
Györffy, tudva, hogy a néprajz elválaszthatatlan a társadalom kutatásától, gondoskodott arról, 
hogy a tanszéken szociográfiai képzést nyerjünk. Mády Zoltánt bízta meg előadások és szemináriumok 
vezetésével. Amikor 1939 őszén váratlanul árván maradtunk, a helyettes tanárok mellett igen sokat 
tanulhattunk Mády Zoltántól, ö készített fel minket a tábori kutatásokra is, minden falu történe-
tével, társadalmával, statisztikai viszonyaival meg kellett ismerkedni, mielőtt terepre mentünk. Mádyval 
sokat vitatkoztunk, mert mi fiatalok erősen Erdei hatása alatt álltunk, de a vitatkozásokból is ta-
nultunk. 

E nehéz háborús évek alatt több mint 15 tábor zajlott le és igen sokan vettek bennük részt. 
Kiemelkedő jelentőségűek az Újvári Béla és Újváriné Kerékgyártó Adrién által vezetett művészeti 
táborok, különösen a csíkmenasági és a bácsjózseffalvi. Mégis igen kevés jelent meg a sok kutatásból. 
Közben vége lett e korszak mozgalmának, s az a csoda, hogy az anyag nem pusztult el. Megjelent 
Papp László népi jogszokás gyűjtése Kiskunhalasról,, az őrségi kutatásból Kardos László disszertá-
ciója, a népi táplálkozásról, a sárpilisi kutatás rövid összefoglalója Mády szerkesztésében, valamint el-
szórt cikkek, így a bogdándi viseletről, a menasági helynevekről. De a táborokban végzett gyűjtések 
nagy része, sokezer oldal kézirat, térkép, rajz kiadatlanul nyugszik a Néprajzi Múzeum Adattárában, 
ahogyan erről a nyomtatásban is megjelent kitűnő katalógusok alapján tájékozódni lehet. Például az 
ugocsai tiszapéterfalvi anyaga egymaga 2500 oldal. 

Mi lesz a sorsa ennek az értékes anyagnak? A mai szociológia számba veszi a világháború előtti 
„első" szociológiai kutatás történetét, a Galilei Kör tevékenységéhez kapcsolódó kutatást, jól ismert 
a népi írók mozgalma és az 1938-ig tartó szociográfiai kutatás is, de ahol a táj- és népkutató 
mozgalom kezdődik, ott abbamarad a tudománytörténet. Ez nem is nagyon marasztalható el, mert 
erről a tevékenységről igen kevés a publikált nyom. Azt javasolom tehát az emlékülésnek: e tudomá-
nyosan jól felkészített, sokoldalú, tudományköri szemlélettel végzett társadalomkutatásról készüljön 
írásos összefoglalás. Idővel pedig az egyes táborok arra méltó anyaga is nyerjen feldolgozást és publi-
kálást — lehetőleg addig, amíg az egykori táborozók életben vannak. 

Kresz Mária 

A tájkutatás időszerűségei és 
mai lehetőségei 

Örömmel fogadtam el munkatársaimmal együtt a meghívást ide az emlékülésre. A Táj- és Nép-
kutató Intézet munkáját mi nem ösmertük és nem tapasztalataiból merítve indult el a munkánk az 
1980-as évek elejétől. Ez persze közyetve még komolyabb bizonyítéka nemcsak annak, hogy a Táj-
és Népkutató Intézet akkor haladó utakon járt, hanem annak is, hogy eredményei és tapasztalatai 
ma is megérdemlik a figyelmet és időszerűek. Az egyetemi ifjúság, a fiatal értelmiség társadalmi-
közösségi szerepre felkészítése közben a honismereti munka megújításán gondolkodva ütköztünk ugyan-
azokba a feladatokba, mint elődeink. A hivatalos tudományosság csekély ifjúságmozgósító buzgalmába, 
a friss, empirikus társadalomkutatások kevésbé ismertségébe, a tudomány közéleti szerepébe vetett hité-
ben és pedagógiai szerepelhivatottságában szűkölködő tudóstársadalomba (tisztelet a kivételnek). Ke-
vés olyan kiemelkedő személyiségre mint Györffy István vagy Magyary Zoltán voltak. A felsorolt 
előfeltételeknek megfelelően a diákifjúság társadalomtudományos felkészültségének szintje ma ala-
csony, a konkrét társadalomismeret hiányos, ugyanakkor felfokozott és növekvő érdeklődés és társa-
dalomkritikai érzékenység tapasztalható a fiatalok körében. 

