
adottságok más és más probléma elé állították a csoportot. „Kemsével kapcsolatban 
azt tapasztaltuk, hogy a kérdéseknek mindig az illető helyzet fokozatos megismerésé-
ből kell fakadni, s az ú j kérdéseket az előző kérdésekre adott feleletek, az előző 
munkaeredmények a lap ján kell megkonstruálni. Legtöbbször azután a ku ta tó érzé-
kétől, szemléletétől és tudásától függ az, hogy mennyire t ud j a az előtte fekvő hely-
színi anyagot é r t ékes í t en i . . . " — szűrte le a tapasztalatot Gunda Béla.9 A helyszíni 
munka két hétig tartott , m a j d a tisztázatlan kérdések tanulmányozására ősszel to-
vábbi egy hétre visszatértek. 

A helyzetfelmérés végső megállapítása: „Kemse ma egy kitagadott, utolsó óráit élő 
kis társadalmi egység képét m u t a t j a . . . Kibontakoztak előt tünk szellemi, politikai és 
gazdasági iskolázatlanságának és magárahagyottságának megnyi lvánu lása i . . . Főleg 
a külső gazdasági és társadalmi körülmények s az ezeken felépülő ideológiai meg-
nyilvánulások azok, melyek Kemse süllyedő életének előidézésében részt vettek. 
Ezek sokkal egyetemesebb jelenségek, minthogy csak Kemsét érintették . . ,"10 

A monográfia hatására a harmincas évek második felében a falukutatók újabb 
öntevékeny csapatai indul tak útnak. Helyszínen megismerni a „hárommillió koldus 
országát". Köztük többen nemcsak a tudomány eszközével álltak az elhagyatott 
paraszti réteg mellé, de szívükkel is. A kemsei munkaközösség életre nevelő tudo-
mányos iskolájából országos hírű tudósok, politikusok kerültek ki. Munkásságuk 
mára már a történelem része: múlt idő. De mint ilyen, tanulságokat kínál. Példát és 
módszert a ma if júsága számára. Mert hiszen a megváltozott körülmények között is 
maradt még feladat. A „fehér pestis", az egyke — sőt m á r az egy se — napja inkban 
is pusztí t ; a még fellelhető népművészeti értékek gyűjtése, ápolása továbbra is népi 
összefogást igényel; a határa inkon kívül élő sokszínű magyarság sorsának és minden-
napi életének megismerése ma is feladatunk. 

Negyedszázad nemcsak egy ember életében, hanem egy mozgalom történetében is 
jelentős állomás. 25 éve annak, hogy 1960. július 26—30-án megrendezték az első 
honismereti szakkörvezetői tanfolyamot, amelynek magam is hallgatója voltam. 
A tanfolyamot a Hazafias Népfront Országos Titkársága és a Népművelési Intézet 
rendezte Budapesten, és összesen 25 hallgatója volt. A tanfolyamot dr . Dömötör 
Sándor, a Népművelési Intézet főelőadója vezette. Érdekes a birtokomban levő és a 
Népművelési Intézet által az 1460. számmal sokszorosított névsor összetétele: 14 tanár 
és tanító, 3 igazgató, 3 népművelő, 3 muzeológus, 1 TIT-szaktitkár, 1 vb-ti tkár. 
A hallgatók egy részének volt szakköre, mások csak érdeklődők voltak, esetleg később 
szerveztek szakkört. Igen élénk vita, megbeszélés, önképzés folyt, s gyakran csaptak 
össze ellentétes vélemények is. 

A résztvevők 12 fa lut és 13 várost képviseltek, Budapestről nem volt érdeklődő. 
A Népművelési Intézet a szakmai, a Hazafias Népfront a politikai képzésről gondos-
kodott. Mivel a honismereti szakkörök szerepét és helyét nem tudták meghatározni, 
a Népművelési Intézet a képzőművészeti szakköri osztályhoz sorolta. Megállapíthat-
juk, hogy a honismereti szakkörök a Honismereti mozgalom legszervezettebb közös-
ségei. Ha valaki egyszer m e g akar ja írni e mozgalom történetét, a szervezett honis-
mereti szakköri mozgalmat nem hagyhat ja ki belőle. 

A szervezett honismereti szakköri tevékenység körülményei sokat változtak. Kez-
detben több segítséget kaptak a szakkörvezetők, s több, központi jellegű tanfolyamra 
hívtak bennünket. Ma, érthető okok miat t módosult a képzés formája és jellege is, 
de nem változott meg a kisközösségek szerepének, súlyának jelentősége. A honisme-
reti szakköri közösségekben nagy erő, lehetőség rejtőzik. Akár falun vagy városban, 
akár iskolában vagy művelődési házban működnek a honismereti szakkörök, a haza 
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megszerettetésének, a nemzeti tudat kialakításának, a közéleti tevékenyégnek olyan 
kovászai lehetnek, amely ma is nagy mozgatórugó, előbbre vivő erő. Ez az iskolán 
kívüli tevékenység a szülőföld megismerésében, az országjárással szerzett tapasztala-
tokkal életre szóló kötődést, világnézeti alapot is ad. 

Sajnos a honismereti szakkörök értékeléséről, minősítéséről, továbbképzésről év-
tizedek óta szó van, de máig sem alakul t ki. A szakköri munkát hosszú időn át 
megfelelő továbbképzés, minősítés nélkül végezni igen nehéz feladat. Csak a sa já t 
szakköri munkám említem meg. Az 1960-as tanfolyam óta 25 éve vezetem Debrecen-
ben a II. Rákóczi Ferenc honismereti-műemlékvédő szakkört. Bár ezt jelenleg társa-
dalmi munkában végzem, mégis szívesen vettem volna, s venném most is a minő-
sítést, az értékelést, ami t hiába vártam. Érdemes volna azzal a kérdéssel is foglal-
kozni, hogy mi az oka: a honismereti szakkörvezetők állandó változásának. 

Sokat beszélünk a haladó hagyományok erejéről. A szervezett honismereti szak-
köri mozgalom negyedszázados évfordulóját nemcsak találkozókra, ünnepi megemlé-
kezésekre kellene felhasználni, hanem elsősorban a mozgalom további ú t j ának meg-
erősítésére. Az örökség fel tárása akkor is kötelesség, ha csak negyedszázadról van 
szó. Tanulnunk kell a szervezett honismereti szakköri munka eredményeiből és hibái-
ból is. A mozgalomra is érvényes a mondás: csak az remélhet jövőt, ki múltját 
értékeli, becsüli. 
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