
A HONISMERETI MOZGALOM HELYZETE

ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI SZOLNOK MEGYÉBEN

i.
Honismeret — helytörténet — honismereti mozgalom

Az emberekben feltételezhetően már igen korán élénk érdeklődés élt szűkebb
hazájuk, városuk, falujuk, környezetük múltja iránt. Az ezirányú megismerés igénye
egyaránt jelentkezett a tömegek körében és a mindenkori uralkodóosztály részéről. Ez
a törekvés szülte a tömegek körében a honismereti mozgalmat és az uralkodóosztály
által támogatott helytörténetirást. A helytörténetírásra az uralkodóosztályok nagy fi-
gyelmet fordítottak és fordítanak ma is a tökés országokban, ugyanis tudományos ter-
mékeit a tömegek befolyásolása fontos eszközének tartják, igyekezve mindenkori poli-
tikájuk szolgálatába állítani a kisebb közösségek múltja és történelmi feltárasakor
tapasztalhatókat.1

A tömegek körében jelentkezett reális igény feudális és kapitalista környezetben
bonyolult politikai áttételeken keresztül hatott. Forradalmiságuk színvonalától füg-
gött, mennyire tudtak a szűkebb környezet feltárásakor kapott eredményeket öntuda-
tuk növelése és az uralkodóosztály elleni harc szolgálatába állítani, igyekezve ilyen
úton is kihámozni, hacsak helyi vonatkozásban is az igazságot abból a gyakori tuda-
tos ferdítésből, amit az uralkodóosztályok propagandája okozott. A tömegek forra-
dalmi^ágának színvonala esetenként eléggé alacsony volt, s így lehetőséget nyújtott
arra, hogy az ilyenfajta mozgalmakat az uralkodóosztályok saját érdekükben felhasz-
nálhassák.2

A szűkebb haza megismerésére és megismertetésére irányuló törekvés Magyaror-
szágon a hazatudat kiformálódásával párhuzamosan jelentkezett, a felvilágosodás ko-
rában. A nemzettéválás folyamatának hatására alakult ki, s egyben azt segítette. A
kibontakozó törekvéseket az uralkodóosztályok mindig veszedelmesnek látták.3 így
egészen a felszabadulásig hazánkban csupán a helytörténetírásnak volt némi élettere.

A felszabadulást követő években az egyes pártok a hazafiságot, mint a maguk
érdekeit szolgáló eszközt kezelték, s ez a tény továbbra is fékezte a mozgalom kibon-
takozását. Gátló tényezőként jelentkezett az is, hogy ebben az időben a szocialista
hazafiság fogalma nem volt részleteiben tisztázott. A fordulat évét követően a naci-
onalizmus ellen indult feltétlenül szükséges harcban a mozgalom továbbra sem fej-
lődhetett ki, de nem a nacionalizmus elleni harc, hanem az elvi tisztázatlanság és a
kérdés dogmatikus kezelése miatt.4

A honismereti mozgalom az ellenforradalom leverését követően a dogmatikus-
szektás hibák kiküszöbölésével, a nemzeti kérdés elvi tisztázásával a Magyar Szoci-
alista Munkáspárt által meghirdetett nemzeti egység - népfrontpolitika alapján meg-
indult szocialista nemzettéválás folyamatában bontakozott ki. A mozgalom részben
a tömegek válasza e folyamat örömmel fogadott megindulására, részben, és fejlődése
ezt bizonyítja, egyre inkább e folyamat egyik fontos eszköze.5
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Szocialista hazánkban az uralkodóosztály és a dolgozó nép alapvető érdekei azo-
nosak. Ennek következtében a kibontakozó honismereti mozgalom és a korábban is
művelt helytörténetírás kapcsolata megváltozott, hiszen a honismereti mozgalom és
a helytörténetírás célja a kutatott területeken egyaránt az objektív igazság feltárása.
A honismereti mozgalom és a helytörténetírás közeledett egymáshoz, bár különbségeik
továbbra is vannak.

A mozgalom és a helytörténetírás korábban különböző szervezeti bázisai szoros
egységbe léptek. '

A honismereti mozgalom sokszínű és változatos lehetőségeivel egy-egy község leg-
aktívabb tagjait bevonhatják a gyűjtő, feltáró, krónikaíró és múzeológiai jellegű mun-
kába.

A helytörténetírás egyre inkább támaszkodhat a mozgalom feltárta eredményekre,
s egyben további impulzusokat ad feldolgozásai révén a mozgalomnak.