Ezek a hiányok és szükségletek szabták meg, hogy kialakítsuk a közösségi élményszerzés, az aktív 
cselekvés módszereivel azokat a tanulási formákat, amelyek a rendezett és tényfeltáró társadalomisme-
retet szolgálják. Nem azért, hogy szakmai felkészültséget adjunk, hanem azzal a céllal, hogy a leg-
különbözőbb szakmákban és egyetemi tanulmányok mellett az értelmiségi hivatás társadalomismereti 
alapjait kibontakoztassuk. Az elődöket kutatva a tradíciók gazdag tárházát fedeztük fel, s egyre tuda-
tosabbá vált bennünk is, hogy a homályosan tudott, félig elfeledett előzmények megismerése egyik 
alapfeltétele mai sikeres munkánknak. 

Minket tehát a feszítő gyakorlati kérdések megoldásának megalapozottabbá tétele közben a műve-
lődési és ifjúsági mozgalmak története keretében kezdett el érdekelni a Táj- és Népkutató Intézet múlt-
ja. A megismerkedés útján, magunk között gyakran magunkat is táj- és népkutatónak neveztük, 
mint ahogy sok is a tényleges hasonlóság. Nem rajtunk múlott vagy múlik, hogy törekvéseink intéz-
ményesített kereteit nem eléggé formáltuk a folytonosság szellemében. Talán a Györffyhez és Ma-
gyaryhoz hasonló vezető tudós személyiségeket is kineveli majd magának ez a mozgalom. 

'A Honismereti Bibliográfia címú mellékletben közöljük azoknak a publikációknak a jegyzékét, amelyek áttekintést 
adnak eddigi és tervezett munkánkról. 
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Több tucat fiatal szociológis kutató és egyetemi oktató megalakította Intézetünk mellett a Szociográ-
fiai Táborvezetők Munkaközösségét. Munkánkat még csak éppen elindítottuk. A mai társadalmi igé-
nyeknek megfelelő táborok, kutatások szervezése mellett egyik fontos feladatunknak tekintjük a moz-
galmi, művelődéstörténeti vonatkozású tradíciók feltárását és megismertetését.' 

Az elmúlt években nyaranta átlagosan 6—8 két-három hetes időtartamú tábort szerveztünk, főleg a 
H N F anyagi támogatásával. Az anyagi támogatásban más szervek is részt vettek. Sok esetben a köz-
vetlen szakmai vezetés és szervezés feladatait sem vállaltuk, csak irányítottuk az előkészítő tevékeny-
séget. 1985-ben a következő táborokban kezdődött meg, illetve folytatódott a munka: Salgótarján-
ban a város és pereme kapcsolatát, a szegregáció témáját tekintettük á t ; Tarjánban a közigazgatás 
és az emberek viszonya témakört folytatjuk; Rudabányán, Bagaméron, Homokmégyen a település 
társadalmi-gazdasági szerkezetének megismerése volt a tábor programja. Dombegyházán művelődés-
szociológiai jellegű az érdeklődés, Nagykanizsán a szociális rétegzettség és a kultúragazdaságtan a 
téma. Jászfényszarun a tsz kertészetében dolgozók élet- és munkakörülményeit vizsgálták, Jakab-
szálláson pedig a szakszövetkezet helyi társadalomban játszott szerepét. 

