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A honismeret a Hazafias 
Népfront 
VIII. kongresszusán 

A népfrontkongresszus az ország fejlődésének és a népfrontmozgalom számos területé-
nek kérdéskörét tekintette át, így közvetlenül a honismereti mozgalom nem jutott az érdek-
lődés homlokterébe. Mégis, már az előkészületek során mindegyik megye és a főváros 
honismereti munkabizottságai áttekintették az elmúlt fél évtized eredményeit, fejlődési ten-
denciáit és ennek lényege bekerült a területi értekezletek beszámolóiba, a honismeret kép-
viselői a vitákban szóhoz jutottak. A számos példa közül itt a budapesti népfrontmozga-
lom öt esztendeje beszámolójának honismereti vonatkozásait idézhetjük fel. 

A fővárosi honismereti mozgalom — amely kezdetben főleg helytörténeti munkaként 
kapcsolódott a népfront tevékenységbe — 1981 előtt az összekovácsolódás zaklatott idő-
szakát élte át. A vitáktól, átszervezésektől terhes évek után az elmúlt időszakot a nyugodt 
alkotó munka, a korábbinál politikailag éret tebb mozgalmi aktivitás, a budapesti honisme-
reti mozgalom elvi egységének a megteremtődése, a kiforrott szakági tevékenység jellemez-
te. Elősegítette azt a kedvező folyamatot, hogy a szocialista nemzeti tudatban jobban elő-
térbe került a nemzeti értékek, történelmi és kulturális örökségünk ápolása, és a lokál-
patriotizmus helyes értelmezése. Altalánossá vált az a vélemény, hogy a hazafiság érzése, 
a nemzethez való tartozás tudata kialakításában jelentős helyet foglalnak el a kisközössé-
gek, a szűkebb lakóhelyen végzett demokratikus öntevékenység. A mozgalom a főváros-
ban is az emlékek — iratok, fényképek, tárgyak — összegyűjtésével kezdődött, és most 
már nyolc kerületben múzeumi rangú gyűj temény található. Több kerületben archív értékű 
leleteket gyűjtött össze sok száz amatőr. Az évek során a pályázati gyűjtő- és klubtevé-
kenység ú j vonásokkal gazdagodott. Az iskolai mozgalmi tevékenység folyamatossá vált. 
A II. budapesti helytörténeti konlerencia javaslatára ebben az időszakban vált kötelezővé 
az általános iskolákban a helytörténet oktatása. Az érdeklődést jelezte a főváros felsza-
badulása 40. évfordulója tiszteletére meghirdetett tanintézeti helytörténeti pályázat, amely-
nek díjazott munkáit a Budapesti Történeti Múzeumban — többször meghosszabbított — 
kiállításon mutatták be. A korábbinál nagyobb tért hódított a mozgalom a középfokú tan-
intézetekben is. Űj vonás, hogy az üzemtörténet, az üzemkrónikaírás a mozgalom állan-
dó programja lett. Nem várt sikere volt a ,,Brigádunk története" pályázatnak, amelyre 
154 pályamunka érkezett. Az országosan meghirdetett ,,üzemünk életének egy éve" című 
pályázaton szintén igen jól szerepeltek a budapestiek. A honismereti mozgalom alapegy-
ségei a klubok, szakkörök és egyéb kisközösségek. Ezek közül az elmúlt években — a lo-
kálpatriotizmus erősödésével — különösen az öregdiákok, az elszármazottak, a városhoz, 
a városrészhez kötődők baráti körei mutatnak élénk aktivitást. Segítséget is igényelnek, 
ezért koordinációs feladattal budapesti klubvezetöség alakult, amely számba veszi a nép-
front keretében működő más típusú mintegy 200 kisközösséget is. A fővárosi mozgalom részt 
vett a Hazafias Népfront Országos Tanácsa által indított fényképezési akció ban is, amely-
nek keretében a fővárost felülről — tornyokból, magasabb épületek tetejéről — fotózzák 
le, így örökítve meg a felszabadulás 40. évfordulója alkalmából Budapest jelenlegi képét. 

