
A honismereti mozgalom helye a közművelődésben 

V. Nevelés, tudatformálás 

Mint arról már korábban beszéltünk: a közművelődésnek és a benne ki-
alakult, tevékenykedő közösségeknek, mozgalmaknak a feladata a tudat és a 
személyiség formálása-nevelése, s minthogy a személyiség, egyéniség megbont-
hatat lan: a nevelés minden területén, a nevelés összhatásával. Ennek nem mond 
ellent, hogy egy-egy közművelődési területnek, részmozgalomnak a nevelés egyik 
vagy másik területével kiemelten, fő nevelési feladatként kell foglalkoznia. így 
például a honismereti mozgalomnak a hazafiságra való neveléssel, természete-
sen más mozgalmak, területek segítségével. 

Emellett minden közösségnek vannak olyan lehetőségei, adottságai, hogy a 
közművelődés egy-egy vonatkozásában többet adhat, vagy nagyobb tömegeket 
tud vonzani. Nem kell bizonygatni, hogy egy jól megírt, megrendezett és meg-
játszott, az adott hely múl t já t vagy jelenét bemutató dokumentum-dráma több 
embert vonz és nagyobb hatású, mint egy — ugyanezen témáról megírt — hely-
történeti tanulmány (vagy ennek bemutatása egy előadáson), holott esetleg ép-
pen abból a témából született a dokumentum-játék. 

A honismereti mozgalom megismerési köre (szülőföld-haza) szinte minden 
ember érdeklődését felkelti. S minthogy a mozgalomba való aktív bekapcsoló-
dáshoz nem kell semmiféle veleszületett haj lam, képesség, mint például a mű-
vészeti mozgalmaknál, módja van arra — legalábbis elvileg —, hogy minden 
embert bekapcsoljon a közművelődés áramába. 

Nevelő hatása — mint az egész közművelődésé — közvetett módon bonta-
kozik ki. De ebben is vannak fokozatok. A zene nevelő-tudatformáló hatása 
áttételesen és hosszabb idő alatt érvényesül, de például egy vita a község jele-
néről vagy jövőjéről, közvetlenül és azonnal. A nevelésben a végső eredményt 
a különböző — közvetettebb és közvetlenebb, azonnal és hosszabb idő múlva 
érvényesülő — hatások egymásra épülő összegződése hozza meg. 

VI. Közéletiség, együttműködés 

A művelődési közösségek belső életükkel a szocialista demokratizmusnak.:, 
közéletiségnek is előkészítő iskolái. A honismereti közösség az átlagosnál erő-
teljesebb érzelmi és értelmi kötöttséget fejleszt ki egy-egy településhez, köz-
igazgatási- vagy tájegységhez, munkahelyhez stb., mivel ezek életével, múl t jával 
és jelenével, fejlődésével ismerkedik, foglalkozik. így közvetlenül készít elő a 
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demokratikus kötelezettségekkel, jogokkal való élésre, a helyi politikában való 
tájékozott, aktív részvételre, s e munká jába be tud ja kapcsolni a többi közös-
séget is. 

A honismereti mozgalom szinte minden tudományterület tel érintkezik, kap-
csolatot tart , s arra is lehetősége van, hogy ezt a kapcsolatot kétoldalúvá, a segí-
tést kölcsönössé tegye. Miközben ugyanis útmutatást , támogatást, ismeretanyagot 
kap a tudományos intézményektől, társaságoktól, a „hétköznapok tettenérésé"-
vel, az illető hely adottságai miatt az általánostól eltérő fejlődésének bemutatá-
sával, dokumentálásával e tudományos műhelyeknek maga is segítséget adhat. 
Ezzel egyben tagjait önálló vizsgálódásra, a társadalmi-politikai összefüggések 
keresésére ösztönzi azon túl, hogy sokoldalú kapcsolódása révén módja van a 
mozgalom valamennyi résztvevőjének ismereteit — legalább a tájékozottság 
szintjén — szélessé, sokoldalúvá tenni. 

A honismereti mozgalomról mindezek után azt mondhatnánk, hogy „a köz-
művelődés kicsiben". Nem akar azonban több lenni, mint szerves rész az egész-
ben, együttműködésben és kölcsönhatásban a többi résszel. Együtt kell fejlődnie 
a közművelődéssel, a közművelődés egységében. Ez a követelmény szabja meg 
fejlődésének feladatait . 

