
TlJLTÉSI IMRE

A HüNISMERETI MÜZGALüM*
Történészek, nevelők, írók, politikusok egyre gyakrabban emlegetik, vizsgálják

a nép, a nemzet, a nemzetiség fogalmát, az osztály és a haza, a nemzeti patriotiz
mus és a szocialista nemzetköziség összefüggéseit, tartalmát.

Tanulmányok, újságcíkkek, előadások boncolgatják a hazához való kötődés

elégtelenségének, olykor hiányának jelenségeit, illetve a kötődés erősítésének lehe
tőségeit. Sokszor beszélünk történetszemléletünk hibáiról, túlzásairól. vitatkozunk
a szecialista hazafiságnak a történelmi múltba, népi-nemzeti hagyományokba ka
paszkodó hajszálgyökereíről, vagy internacionalista osztályharcos elemeiről. Keres
sük az oktatásban, a művelődéspolitikában és a tömegtájékoztatásban az igazi haza
fiságra való nevelés feladatait.

A honismereti mozgalom keretében a fenti fogalmakról általában a kelleténél
kevesebbet beszélnek, de a fogalmak társadalmi megértéséért, gyakorlati megvaló
sításukért sokat tesznek. Ez a gazdagon áradó mozgalom önkéntes, változatos mun
kájával ápolja az egészséges Iokálpatríotízmust, széles tömegek számára teszi érthe
tővé a szocialista hazafiság és internacionalizmus összefüggéseit. Történelmi múl
tunk, forradalmi és haladó hagyományaink, anyagi és szellemi értékeink feltárásá
val, jobb megismerésével erősíti a minden nép számára nélkülözhetetlen nemzeti
tudatot, önérzetet, valamint a magunk és a más népek eredményeinek, fejlődésének

megbecsülését. S míndezt nem üres, szólamos hazafisággal teszi, hanem tevésre,
cselekvésre alkalmat adva, lehetőségeket kínálva, tervszerű akciókat szervezve.

A mozgalom fejlődése

A honismereti mozgalom alulról jött, népi kezdeményezésű megmozdulás. Ami
kor az elődöket keresik, sokan a középkori krónikásokíg nyúlnak vissza. De emle
getik a múlt század vagy még korábbi idők népköltési-néprajzi gyűjtőít, nyelvé
szeket, történészeket, földrajtudósokat, vagy az újabbkori szocíológusokat, faluku
tatókat. Mások a mozgalmat a Szegedi Fiatalok, a Győrffy-kollégísták és aNÉKOSz.
pozitív hagyományai folytatóinak tartják. Ez mind igen megtísztelő, s a mozgalom
igyekszik azelődökhöz méltó lenni. Egy kétségtelen: sokan alakították. formálták.
Lakóhelyüket, szülőföldjüket szerető, azt megismerni vágyó lokálpatrióták kezde
ményezték, pontosabban kezdték és csinálták, néha nem is tudatosan. Később meg
alakultak - egy-egy lelkes pedagógus vagy helytörténész körül - a laza, változatos
érdeklődésű gyűjtőcsoportok. rendszerint valamilyen intézmény: iskola, múzeum,
művelődésí ház keretében.

A mozgalom országos kibontakozása tizenkét éves múltra tekinthet vissza, ami
kor a Népművelési Intézet - a Hazafias Népfront támogatásával - megkezdte
honismereti szakkörök szervezését, irányelveket, valamint módszertani útmutatókat
bocsátott rendelkezésükre. A mozgalom fejlődésének más segítői is voltak. Első

nek talán a múzeurnok ismerték fel a honismereti mozgalorn tudományt segítő sze
repét a történeti ernlékanyag-gyűjtésben, a forrásanyag feltárásában, valamint sa
játos népművelési feladatai megvalósításában. így alakultak meg a múzeum- és
várbarát körök szerte az országban. A múzeumi szakemberek irányító, hozzáértő

támogatásával a kedvtelésből végzett adatgyűjtő munka egyre inkább alkalmassá
vált a természeti és társadalmi környezet tudományos megismerésére, a társadalmi
történeti összefüggések láttatására és a mindennapi élet, a helyi és országos poli
tika megértésére.