A honismereti mozgalom — csakúgy mint az Olvasó Népért mozgalom — témagazdá-
ja, lelelöse a néplront és feladatát az állami és társadalmi szervezetekkel közösen látja 
el. Az együttműködés igen korrekt, keretei egyre bővülnek, ú jabb szervezetek csatlakoz-
nak a mozgalomhoz. A tárgyalt időszakban a III. budapesti honismereti konlerenciát 1982-
ben, az Olvasó Népért mozgalom tanácskozását pedig 1983-ban tartották meg. 
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A különböző közigazgatási egységek kereteiben folyó honismereti munkáról és össze-
függéseiről leirt és elhangzott beszámolók összesítésével készült el a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának a VII. kongresszus óta végzett munkáról adott jelentése a most le-
folyt népfrontkongresszus számára. Ez a mozgalom jelentőségének megfelelően ter jedelme-
sen elemezte a honismereti mozgalom eredményeit és aktuális problémáit. A népfront-
mozgalomban a szervezett honismereti tevékenység 25 éves. Közéletünk demokratizáló-
dása nagy lendületet adott a honismereti mozgalom kibontakozásának. Művelői néprajzi 
gyűjtők, népművelők és olyan tanítók, tanárok lettek, akik felismerték a helytörténet je-
lentőségét a történelemtanításban, az értelmi-érzelmi kötődés kifejlesztésében. A mozgalom 
időközben kibővült, s ez ú jabb feladatokat állított a résztvevők elé. A helytörténeti és 
a néprajzi gyűjtés, kutatás mellé felzárkózott a krónikaírás, a munkásmozgalom és az el-
lenállási mozgalom kutatása, az üzem- és tsz-történet, a műemlékvédelem, az országjárás, 
a természet- és környezetvédelem, a nemzetiségi honismeret, s még jó néhány egyéb te-
rület. A honismereti tevékenység alakulása, bővülése korántsem lejeződött be, követi a 
gazdasági, társadalmi és politikai fejlődést. Annak a sokrétű, széles társadalmi alapokon 
nyugvó, világos eszmeiségű honismereti mozgalomnak, amely a hetvenes évekre kialakult, 
és amelynek ma is részesei vagyunk, a legfontosabb ismérvei: tartalmában szerteágazó, 
mert támogat minden olyan tudatos, tervszerű tömegmozgalmi, főleg kollektív tevékeny-
séget, törekvést, amely erősíti a szülőföldhöz, a lakóhelyhez és a munkahelyhez, a tájhoz, 
s mindezeken keresztül a néphez, a hazához való kötődést. Módszerében önkéntességen, 
öntevékenységen alapszik. Feladatában tudománysegítő, különösképpen pedig a történeti 
tudatot, a magyarságtudatot erősítő, a demokratizmust növelő mozgalom. A múlt és a jelen, 
az önismeret és a nemzeti tudat, ennek megismerése és tudatosítása együtt jelentik a 
mozgalom társadalmi szervező, tudománysegitő, közművelődési és politikai tevékenységét. 
Megkülönböztetett figyelmet fordí tot tunk a mozgalom hagyományos munkaterületeire, a 
történeti, a néprajzi és a nyelvjárási gyűjtőmunkára. A honismereti mozgalom vállalta a 
több évszázados helység-, és dűlőnevek összegyűjtését és a Magyar Tudományos Aka-
démia segítségével névtárak megjelentetését. Az utóbbi években tág teret kapott a közel-
múlt és a jelen feltárása, az ipar- és technikatörténet, általában a műemlékvédelem, a 
munkás- és ellenállási mozgalom kutatása, tárgyi és szellemi hagyatékának, emlékeinek 
összegyűjtése is. Meghonosodtak olyan kezdeményezések is, amelyek a mozgalom közös-
ségeit erősítik, számukat gyarapít ják. Ilyenek például az évről évre szaporodó nyári hon-
ismereti táborok, vagy a szakkörvezetők, kisközösségek vezetőinek továbbképzése. Ered-
ményességében és távlataiban is igen biztató a honismereti mozgalom és a tudomány 
együttműködése az ipar-, a technika- és az agrártörténet kutatásában. Országos méretű 
az emlékek szervezett gyűjtése és az er re épülő művelődéspolitikai célú hasznosítás. Nagy 
számú társadalmi aktivista, brigád és más közösség vett részt a műemléki értékű épületek 
felmérésében és a „Magyarországi ipari műemlékei" kataszter elkészítésében, amely eddig 
252 egységet jegyez az ipar minden ágából. A közgyűjtemények és a honismereti mozga-
lom vállalkozása az országos és helyi pályázatok meghirdetése. A pályázatok jelentős tudo-
mányos és szemléleti eredményt hordoznak, és ezeken keresztül bővül a honismereti mun-
kában részt vevők köre az üzemi dolgozók között. Legismertebb az országos néprajzi és 
nyelvjárási gyűj tő pályázat, amelyre 1981. és 1984. között 1294 pályamunka érkezett, s 
65 600 oldalas ter jedelme sok értékes, ú j adattal gazdagította ismereteinket. Hasonló nép-
szerűségnek örvend az a kétévenként meghirdetett pályázat, amely az országos diákna-
pokhoz kapcsolódik, s a pályázók zöme fiatal. Üjszerűek, ezért eredményességükben még 
nem mérhetők az „üzemünk életének egy éve" elnevezésű és a magyarországi népfront-
mozgalom történetét feldolgozó pályázatok. A felszabadulásunk 40. évfordulója megünnep-
lésére való készülődés a kutató, gyűj tő és pályázati munkában olyan mennyiségű ismeret-
halmazt hozott a nyilvánosságra, amelynek feldolgozása, közművelődési hasznosítása hosz-
szabb távra feladatot ad az amatör és a hivatásos kutatóknak egyaránt. 