VII. A honismereti mozgalom fejlesztésének feladatai (Javaslatok) 

A honismereti mozgalom e fentiekben felvázolt képe reális, mert amit le-
ír tunk — ha nem is mindenütt , de több helyen, s ha nem is készen, de legalább 
csírájában megvan. Azt azonban nem mondhat juk , hogy egészében ilyen a moz-
galmunk, csak azt, hogy ilyen lehetne s ilyennek kell lennie. így szinte a leírás • 
ból adódnak a feladatok. Minthogy azonban megfogalmazásukbari alapvető kö-
vetelmény a konkrétság és az egyértelműség, e feladatokat meg is kell határozni 
a Honismereti Bizottság szintjén. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az általunk 
legfontosabbnak tartott , alább leírt feladatok nem elszigeteltek, hanem egy 
feladatrendszer részei, s a kívánt eredményt párhuzamos, összehangolt meg-
valósításuk hozhatja meg. 

1. Fel kell mérnünk a honismereti mozgalom erőit 
A felmérésnek — a közösségek és vezetőik számszerű Kimutatásában és 

tevékenységük minőségi mutatóinak összegyűjtésében — legszélesebben és leg-
mélyebben a nagy közigazgatási egységekben (megye, főváros, esetleg megyei 
jogú városok) kell megtörténnie. Fel kell ölelnie minden honismereti és „hon-
ismereti jellegű" közösséget mind a közoktatás, mind a közművelődés területé-
ről, tekintet nélkül szervezeti keretükre. 

De több szempontból (tájékoztatás, továbbképzés, kiadványok megküldése 
stb.) szükséges, hogy az iskolai és iskolán kívüli „honismereti" közösségekről és 
vezetőikről legyen országos, központi kimutatás. Ennek elkészítése — minthogy 
elsősorban a szakmai-módszertani irányításhoz szükséges —, a Népművelési 
Intézet feladata (a művészeti csoportokról, az ismeretterjesztő szakkörökről, e 
potenciálisan „honismereti jellegű" közösségekről is a Népművelési Intézet szak-
osztályai vezetnek kimutatást). Ha e felmérések csak egy adott időpontban ad-
nak is pontos képet, alapjai a mindenkori fejlesztési-szervezési elgondolások 
kimunkálásának, s rendszeresen tovább fejleszthetők. 

2. Meg kell teremtenünk a mozgalom egységét 
A mozgalom további fejlődése a differenciáltságban, sokszínűségben meg-

követeli az egységet, s ebben a folyamatosságot, az egymásra épülést. Ehhez 
egységes szemléletet kell kialakítanunk mind a mozgalomban, mind a helyi 
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párt-, népfront és állami vezetőknél, a gazdasági és kulturális élet irányítóinál, 
a koordinálást végző szerveknél, intézményeknél. Ehhez tovább kell fejleszte-
nünk eszközeinket, kereteinket (képzés — esetleg a pár t - és állami vezetők és 
egyéb irányítók képzésébe, tájékoztatásába is beépítve —, továbbképzés, anké-
tok, viták, honismereti táborok, tömegkommunikációs eszközök, honismereti ki-
adványok, periodikák stb.). 

3. Szélesítenünk, erősítenünk, mélyítenünk kell a kapcsolatot, az együttmű-
ködést, az erők összefogását 

a) az „elsődleges terület" — főleg a művelődési otthon — többi közösségé-
vel, hogy ezzel a közművelődés egységét, hatékonyságát is növel jük; 

b) a közművelődés „kapcsolódó területei"-vel, kul túrát terjesztő-közvetítő 
tevékenységet végző tudományos és művészi alkotó műhelyekkel, hogy e tevé-
kenységüket a helyi kötődést erősítő, alkotó közreműködésünkkel gazdagít-
hassuk; 

c) azokkal a mozgalmunkkal azonos cél érdekében irányító vagy alkotó 
munkát végző társadalmi és tömegszervezetekkel, amelyek tevékenysége az or-
szág egész vagy egy meghatározott területére, illetve a társadalom egészére vagy 
egy — kor, nem, nemzetiség, foglalkozás szerinti — részére ter jed ki. 

4. A honismereti mozgalomnak szélesítenie kell tömegbázisát 
a) Szélesítenünk kell a honismereti tevékenységet minden korosztálynál. 

Arra kell törekednünk, hogy felkészítő tevékenység folyjék már az óvodákban, 
az általános iskolák alsó tagozatában is (népdalok, népi táncok, gyermekjátékok 
tanítása, a népi díszítőművészet megkedveltetése, környezetismeret stb.). Ettől 
kezdve a fiatalokat „kézről-kézre adva" az általános- és középiskolákban, a szak-
munkás-tanuló intézetekben, ma jd a munkahelyükön (ahol már maguk is szer-
vezhetnek honismereti közösséget), folyamatosan kell alkotó munkával foglal-
koztatni. elsajátított ismereteiket tervszerűen hasznosítani, továbbfejleszteni. Ki 
kell terjeszenünk munkánkat a nyugdíjasok körére is és el kell érnünk, hogy 
a különböző korosztályok között folyamatos legyen a kapcsolódás és az egy-
másra hatás lehetősége. 

b) A bázis szélesítésének általánosnak kell lennie, de különös gonddal kell 
felkarolnunk, támogatnunk a munkások, a szövetkezeti dolgozók, az ifjúság — 
ezen belül a munkásifjúság, a szakmunkástanulók — és a nők körében, valamint 
a városokban folyó honismereti tevékenységet. Szakmai-módszertani támogatást 
kell adnunk a nemzetiségi szövetségeknek, a honismereti közösségeiknek. 