A Néprajzi Múzeum és a Magyar Néprajzi Társaság elindította az önkéntes
néprajzi gyűjtö-mozgalmat; Az anyagi és szellemi kultúra, hagyomány értékeinek
összegyűjtésére kiírt pályázatok eddig 200 ezer oldal terjedelmű írásos anyagót

• A szerző a Hazafias Niépfront Honismeretl Bizottságának titlkára.
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eredményeztek a népi gazdálkodás, az ipar, az építkezés, a táplálkozás, a ruházat,
valamint a hiedelemvilág, népmüvészet és a társadalmi élet szokásai stb. vonatko
zásában, Ezzel egyidejűleg az MTA Nyelvtudomanyi Intézete és a Magyar Nyelv
tudományi Társaság a földrajzi nevek gyűjtését, a nyelvjárások kutatását szorgal
mazta. Az eredmény: Zala, Somogy, Vas és Győr megyékben befejeződött a föld
rajzi nevek összegyűjtése, sok járásban a befejezéshez közeledik vagy éppen még
folyik. Egyetlen adat a munka nagyszerűségének láttatására: a Zala megyei kötet
körülbelül 30 ezer nevet tartalmaz. Az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtő

mozgalom az idén rendezte meg nagysikerű VI. országos találkozóját Sárospata
xon és Sátoraljaújhelyen. Fellendűlt a helyi irodalmi hagyományok, emlékek gyűj

tése is. Több ernlékszoba, irodalmi emlékhely létesült az országban.
Az Országos Műemléki Felügyelőség irányításával a műemléki albizottságok

ban érdeklődő ezrek váltak a műemlékvédelem és a művészettörténet értőivé. Az
aktívisták nemcsak számbavenni segítették a műemlékeket, hanem védik, népsze
rűsítík is azokat. A műemlékí albizottságok is régi honismereti múltra tekintenek
vissza: VI. országos értekezletüket tartották meg az idén Győrött.

A honismereti mozgalom legfejlettebb, legáltalánosabban elterjedt ágazata a
helytörténeti, heíyísmeretr gyűjtés, kutatás, feldolgozás. Ezen belül pedig a vá
ros-, falu-, intézmény- és üzemtörténet, a munkásmozgalmí gyűjtés, a krónikaírás.
Most kapott erőre a nemzetiségi honismereti munka is.

A helytörténeti tevékenység leggazdagabb termését felszabadulásunk 25. év
fordulója alkalmából hozta, amikor a helyi, járási, megyei és országos pályázati
kiírásokra sok ezer dolgozat készült. Csupán a Hazafias Népfront Országos Tanácsa
és az Országos Népművelési Tanács felszabadulási pályázatára félezernél több pá
lyaművet nyújtottak be. A helyi vetélkedők, pályázati kiírások, valamint a helytör
téneti kiállítások mind azt a célt szolgálták, hogy mennél több egykori esemény,
dokumentum, forrásanyag kerüljön napvilágra, amelyek hűen láttatják az ellen
állás, a felszabadulás, a forradalmi változás tényadatait. Egyes megyékben, járá
sokban valamennyi település (falu és város) feldolgozta és megírta az elmúlt ne
gyedszázad történetét. Az évforduló különösen az emlék-króníkaírást bontakoztatta
ki, eddig soha nem látott méretekben, de előresegítette a helyismereti kutatás mín
den ágát.

A mozgalom meghonosodott egyéb területeken is, amilyen a természetismeret,
országjárás. a szociográfia, a népművészeti ágak stb. Ez utóbbiak közül is kiemel
kednek tevékenységükkel nők körében a díszítő művészeti szakkörök, továbbá ele
venségükkel a "Röpülj páva"-körök, amelyek helyi hagyományokat tesznek élővé.

Ide tartoznak az irodalmi színpadok néprajzi feldolgozásai, helytörténeti gyűjtésen

alapuló dokumentumjátékai; a szülőfölddel való kapcsolattartás sokféle megnyil
vánulási formái: a volt sárospataki, pápai diákok lokálpatriotizmusa, a Szentesről

és más helyről elszármazottak budapesti klubjai, a kazincbarcikaiak mískolcí, Mis
kolc és Borsod megye fővárosi bemutatkozása, továbbá a táji honismereti napok
gazdag programja, s egyebek.

A mozgalom támogatói és irányítói

A honismereti mozgalom az elmúlt évtized folyamán nemcsak munkaterületek
hen gazdagodott, hanem támogatókban is. A KISZ, az 1967-ben Kalocsán megren
dezett Díák-Honísmeretí Konferenciája óta évről évre nagyobb erővel szervezi az'
iskolai honismereti szakköröket. Az 1970-ben Pápán megrendezett II. Díák-Honís
mereti Szakköri Konferencián meggyőző számok m,utatták az országos diáknapok
néprajzi és nyelvjárási gyűjtő-pályázatának sikerét. A honísmeretí szakkörvezető

tanárok tanfolyamai, az évenként egyre nagyobb számban megszervezésre kerülő

honismereti táborok. az "Ifjú Népművész" címért indított pályázati kiírás, a sza
badtéri néprajzi múzeum fölött vállalt K lSZ-védnökség, mínd az ifjúsági honisme
retí mozgalorn erőteljes fejlődését tanúsítják.

