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A Honismeret folyóirat 
Bethlen Gábor-díjas*

… A  honismereti mozgalom gyü-
mölcse, a  Honismeret c. kéthavonta 
megjelenő, rangos folyóirat első szá-
ma 1972 februárjában, „Hová röpül a 
páva?” alcímmel jelent meg. A  Vass 
Lajos vezette népszerű „Fölszállott 
a páva” c. tévés népdalvetélkedő az 
egész országot megmozgatta. Gom-
bamód szaporodtak a Páva körök, 
a  népdalkörök, az ifj ú nomád nem-
zedék pedig fölfedezte a táncházat. 
E  jelenségről, népi kultúránk értéke-
iről, újjáéledéséről, ill. az azt nacio-
nalistázva leminősítő támadásokról 
szóló tanácskozás anyagát tette köz-
kinccsé a folyóirat első száma. A lap 
Morvay Péter szerkesztésében, 5000 
példányban, a  KÓTA szellemi és a 
TOT anyagi támogatásával jelenhe-
tett meg.

Felelős kiadója – a Hazafi as Nép-
front Honismereti Klubjában tartott 
rendezvény szervezője –, az 1968-ban 
alakult Honismereti Bizottság titkára: 
Töltési Imre volt. Főként neki, „szel-
lemi honvédelmünk vezérlő kapitá-
nyának” (Halász Péter) és a Bizottság 
elnökének, Dr. Kanyar Józsefnek kö-
szönhető a honismereti-helytörténeti 
mozgalom kilombosodása. Fáradha-
tatlanul járták az országot, hadra fog-
ható szakmai-politikai fegyvertársa-
kat biztattak, ösztönöztek. Ahogyan 
csak tudták – olykor partizánakciók-
kal is –, segítették a civil társadalom 
építkezését; faluházak, falumúzeu-
mok, krónikák, emlékjelek, pávakö-

rök létrehozását. Ellenszélben vitték 
tovább a gyarapodó mozgalom nem-
zeti zászlaját. Töltési Imre alapítója, 
a  nehéz időkben felelős szerkesztője, 
lelke volt a Honismeret c. folyóirat-
nak is, egészen a HNF kimúlása előtti, 
apanázzsal történt átmentéséig. Ab-
ban az időben a folyóirat a Népfront 
politikai védelme ellenére többször 
is szembekerült az állampárti hata-
lommal. Pl. 1980-ban, amikor Tria-
non 60-ik évfordulóján Vígh Károly 
őszinte hangvételű cikkét közölték 
nemzeti tragédiánkról, 1985 végén 
pedig a pártközpont uraival dacolva 
közzétették a – hat évi peremlét után 
hivatalosan jóváhagyott – Bethlen 
Gábor Alapítvány támogatását kérő 
felhívást. (Ezt Márton János és Nagy 
Gáspár akkor 28 hazai lapnak küldte 
meg, közlését kérve. Többen ígérték, 
végül 3 lap – a Honismeret, az Olvasó 
Nép és a Somogy – leközölte.)

A  stafétát Kanyar Józseftől 1989-
ben Bartha Éva, a  laptulajdonossá 
vált Honismereti Szövetség titkára 
vette át a mozgalomban. Neki – veze-
tő társaival együtt – a rendszerváltás 
zaklatott éveivel, a  Népfront nyúj-
totta anyagi- hivatali infrastruktúra 
hiányával, és a nemlét fenyegető ár-
nyékával kellett megbirkóznia. Amíg 
elődjének a pártállam hatalmasaival, 
nekik a hitevesztett közömbösséggel 
kell harcolniuk. Dicséretes, hogy a 
Honismeretet nehézségeik ellenére 
töretlenül éltetik.

Halász Péter 1974-től vállalta a 
Honismeret szerkesztését. Idézem: „…
úgy gondoltam, hogy a honismeretbe 
belefér az egész, Trianon óta határok-
kal szétszabdalt magyarság; mert egy 
legyőzött ország felszabdalható, de a 
nemzet történelmét és művelődését 
nem lehet földarabolni.” A  jeles ag-
rárkutató, autodidakta hungarológus 