Az országban mintegy 850 ténylegesen müködö honismereti szakkör munkálkodik. A moz-
galom bázisának szélesítését segítik és a módszertani képzés lehetőségét nyúj t ják az éven-
ként megrendezett honismereti táborok. Számuk évről évre növekszik. 1985-ben 54 helyen 
tartalmas programmal szerveződtek főleg az if júságnak, de alkalmanként felnőtteknek is. 
A honismereti mozgalom és a „Tájak—Korok—Múzeumok" országos közművelődési akció 
azonos művelődéspolitikai tartalmat hordoz, ezért kölcsönösen segítik az érdeklődök igé-
nyeinek kielégítését. A honismereti mozgalom közösségei részt vesznek a játékos ország-
felfedező akciókban, míg a „TKM" is ú j közösségeket hivott életre. Különösen kedvelt 
„ já téka" a „Vándorkönyv" elnevezésű akció és az if júsági szervezetekkel közösen meg-
hirdetett „Hazai t á jakon" című vetélkedősorozat. A ,,TKM"-ban részt vevő egyének és 
közösségek — sok család kapcsolódott a mozgalomhoz — sokat segítenek műemléki, ter-
mészetvédelmi jelentő- és figyelő szolgálatukkal nemzeti értékeink megóvásában, védel-
mében. Egyedülálló az akció „TKM" Kiskönyvtár sorozata, amelyben 1980-tól napjainkig 
200 kötet jelent meg, 2,5 millió példányban. A Magyar Kommunista If júsági Szövetség-
gel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal és 
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megyei szervezeteivel az évtizedek során kialakult jó kapcsolat és munkavégzés folytató-
dott. A középiskolás fiatalok körében végzett honismereti munka tapasztalatainak összeg-
zésére rendeztük meg a IV. országos honismereti diákkonferenciái Szekszárdon. A tizen-
éves diákok körében végzett hagyományápoló munkánk legújabb fo rmája az ösi diák-
városok találkozója. Debrecen és Sopron után 1986-ban Kecskemét fogadja a találkozó-
sorozat résztvevőit. A honismereti mozgalom kezdeményezésére hazánk felszabadulásának 
40. évfordulója alkalmából meghirdettük a „Magyarország fényképeken 1985-ben, felsza-
badulásunk 40. évében" országfényképező akciót. Az akció fogadtatása kedvező volt, ered-
ményeinek feldolgozása még folyik. A honismereti mozgalomról adott elemző tájékoztató 
mellett az előterjesztés munkánkra vonatkozó eleme az Országos Titkárság tevékenységé-
ről szóló beszámolórészben azoknak a napirendeknek bemutatása, amelyek közvetlenül érin-
tik az elmúlt időszak honismereti munkáját: a mozgalom közművelődési tevékenysége, a 
népfrontmozgalom történetének feldolgozásáról szóló javaslat, a történelmi tudat fejlesz-
tésének lehetőségei, a nyári művelődési táborok programja és tapasztalatai, a baráti körök 
és művelődő közösségek irányelvei, az anyanyelvi kultúra támogatásának ügye. A vissza-
tekintő jelentés adattári részében történt említés az Országos Elnökség Honismereti Mun-
kabizottságáról, az évente hat alkalommal megjelenő Honismeret cimű folyóiratról és a 
honismereti, helytörténeti munkáért elismerésként adott Ortutay Gyula Emlékéremről. 