A Hazafias Népfront, a Népművelési Intézet és a KISZ mellebt a mozgalom
fenntartói, támogatói sorában találjuk a szakszervezeteket, a Tudományos Ismeretter-
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[esztő Társaságot, egyes szakminisztériumokat, a már említett múzeumokon kívül a le
véltárakat. könyvtárakat és a megyeí müvelödésí központokat. Tagjai közreműkö

dése révén közvetlen befolyást gyakorolnak a mozgalomrá az Országos Helytörténeti
Bizottság, valamint a Magyar Történelmi Társulat helytörténeti és üzemtörténeti
szakosztályai, továbbá az egyetemek, főiskolák tanszékei.

Mint az eddig elmondottakból is látható, a honismereti mozgalom igen sok ágon,
több mederben folyik, s számos irányító központja van. Területi szervei, ágazataí
önállóak, szervezetí formái változatosak. Lazán összefüggő, de mégis egységes moz
galommá a párt szövetségí politikáját megvalósító és a nemzeti egységet megtes
tesítő Hazafias Népfront. politíkaí-mozgalmi munkája ötvözi, Ennek következtében
alakult úgy, hogy az érdekelt szervek, intézmények bizalmából - egyetértő közre
niűködésükkel - az országos elvi, mozgalmí egyeztetést, összefogást a Hazafias Nép
front Országos Elnöksége mellett szervezett Honismeréti Bizottság látja el. A bi
zottságban az országos szervek és tudományágak képviselőikkel vesznek rés"it. A
szakmai, módszertani irányítást a tudományágak és a Népművelési Intézet látja el,
s ez utóbbinak feladata a szakköri vezetők és más honismereti irányítók képzésé
nek, továbbképzésének szervezett állami megoldása is.

A mozgalom összefogását, befolyásolását szolgália az Országos Helytörténeti
Bizottság és az Országos Honismereti Bizottság közös szerkesztésében megjelenő

Honismeret-Hel1ltörténet című időszaki kiadvány, valamint 1972 elejétől a Honisme
Teti Híradó. A mozgalom irányát, főbb tennivalóit az Országos Honismereti Bizott
ság társszervekkel egyeztetett akciói, elhatározásai is megszabják.

A természeti éi környezeti értékek nemzeti adattára

Kétéves előkészítés után a Honismereti Bizottság - az Országos Természetvé
delmi Hívatal és az Epítési és Városfejlesztési Minisztérium támogatásával - ki
dolgozta a "Természeti és környezeti értékek nemzeti adattára" elkészítésének or
szágos programját, módszerét, Az első öt megye természeti, környezeti értékeinek
összeírásához szükséges felvételi űrlap elkészült és az országos akciót elindító első

gyűlés Miskolcon lezajlott. A Borsod megyeí Tanács V. B. az adattár elkészítését
100 -ezer forint összeggel támogatja. Az országos akció célja az, hogy az állami és
tudományos intézmények irányításával, de a természetbarátok: erdészek, vadászok,
barlangkutatók, biológus tanárok vezetésével az iskolai szakkörök, mezőgazdászok

stb, tömeges bevonásával valamennyi földtani, növény- és állattani, tájképi. kör
nyezetvédelmi és egyéb védendő nemzeti értékünket számbavegyük. Az adattár a
környezetvédelem, továbbá a területrendezés távlati fejlesztését is segíti, mert az
adattár alapján gyorsabban tudnak egyes kérdésekben dönteni.

A felmérés kiterjed a történelmi-irodalmi emlékhelyekre. a falu- és városképi
jelentőségű népi műemlékekre, valamint a temetőkre és természeti környezetükre
ls. Az így elkészített adattár - a már nyilvántartásba vett műemlékekkel együtt 
jó lehetőséget ad arra, hogy természeti, környezeti, építészeti, művészeti értékein
ket és nemzeti emlékhelyeinket céltudatosan állítsuk a hazafias nevelés, az ország
járás és az idegenforgalom szolgálatába,

Jelentősebb évfordul6k

A közeljövőben két olyan történelmi évforduló következik, amelynek méltó
megünneplése egész népünknek feladata. Az egyik Dózsa György születésének 500.
évfordulója. Ebból az alkalomból országos nagygyűlés és több tudományos emlék
ülés szervezésére kerül sor a honismereti bizottság és mozgalom közreműködésével.