Várjuk az érdeklődőket, bekapcsolódni vágyókat, a társakat. 
Tóth János 

{ HÍFKK 

Újjáalakult az Országos Honismereti Bizottság 
Az Országos Honismereti Bizottság 1986. február 24-én tartotta újjáalakuló ülését a Magyar Munkás-

mozgalmi Múzeum tanácskozó termében. Az ülésen megjelent Garamvölgyi József, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának titkára, köszöntötte a bizottság tagjait és hangsúlyozta a megújuló mozgalomban a 
folytonosság szükségességét. Feladatként jelölte meg, hogy a mozgalom erőteljesebben vonja be tevékeny-
ségébe az ifjúságot, továbbá, hogy szorosabban működjék együtt a különböző intézményekkel. Garamvöl-
g/i József átadta a Hazafias Népfront Kitüntető Jelvényét Tóth Jánosnak, a Népművelési Intézet igazga-
tóhelyettesének. 

Dr. Kanyar József, a Honismereti Bizottság újonnan megválasztott elnöke ismertette a megalakult bi-
zottság tagjainak névsorát, amelyet később közlünk. Szembetűnő új sajátossága ennek a listának, hogy 
nagyobb súlyt kaptak a mozgalom vidéki munkatársai: az új bizottság tagjainak csaknem 40%-a nem a fővá-
rosban dolgozik. 

Az alakuló ülésen szomorú kötelességeként Töltési Imre emlékezett a honismereti mozgalom két nagy 
halottjára, Dömötör Sándorra és Nóvák Józsefre, a bizottság tagjai pedig néma felállással fejezték ki gyá-
szukat. 

Az alakuló ülésen igen sok — egyesek szerint túlságosan sok — téma került napirendre. Többen meg-
állapították, hogy a tervezet szerinti, esetenként létrehozott tematikus bizottságok nem garantálják kel-
lően a bizottság munkájának folytonosságát és továbbra is szükség van a korábban bevált munkabizottsá-
gokra. A résztvevők megismerkedtek az ez évben Budapesten, június 30-a és július 4-e között sorra kerülő 
XIV. Honismereti Akadémia előzetes tervezetével. Ismételten szóba került a nem hivatásos kiadók által 
megjelentetett honismereti kiadványok hozzáférhetősége. Gémes Balázs muzeológus beszámolt a Magyaror-
szági Népi Orvoslási Topográfia kutatásának helyzetéről és kérte a bizottság további támogatását. 

A földrajzi nevek témája kétféle megközelítésben is napirenden volt: egyrészt mint az összegyűjtött ne-
vek elakadt kiadásának szorgalmazása, másrészt a turistatérképek által végzett „tarvágás" miatt esedékes 
földrajzinév-mentó akció szükségessége. Többen is fölvetették, hogy nagy szükség lenne a nyári honisme-
reti táborok módszertani és tartalmi tapasztalatainak — a táborszervezők és -vezetők bevonásával történő 
— utólagos értékelésére, a tanulságok szervezett formában való levonására és közzétételére. Jól kirajzoló-
dott a honismereti mozgalom sokrétűsége, a hozzászólók megfogalmazták ugyanis egyrészt azt az igényt, 
hogy a honismereti munkában kapjon nagyobb teret a történelem régebbi rétege, másrészt pedig hogy a 
múlt mellett a jelen társadalmi kérdéseinek vizsgálata is erőteljesebben szerepeljen a honismereti kutatá-
sokban. 

Dr. Kovács József főiskolai tanár ismertette az idén először szervezett nyári honismereti szakkörve-
zető-képző tábor tervét, amelyre júliusban kerül majd sor a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. 

Végezetül dr. Kanyar József foglalta össze az elhangzott javaslatokat, és bejelentette, a Honismereti 
Bizottság lépéseket tesz annak érdekében, hogy a rádióban „Kis magyar honismeret", a televízióban pe-
dig Magyar történelmi körkép témájú sorozat induljon a honismereti mozgalom népszerűsítése, a történel-
mi ismeretek elmélyítése és a nemzeti tudat erősítése érdekében. 

Halász Péter 
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