A honismereti munka fentiek szerint is átszövi egész közművelődési tevékenységünket 
és közvetíti az emberek tudatába mindazt a változást, ami országunk, népünk életében nap-
jainkban történik. Mint az egyik ülés elnöke, Bognár József akadémikus emelte ki a folya-
matosság és változás kapcsolatának jelentőségét napjainkban. Ezért a honismereti munka 
súlyát a kongresszuson belül nem aszerint kell értékelnünk, hány felszólalás foglalkozott 
közvetlenül ezzel, hanem hogy hány más tárgyú felszólalásban tükröződött a honismereti 
munka élő hatása. A kongresszus munkájában részt vettek Pach Zsigmond Pál, Kanyar Jó-
zsef, Szántó Imre, Pölöskei Ferenc, Szikossy Ferenc, Győrffy Sándor, Gerelyes Ede történészek, 
Németh Péter régész, Mándics Mihály helytörténész és mások, a honismereti munka patronálói 
és résztvevői köréből. 

A honismereti szemlélet számos előadást és hozzászólást hatott át, amelyek során fel-
idézték jelen fejlődésünk és feladataink történelmi gyökereit és hagyományértékü mozgató 
erőit. Szóbeli kiegészítésében Pozsgay Imre főti tkár felidézte Kölcsey, Széchenyi, Kossuth, 
Wesselényi, Fáy hazafiságát, mint az alkotásra serkentő nemzetszemlélet mozgósító példá-
it, vitáik és cselekvésük tükrében. Halász József jogtudós a jogász és historikus Szalay 
László tanítását idézte fel az állam demokrat ikus építéséről, Széchenyi István eszméit az 
együttcselekvésről. Szokolay Sándor zeneszerző, Illyés Gyula és Németh László gondola-
tait elevenítette fel. Lázár György miniszterelnök az országot műszaki haladásra és fegyel-
mezett munkára felhívó szavaiban Kölcsey sorait idézte a hazaszeretetről. Lékai László 
bíboros üzenetében Pázmány Péter emlékét idézte fel, akinek alapító tevékenységét egy-
szerre ünnepelhette az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémia. Válaszában Pozsgay Imre Bartók Béla szellemét idézte fel a nemzetiségi gyűlölet 
társadalmi gyökereiről. Természetesen a mozgalom közelebbi történeti gyökereit is fel-
idézték. A kongresszuson kézbe vehettük az Ágoston László és Juhász Róbert kiadásában 
megjelent Hét kongresszus 1954—1985 című kiadványt. Alberth Béláné a népfrontmozgalom 
Hajdú-Bihar megyei gyökereire emlékeztetve szólt a debreceni egyetemi kezdetekről és 
városa felszabadulási szerepének hagyományáról. Pozsgay Imre válaszbeszédében örömmel 
szólhatott a kongresszuson részt vevő népfrontveteránokkal folytatott beszélgetésekről, akik 
mai munkánkban érzik a kontinuitást, nem éreznek törést eszméikhez képest, ugyanakkor 
értékelik az ú j igényeket és formákat, ú j erők bekapcsolódását a népfront munkájába. 
Kállai Gyula zárszavában az ötven éve elkötelezett harcosok nevében ígért további mun-
kát a Hazafias Népfront jövö tevékenységéért . 