A másik az 1848 évi forradalom, az 1848-49-es szabadságharc és e kor nagyjai,
elsősorban Petőfi születése 150. évfordulójának méltó megünneplése. Kidolgozás
alatt van az a javaslat, amelyik azt célozza, hogya Hazafias Népfront és a helyi
tanács minden volt jobbágyfaluban, mezővárosban örökítse meg 1848 forradalmá
nak emlékét: hány jobbágy-. illetve zsellércsaládot szabadított fel, s mennyi ro-
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botnaptól, ezüstforint fizetéstől, dézsmaadástól mentesítette őket. Ezeket az évfor
dulókat kiterjedt helytörténeti-honismereti kutatás egészíti ki, amelyben a hon
ismereti mozgalom sok társadalmi munkása vesz részt.

Ezeken túlmenően szeretnénk az elkövetkezendő években a kerek évfordulók
alkalmával megemlékezni minden olyan jelentős személyről vagy eseményről, akik
vagy amelyek hazánk és a kelet-európai népek életében, közeledésében egyaránt
jelentős szerepet játszottak. Az évforduló-naptár összeállítása már folyamatban van.

Nemzeti nagyjaink emlékének ápolá:la

Az Országos Honismereti Bizottság keretében létrehoztuk a Nemzeti Sírkert
Munkabizottságot országos programmal. Célja: a magyar nemzet nagyjai emléke
zetének ápolása, emlékhelyeik méltó megbecsülése, de elsősorban a történelmi sír
kert (Mező Imre úti temető) létesítésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos felada
tok társadalmi összefogása. A Fővárosi Tanács V: B. által 1956-ban Nemzeti Pan
teonná nyilvánított Kerepesi temetőben nyugszanak a reformkor nagyjai, politiku
sok, tudósok, írók, művészek, az 1848-49-es honvédek, a munkásmozgalorn halottai,
a felszabadító harcokban elesett szovjet harcosok. A Kerepesi temető egyben az
ország legnagyobb szabadtéri szobormúzeuma: 168 művésznek mintegy 600 nagy
értékű szobra található benne.

A munkabizottság ez év szeptemberében munkaprogramját megtárgyalta s ezek
megvalósítására négy albízottságot szervezett. Az általános és jogi albizottság fel
adata a megvalósításhoz szükséges politikai, állami, társadalmi intézkedések elő

készítése, az ezekhez szükséges általános és jogi kérdések feltárása, egyeztetése. A
műszaki-művészeti-kertészeti albizottság feladata a Nemzeti Sírkert végleges kíala
krtására, területének rendezésére kiírandó országos tervpályázat előkészítése, amely
a művészeti alkotások megóvását és pihenőpark kialakítását is felöleli. A kutató
albizottság a Kerepesi temetőben és hazánk más temetőiben, továbbá a határain
kon túl nyugvó nagy halottaink sírjait veszi számba, valamint kutatja a művészí,

történelmi értékű síremlékeket és a magyar temetőkultúra emlékeit. A kegyeleti
albizottság feladata, nemzeti nagyjaink nyughelyének gondozása mellett, \ emléke
zetük fenntartása, eszményképük, példaadásuk felhasználása a hazafias nevelésben.
:Ezt a munkát az egyházak eddig is készségesen segítették. S hogy erre szükség
van, példának elég megemlítenünk, hogy a Kerepesi temetőben 1848-1862 közötti
időben eltemetett halottakról csak egyházi anyakönyvek tanuskodnak.

A honismereti mozgalom mindenkié

A feladatok sorolását még sokáig folytathatnánk, hiszen csak néhány fonto
sabb tervet ismertettünk. Az eddig elmondottakból is látható azonban, hogya hon
ismereti mozgalorn ma már a városok, községek jó részében és a fővárosban is
gyökeret eresztett. A helyi közélet jelentős tényezőjévé vált, fontos szerepet tölt
be a lakó- és munkahely, a szülőföld, népünk és egész hazánk megismerésében, a
közgondclkodás, a helyes történelmi szemlélet alakításában, a helyi közművelődés

ben, továbbá a történelmi, kulturálís magatartásbeli értékek megőrzésében.