– a mozgalomban Dr. Kanyar József 
méltó társa –, a  folyóirat szerkesz-
tőjeként helytállt a posztján. A  Nép-
front felügyelete alatt, s  a Szövetség 
szűkösebb lehetőségei közepette még 
inkább. Számomra ma is csoda, hogy 
mennyi fontos írás, hézagpótló doku-
mentum, tájékoztatás, s  mi minden 
más férhet el egy-egy száz oldalas 
lapszámban. A  Honismeret összefog-
ja, közösséggé formálja a magyarság-
ismeretnek nevezett tudományágak 
(történelem, földrajz, néprajz, nyelvé-
szet, műemlékvédelem és hasonlók) 
hivatásos és amatőr kutatóit, gyűjtőit, 
a  honismereti mozgalom lelkes, de 
egyre apadó híveit. Ezen túl módszer-
tani segítséget nyújt az immár tanter-
vi keretek között folyó honismereti 
oktatáshoz, s  azon túl; a  szakkörök, 
s  a téma iránt érdeklődők munkájá-
hoz. A  fennállása óta megjelent 260 
lapszám páratlan örökség hordozója; 
jelentős szerepet töltött és tölt be a 
magyar nemzettudat formálásában, 
identitásunk megtartásában. A  kül-
csín és a belbecs összhangban fejlő-
dött évek során. Különszámai tema-

* Elhangzott a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén, 2015. nov. 14-én, a Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpa-
dán.
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tikailag fontos, tartalmilag értékes 
kézikönyvek.

Miután Halász Péter a csángók 
iránti határtalan vonzalmával a Gyi-
mesbe települt át, a  szerkesztői fel-
adatokat 2010-től Selmeczi Kovács 
Attila néprajztudós vállalta a szer-
kesztőbizottságból, s  közmegelége-
déssel látta el, addig, amíg tehette. 
Most ismét szerkesztőváltás követke-
zik. Hadd idézzem Pétert, e  lap régi 
robotosa vallomását! „Rengeteget ta-
nultam… De ennél is fontosabb az a 
számtalan értékes emberi kapcsolat, 
amelyre a sokszor … terhes szolgálat 
során tettem szert. A szerzőkben és a 
szerkesztőbizottsági tagokban kitűnő 
barátokra leltem, akiktől mindenben 
támogatást és fegyvertársi barátságot 
kaptam.” Biztató szavak leendő utód-
jának.

A  honismereti mozgalom tevé-
kenységével hozzájárul Alapítvá-
nyunk céljainak megvalósításához. 
Ezt a szervezet kiemelkedő vezetői-
nek kitüntetésével korábban már el-
ismertük. Halász Péter agrármérnök, 
történész, csángókutatónak, a  Hon-
ismeret főszerkesztőjének 1991-ben 
Márton Áron Emlékérmet-, Dr. Ka-
nyar József történész-levéltárosnak, 

a  Honismereti Szövetség örökös tb. 
elnökének, áldozatos nemzetnevelő 
munkásságáért 2001-ben Bethlen 
Gábor-díjat adományozott a kurató-
rium. …Nincs időkeretem a továb-
bi méltatásra, ezért engedjék meg, 
hogy végül a szerkesztőbizottság 
jelenlegi tagjait bemutassam: And-
rásfalvy Bertalan, Bartha Éva, Deb-
reczeni-Droppán Béla, Fehér József, 
Gálné Jáger Márta, Halász Péter, 
Hála József, Kováts Dániel, Sebes-
tyén Kálmán, Selmeczi Kovács Attila, 

Szabó Ferenc, Székely András Berta-
lan, Zika Klára.

Szívből gratulálok mindőjüknek! 
Közös munkájuk gyümölcse is meg-
érett – az eddigi kitüntetettek által 
rangosított – Bethlen Gábor-díjra. 
Ezzel kifejezzük Alapítványunk el-
ismerését a Honismeret című folyó-
iratnak; szerkesztőinek, szerzőinek 
és tevékeny híveinek, több évtizedes, 
töretlen nemzetszolgálatukért.

Isten éltesse őket – lapjukkal 
együtt –, sokáig! 

BAKOS ISTVÁN (Bánfa, 1943) magyar és népművelés szakon végzett az ELTE Bölcsészet-
tudományi karán. Kutatásszervezőként, köztisztviselőként dolgozott. Részt vett a magyar 
felsőoktatás reformjában, majd 1994-1999. között főtitkárként, a Magyarok Világszövetsé-
ge megújításában. A Bethlen Gábor Alapítvány ügyvivő kurátora és kurátora a Lakiteleki 
Népfőiskola Alapítványnak is. Mintegy félezer publikációja, s hét könyve jelent meg. 