Sok felszólaló foglalkozott a nyelvi tudat kérdésével. Ennek fontosságát mutat ja a kong-
resszusra készült kiadvány, Z. Szabó László—Wacha Imre: A szó becsülete. Íróink az 
anyanyelvről 1541—1980. Szokolay Sándor a zenei műveltség és a beszédkultúra össze-
függéseit vetette fel. Fekete Gyula az olvasóvá nevelésről és a nem kellően propagált, igazi 
kulturális értékek veszélybe kerüléséről szólt az amerikanizálódó művelődés elburjánzása 
közepette. Méltatta a testvérmozgalmak, az Olvasó Nép és a Honismeret értékeket ápoló 
tevékenységét. Nagyhatású előadást tartott Keresztúry Dezső a magyar nyelv néhány kér-
déséről. Szólt a nyelvhelyesség és nyelvromlás nagypolitikai vonatkozásairól. A nyelv a 
népközösség ösi alkotása és egyben az eredeti helyzetéből kimozdult nemzet kerete, ezért 
kell tisztán tartanunk és óvnunk a köznyelvben, sőt már az irodalomban is jelentkező 
elmocskosodás ellen. Ezt felszíni betegségnek tekinthet jük és nagyobb veszély a nyelvi 
üresjárás, tartalmatlan beszéd, valamint a szakbarbárság elszabadulása a szókincsben és 
fogalmazásában. Hangsúlyozta, hogy a népet tudományra csak anyanyelvén lehet megtaní-
tani és tudós csak az, aki anyanyelvén tudja kifejezni magát. Felelősségünk annál nagyobb, 
mert nincs már tiszta falusi nyelvi környezet sem, amelyből azelőtt íróink, költőink, zene-
tudósaink megújí that ták nyelvüket. Derne László az érintkezés- és magatartáskultúra nyelvi 
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kérdéseiről beszélt és a nemzedékek közti érintkezés nyelvi formáinak korszerű felele-
venítését kívánta. A hivatal és ügyfél nyelvi kapcsolataiban a fensőbbség és megaláz-
kodás elkerülésének feladatáról beszélt. Többen szóllak a határon túli magyarság és a 
hazánkban élő nemzetiségek nyelvi kultúrájának alakulásáról. Az előbbit Keresztúry Dezsó 
és Ratkó József költők elemezték. Az utóbbit a hazai eredmények és feladatok elemzésé-
vel mutatta be Sevaracz Máté tsz-elnök, aki szűkebb pátr iája német, sokác, bunyevác. 
szlovák lakossága igényeinek kielégítéséről szólt, mint a szocialista nemzeti egység egyil 
oldaláról. Hangsúlyozta a szemléletfejlödés nagy jelentőségét, a régi megosztottsággal szem' 
ben. A nyelvhez, hagyományhoz ragaszkodásuk eleme az egyetértésnek. A hagyomány 
ápolás, tájházak, a múlt emlékeinek gyűjtése a honismereti mozgalmon keresztül más nyei 
vüekhez is e l jut ta t ja az értékeket . Szirtesi Zoltán orvos a csongrádi tá j cigány etnikum« 
nak életforma és művelődési problémáit elemezte, és a társadalmi integráció művelődés 
oktatási feltételeit mutatta be. Több ismeretet és megértést kiván a zártabb, még mindv« 
eltérő gondolkodású etnikumukhoz való viszonyulásban és a cigány nyelv valamelyes 
meretét a magyar nyelvet nem kielégítően ismerő gyermekek közti munkában. István Laj< 
főorvos a Vas megyei nemzetiségekről és határainkon túli munkájukról beszélt. Jogg, 
várják el a nemzetiségek betelepedésének, történetének, az egykori elhibázott nemzetiség 
politikának megismerését. Értékelik a hazai szlovének felemelkedését, és a hazai horvátok 
hagyományápolását. Mi tanulhatunk a szlovéniai kétnyelvű iskolák példájából és a burgen-
landi Magyar Kultúregyesület tevékenségéböl. Hambuch Géza a nemzetiségi szövetségek 
nevében anyanyelvén kezdett beszédében és valamennyi hazai nemzetiség nyelvén elmon-
dott üdvözlő szavai után elemezte szerepüket a kulturális érintkezésekben kifelé, a haza 
építésében befelé. Áttekintette kul túrájuk ápolása, nemzetiségi ér tékeik védelme, ősi ne-
veikhez való ragaszkodásuk, az anyanyelvi oktatás és nyelvhasználat kiterjesztése alaku-
lását. Elemezte a modern változásokat a már nem zárt nyelvi környezet folytán, továbbá 
a család átalakulása, falusi ot thonok elhagyása folytán előállott nehéz helyzet ú j felada-
tait, az iskola megnövekedett fontosságát. Pozsgay Imre válaszában sürgette a nemzetiségi 
kérdés történelmi görcseitől való szabadulást. 