5. Szélesítenünk, teljesebbé kell tennünk a mozgalom tartalmát a természet-
tudományok, a műszaki-technikai fejlődés iránti érdeklődés erőteljesebb felkel-
tésével: ezek történetének, társadalmi hatásának, helyi vonatkozásainak kutatá-
sával, feltárásával. 

6. A helytörténetben kapjanak nagyobb szerepet az új, a jelen eseményeit 
rögzítő — és ezzel a közéletiséget is fejlesztő — krónika-formák, a havonta vagy 
negyedévenként, nagyobb példányszámban megjelenő községi, üzemi híradók, 
az amatőr dokumentumfilmek, a község, a város, az üzem fejlődését és fejlesz-
tési elgondolásait bemutató (fénykép-, makett- , te rvra jz- stb.) gyűjtemények, 
kiállítások, s az ezekhez kapcsolódó megbeszélések, viták. Az üzemtörténet vo-
natkozásában a mozgalom kiemelten segítse az üzemi évkönyvek, krónikák Írá-
sát; az üzemi élet eseményeit, megnyilatkozásait megörökítő szocialista-brigád-
naplók vezetését. 

7. Mindezek érdekében céltudatos, tervszerű munkával, kísérletezéssel bőví-
tenünk kell a mozgalom szervezeti kereteit, ú j változatos formákkal, érdeklődési 
területekkel (természetesen alkalmazva és továbbfejlesztve az eddig beváltakat), 



amelyek vonzóvá teszik a honismereti mozgalmat és alkalmat teremtenek újabb 
rétegek aktív bekapcsolódására (termelés, te rmészet tudomány, technikatör ténet , 
a jelen rögzítése stb.) 

8. Egységesen és egymásra építve ki kell alakítanunk az irányító káderek 
képzését és továbbképzését, illetve annak többszintű, az adott szint szükségle-
teit kielégítő rendszerét . Tervszerűen jel kell használnunk azokat a változatos 
lehetőségeket (pl. honismeret i táborok, tudományos diákkörök, szakszervezeti , 
tanácsi és tanár i továbbképzés stb.), amelyek a mozgalomnak — bázisa kiszéle-
sítése mellett — lehetőségeket adnak az egységes szemlélet kialakítására. 

9. Hassunk oda, hogy a megyei honismereti bizottságok irányításával — a 
meglévők példájára — minden megyében induljon honismereti híradó, a ku l tu -
rális és közművelődési folyóira tokban pedig kap jon megfelelő helyet és te re t a 
mozgalom. Az országos Honismereti Híradó rendszeresen, szabályos időközökben 
jelenjék meg. Az országos és helyi periodikák együttműködése érdekében meg 
kell keresnünk a lehetőséget, hogy szerkesztőik évente találkozzanak. 

10. A megyei honismeret i bizottságok vezetőit, reszortfelelőseit a Hazaf ias 
Népf ron t Országos Ti tkársága évente egyszer és különleges a lka lmakkor (pl. or-
szágos nagy feladatok, akciók alkalmával) h ív ja össze, hogy a teendőket , az elvi-
elméleti kérdéseket egyeztethessék. 

11. A Hazafias Népf ron t Országos Elnöksége és a Honismeret i Bizottság fon-
tol ja meg egy ki tünte tő honismeret i jelvény, p laket t a lapí tásának lehetőségét . 
Ezzel évente — nem nagy számbán — az ország legkiválóbb honismeret i m u n -
kásainak érdemeit ismernék el, s növelnék a mozgalom erkölcsi megbecsülését . 

12. Ha az előterjesztésben foglal takat az illetékes szervek e l fogadják és jóvá-
hagyják , az Országos Honismeret i Bizottság bízza meg munkacsopor t ja i t az elvek 
és javaslatok részletes k imunkálásával , gyakorla t i megvalósításával, esetleg hoz-
zon létre egy egészen szűk körű operatív csoportot, amely a m u n k á t felelősen 
ütemezi, koordinál ja , elosztja, a fe ladatokat végreha t ja , és ehhez k é r j e az orszá-
gos vagy terület i intézmények, szervek, szervezetek segítségét. 

Töltési Imre — Dr. Nóvák József 

Csíkmadarasi zöldmázas csempe 

6 


