományápolás, az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűj-
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tők kalocsai országos találkozója, Észak-Bácska földrajzi névgyűjteményé-
nek kiadása, Kuczy Károly lankadatlan településföldrajzi publikációi, a 
Kiskun Napok honismereti tanácskozása, a népművészek színpada és a 
folklórfesztivál, a nemzetiségi megbékélést bemutató rádiójáték mind en-
nek részei. Mindezek a tartalmi mozzanatok is indokolták, hogy idejöj-
jünk országos tapasztalatcserére. 

A II. Országos Honismereti Konferenciát megnyitom, felkérem a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsa illetékes titkárát, Szentistványi Gyulá-
né elvtársnőt, tartsa meg előadását. 

(Tóth Sándor fe lvéte le 
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