Több értékes felszólalás érintet te a történelemszemlélet aktuális kérdéseit. Emöd Péter 
KISZ KB-titkár az ifjúság történetszemléleti érdeklődésének fokozódását mutatta be. Ratkó 
József az ifjúság érzékeny nemzeti és történeti tudatáról beszélt. Mások a helyi kötő-
dés alakulását és tényezőit elemezték. Bors Zoltán Vas megye tanácselnöke az ősöktől 
örökölt hagyományok, települési kötődés ellentmondásos alakulását érzékeltette és felhívta 
a figyelmet a vállalatok szerepére és felelősségére környezetük szellemi fejlődéséért. Nagy 
Ferenc Somogy megyei fafaragó keresetlen szavakkal hívta fel a figyelmet családképet 
ábrázoló faragványának a kongresszus számára való átadásakor az ér tékek megőrzésére. 
Kovács Flórián a Zala megyei művelődési házi tevékenység értékteremtő és értékőrző le-
hetőségeire, a társadalmi illeszkedésben, a települési és munkahelyeken kialakított em-
beri kapcsolatok munkálásában játszott szerepére utalt. Az egri hazaliság-tanácskozások, a 
tokaji írótábor és az ifjúsági táborok szerepét Nagy Andor és Fekete Gyula elemezték, 
mint olyan formákat, ahol a közéletiség, a társadalmi valóság megismerése, a letisztult 
nemzettudat fórumot talál. A régi városképek és műemléki elemek védelméről Ráday Mihály 
szólott, felhívta az ú j városokat, hogy őrizzék faluelödeik hagyományait és névanyagát. 
Tájékoztatást adott az országban működő immár hatvan városvédő egyesületröl. Kovács 
Flórián a művelődési házak lehetőségéről szólott, hogy helyet adjanak városszépítő, vár-
barát, művészetpártoló, értékmentő, tá jmentő egyesületnek. Papp Lajos államtitkár a város-
szépítő egyesületek fontosságáról beszélt. Pozsgay Imre válaszában maga is bátorította a 
város- és községszépités, védelem tevékenységét. 

A szorosabb értelemben vett honismereti tevékenységről szólva Gácser József szegedi 
főiskolai tanár méltatta Szántó Imre gyermekek közti munkálkodását a nemzet—haza kér-
dés tisztázásában. Schöner Alfréd a Budapest-erzsébetvárosi helytörténeti-honismereti bi-
zottság munkájáról szólt, mint ami összeköt, lokálpatriotizmusra nevel. Átfogó módon szólt 
a honismereti mozgalomról Kanyar József, Somogy megye levéltárának országos áttekin-
tésü igazgatója, számos területen vizsgálva, mi a mondanivalója a honismeretnek a nagy-
politika számára. 

A beható vita alapján került sor a népfrontkongresszus állásfoglalásának elfogadására, 
ahol ú j ra megfogalmazásra került, a mozgalmunk előtt álló fejlődési szakasz. A népfront ha-
zafias mozgalom. Ezért illeszkedhetett a kereteibe, szervesen — immár negyedszázada — 
a honismereti mozgalom, amely sokat tett és kell, hogy tegyen a jövőben is nemzet-
tudatunk, történelmi önismeretünk erősödéséért. Kívánatos, hogy legyen a jövőben is élesz-
tője a lokálpatriotizmusnak, s a hagyományok összegyűjtésével, megőrzésével segítse a 
történelmi múlt őszinte feltárását, jelenünk jobb értését, jövőnk alakítását. A honismereti 
mozgalom így válhat egyre inkább ,,nemzeti tudatunk környezetvédelmévé". Növelje hatását 
a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben; segítse a közgyűjtemények, a tudományos 
kutatási központok munkáját és igényelje hathatósabb részvételüket a honismereti munká-
ban, folytassa a krónikairó tevékenységét, a honismereti táborok szervezését, az ország 
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lefényképezését, dolgozzon tovább a hazai népfrontmozgalom történetének megíratásán. Kez-
deményezzen országos pályázatokat, honismereti akciókat, megemlékezéseket — igénybe 
véve a Magyar Történelmi Társulat segítségét is — annak érdekében, hogy állampolgá-
raink minden fontosat felfedezzenek a múltban és jelenben, otthonosan igazodjanak el a 
hazában. Teremtsen lehetőséget és ad jon teret minden cselekvökész magyarnak a szocia-
lista hazához kötődő szeretete kinyilvánítására. Nemcsak ezek a közvetlen megjelölt fel-
adatok, hanem a kongresszus egész légköre, az ott kifejeződő cselekvő hazafiság szelleme 
elkesitheti a következő időszakban honismereti mozgalmunkat. 

