
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 
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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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