A mozgalom azonban nem áll meg az ország határainál. A kü!földön élő, a
tengeren túl letelepedett magyarság és ennek csak szűk rétegét alkotó politikai
emigráció sok tárgyi és szellemi értéket vitt magával. Ezek összegyűjtése, feldol
gozása, megmentése a jövő számára egyetemes nemzeti érdek. A kivándoroltak kő

zött igen sok az értelmiségi, az alkotó író, művész, gazdasági és műszaki szakem
ber. Közülük számosan váltak híres ernberekké. Az ő tevékenységük, kevés kivétel
lel - ha közvetlenül nem is a magyar hazát gazdagította a múltban, vagy erősíti

a jelenben - mindenképpen a magyar nép hozzájárulásaként értékelhető a befo
gadó ország fejlődéséhez, erősödéséhez. Ugyanígy foghatjuk fel az alkalmazotti mun
kakörben, a termelő vagy szolgáltató ipari ágazatokban elhelyezkedett magyar rnun
kások tevékenységet is. .
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Szép feladata lehetne a kinti és a hazai magyar intézményeknek, szervezetek
nek a világban szétszórt magyarság eredményeinek és nagyjainak számbavétele,
továbbá a magyarság-, és származástudat fenntartása, a kulturális kapcsolatok sok
oldalú ápolása. A számos közül csak egy kiemelkedő példát említünk meg, a Finta
Sándor világhírű szobrászművészét, aki szülővárosára hagyományozta mestermű

veit, A turkevei Finta Múzeum minden kiállított darabja ékes példája a hazafiság
határokon túlható erejének. De a honismereti mozgalom feladata a közép-kelet
európai testvéri népek és a közöttük élő magyarság életének, értékeinek jobb meg-
ismerése, a kölcsönös közeledés munkálása is. .

A mozgalom minden jószándékú. állampolgárunk számára széles kaput tár, hogy
aktív részese lehessen a honismerett munkának. Nincsen olyan társadalmi réteg, amely
ne venne részt akcióiban. Fizikai munkások, parasztok, értelmiségiek, a tanulóifjúság
és a felnőttek egyaránt örömet. találnak benne. Sokan érdekesnek tartják, hogy
milyen sok az egyházi ember a mozgalom munkásainak soraiban. Pedig nagyon
természetes, hogy különösen az idősebb generációkkal szorosabb kapcsolatot tartó
papság nemcsak a békemozgalomban tevékenykedik, hanem a helytörténeti-hely
ismereti, néprajzi, nyelvjárási és egyéb kutatásban, gyűjtésben is. Ezekre nemcsak
államunk szocialista demokratizmusa és néptront-politikánk ad lehetőséget, hanem
azok az adottságole is, amelyekkel papságunk az általuk vezetett egyházi anya
könyvek, vagy például a historia damusok révén is rendelkezik. A jövőben is cse
lekvően vegyenek részt a honismereti munkában, sőt ebben a tevékenységben a vi
lági testületek: az egyházközségi tanácsok, presbitériumok tagjainak megnövekedett
érdeklődésére, közreműködésére is számítunk.

PILINSZKY JÁNOS VERSEI

HASONLAT

Kulcs elkp,llódni,
zár bezárulni,
cipő megállni,
amennyire csak számok tudnak valakit
kézreadni és idegenné tenni,
olyan mély a mi elhagyatottságunk.

VAN GOGH IMÁJA

Csatavesztés a földeken.
Honfoglalás a levegőben.
Madarak, nap, és megint mqdarak.
Estére mi marad belőlem?

Estére csak a lámpasor,
a sárga vályogfal ragyog,
s a kert alól, a fákon át,
mint gyertya.sor, az ablakok:

hol én is laktam, s nem lakom,
a ház, hol éltem és nem élek,
a tető, amely betakart.
Istenem, betakartál régen.
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A TÖBBI KEGYELEM

A félelem s az álom
volt apám és anyán!.
A folyosó meg a
kitáruló vidék.

Igy éltem. Hogy halok meg?
Milyen lesz pusztulásom?

A föld elárnl. Magához ölel.
A többi kegyelem.

D E EZ S E

Téren-időn- túl, utoljára
a t i sz t a a k a d á ly.
Amatatás,
veszkődés egy zsinórral,
korttyal,
falattal, mely lezúdul,
végigzúdul arcodon-arcomon.

Aztán az égi nap kerek
gyönyörűsége fényesen,
váratlanul, megkésve, mozdulatlanul,

De ez se végleges.