Gerelyes Ede: 

„A politikai tevékenység 
egyik életteli formája a honismeret" 

Tisztelt kongresszus! Az elnöki megnyitó szólt arról, hogy félévszázada szervezett erő az a 
gondolat, amelyet népfrontnak nevezünk. A népfrontmozgalom születése első pillanatától kezd-
ve a magyar történelem haladó hagyományainak őrzője, gondozója és továbbvivője volt. Logi-
kus, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a ma már nagy tömegbázissal rendelkező honismereti moz-
galom is szervezett erővé vált és tovább gyarapodott, munkájának kereteit és mindennapjaihoz 
a biztatást a Népfronttól kapta meg. így lett e politikai tevékenység egyik életteli formája a 
honismeret: ezrek és tízezrek szívügye! 

Ebben az évben ünnepelte a honismereti mozgalom a fővárosban is az indulás negyedszáza-
dos évfordulóját . Nálunk Budapesten is több évig tartott, mig kerületeink saját elképzeléseiket 
megformálták, de 21 éve már, hogy fővárosi javaslatra a városi történet, a városi gyűjtés is 
helyet kért magának az akkor még néprajz-centrikus tevékenységben. 1964-ben volt az első 
olyan helytörténeti konferencia — emlékezetem szerint Esztergomban — ahol megfogalmaztuk 
mit gyűjtsön, mit keressen, mit tegyen el a jövőnek a városi munkás a kisiparos, az értelmisé-
gi, de teljes felsorolás nélkül összefoglalóan a városi lakos. S míg formáltuk, alakítottuk he-
lyünket a mozgalomban, a mi életünkben is fontos folyamat zajlott le, a budapesti honismereti 
mozgalom gazdag aktíva hálózatra támaszkodhatott, s politikailag aktív részese lett a Nép-
frontnak. Ez a mozgalmi munka is közéleti tevékenységre nevelt időst, fiatalt egyaránt. A má-
sik oldala az elmúlt hosszú időnek, hogy az önmagába fordult helytörténeti hobbyból a mozga-
lom hasznos, az állami, közművelő és oktató tevékenységet kiegészítő munkává vált. Itt nem el-
sősorban arra gondolok, hogy az öntevékeny gyüjtötevékenység a fővárosban is ezer és ezer 
dolgot mentett meg az elkallódástól, hanem arra, hogy ezt képes volt visszajuttatni a köznek és 
a veszendőbe menést így elkerülve beépíteni a köztudatba a hasznosat a múltból. Húsz-huszonöt 
éve még különcnek, sőt volt ahol gyanúsnak tekintették egy-egy barátunkat, aki a létrát falnak 
támasztva a falról leemelte vagy a kidobásra szánt halomból kiemelte a régi utcatáblát, a HÉV 
vagy a villamos lecserélésre ítélt megállótábláit. Milyen jó volt most, hogy megbecsülésük 
közügy lett, ezeket a tárgyakat a gyűjteményekből elővenni és újra legyártatni. 

Hosszú éveken keresztül a kerületi honismereti bizottságok voltak a biztos bázisai az évfor-
dulók megünneplésére hivatott helyi kiállításoknak. Az évtizedek alatt hagyományossá érett 
szervezeti formáink a bizottságok, helyenként gyűjtemények mellett honismereti klubokkal is 
gyarapodtak. A lakóterületileg felépült mozgalom új fázisába lépett a kerületi körzeti bizottsá-
gok bekapcsolódásával, a honismereti munkának a kerületi egységekről körzeti nagyságrendre 
bontásával. Néhány kerületünkben valósult ez még csak meg, de ezen a fórumon fontos az em-
lítése, mert ez a tendencia támogatásra szorul, hiszen az előzőekben bizonyítottam, hogy a hon-
ismeret közéleti tevékenység is. 

A kerületek történetén túl több olyan vonása is van a honismeretnek, ami nem könnyen, nem 
automatikusan jött létre, külön figyelmet kívánt meg, s kíván meg ma is. Az egyik modern vá-
rosi életben döntö szereppel rendelkező munkásság életének, munkahelyének, mai életformá-
jának, szerepének megfelelő megjelenése. Az elmúlt évtizedben megszilárdult az üzemtörténeti 
tevékenység és sok-sok gondjával együtt s talán ez az a terület, ahol az öntevékenység a mun-
kásság történetének szférájában az intézményi kutatásokat leginkább segítő eredményeket ké-
pes felmutatni. Budapesti bizottságunk több mai és néhány a múltba visszanyúló pályázattal 
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