Mind a honismereti mozgalom, mind a helytörténetírás egy-egy helyi közösség
történetének kutatásával és megírásával fontos tudományos feladatot teljesít.'1

A honismereti mozgalom tartalmát, helyét a tudományok rendszerében, feladatait,
a mozgalom legalább évtizedes tapasztalatait figyelembe véve lehetett tudományos
igazsággal részleteiben is meghatározni. Ez természetesen nem csorbítja azok érdemét,
akik a kibontakozás kezdetén adtak irányt a mozgalomnak, mert az általuk adott el-
ső meghatározások lényeigében helyesen tükrözték a mozgalmat és annak feladatait.7

A kibontakozással párhuzamosan, attól függően, hogy az egyes szerzők a honis-
mereti mozgalom mely oldalát igyekeztek éppen előtérbe állítani olyan értelmezések
is születtek, amelyeket maga a mozgalom később túlhaladt. Ilyen volt például az a
meghatározás, mely a honismereti mozgalmat népművelési tevékenységként értelmezte,8

de ugyancsak jelentőségének egyfajta eltúlzása volt ideológiai vívmányként értékelni.9

Mindezek ellenére az alapvető feladatokat még e szerzők is helyesen határoztá-k meg
és tűzték a mozgalomban résztvevők elé.10 Jól látták, hogy a mozgalom kezdeti idő-
szakának bázisát, mely elsősorban a diákságra terjedt ki, hogyan lehet bővíteni a mű-
szaki értelmiségiekkel, közegészségügyi dolgozókkal, agronómusokkal, vasutasokkal,
munkásmozgalmi veteránokkal és a nőmozgalom résztvevőivel.11

1970-re számottevő elemző tanulmányok láttak napvilágot, mintegy elősegítendő
az országos konferenciát.12 Erre az időre a honismereti mozgalom fejlődésének olyan
szakaszához ért, amikor konferenciái munkásértekezletek lehettek, s képesek voltak
kifejezni azoknak a társadalmi és ideológiai céloknak a teljességét), amit az indulá-
sakor maga elé tűzött, valamint átfoghatták azokat a kutatási területeket, amelyeket
a helytörténeti kutatás tárgya tartalmaz.13

A honismereti mozgalomban résztvevők tevékenységüket a mozgalom kibontako-
zásának kezdetétől honismereti szakkörökben végezték és végzik ma is. A szakkörök-
ben folyó munka témakörei a legutóbbi évekig folyamatosan bővültek.14

A mozgalom eddigi tapasztalatai alapján az országos konferencia 1970-ben a bon-
ismereti mozgalom tartalmát a következőkben határozta meg:

komplex kutató-gyűjtőmunka, amely a bennünket körülvevő hazai társadalmi és
természeti környezetre vonatkozó ismeretek összegyűjtését célozza;

ismeretek terjesztése, a tudományos igényű közlésen és ismeretterjesztésen keresz-
tül a törnegkommunáció változatos eszközeivel is}5

Fentiekből következően a honismeret további nagy távlatokat rejtő alakulásában
sajátos, önnáló tudományággá való fejlődés útját járja. Tarkább, vegyesebb képlet,
mint szinte bármely más tudomány. Kellő szinten való műveléséhez tudományos fel-
készültség szükséges, s eredményei tudományos értékűek lehetnek.
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Elméleti szempontból a honismeretet interdiszciplináris tudományágként kell ke-
zelni, amely jellegénél fogva a szoros értelemben vett tudományos munkán túl laikus
mozgalmat is magában foglal, de amelynek tudományos jelentősége állandóan növek-
szik.16

A honismereti mozgalom alapvető feladata a mozgalom kibontakozása óta adott,
a tömegekben élő aktivitás, kezdeményező készség és alkotási vágy kielégítésével és
fejlesztésével az egész népet alkotó hazafiságra nevelni, ennek teret, lehetőséget adni
és teremteni.17 A haza iránti szeretetet, ragaszkodást és megbecsülést úgy fejleszteni,
hogy honfitársaink mindennapi életének természetes kísérőjévé váljék és eljusson a
szocialista hazaszeretet élményéig,18 honismereti munkájuk segítségével tisztában áll-
jon előttük a magyarság helye, szerepe a népek együttesében, vagyis hazaszeretetük
az internacionalizmussal párosuljon.19

A honismereti mozgalom irányítása sokáig nem volt egységes. A mozgalom ki-
bontakozásának kezdetén az irányítást a Népművelési Intézet végezte. Később kap-
csolódott be a mozgalom segítésébe az Országos Helytörténeti Bizottság, a TIT Or-
szágos Történelmi Választmánya és a HNF Honismereti Bizottsága. A legutóbbi évek-
ben bővült az irányítást végző testületek száma a SZOT Kulturális és Agitációs Osz-
tályával.20 Ma úgy látják, hogy a mozgalom irányításában részt vevő szervek munká-
jának megfelelő koordinációjával a mozgalom irányítása és egyenletes fejlődébe bizto-
sított. Ügy véljük és a gyakorlat is egyre inkább ezt bizonyítja, hogy a koordináció
elvégzésére a HNF Honismereti Bizottsága hívatott.

n.
Honismeret és helytörténet Szolnok megyében

Szolnok megye egy részére vonatkozó adatok már Bél Mátyás kéziratos munká-
jában szerepeltek.21

A honismereti mozgalom és helytörténeti kutatás megindulását Szolnok megyében
még sem számíthatjuk működésétől. Elszigetelt volt és nem támaszkodott tömegérdek-
lődésre. Ugyanígy a Verseghy hagyományok ápolása ma sokkal jelentősebb, mint ami-
lyen hatást munkásságával a költő gyakorolt saját korában.*2 Végső soron századun-
kig sem a honismereti mozgalom csírái nem alakultak ki, sem a helytörténetírás nem
hozott létre jelentősebb produktumot.

A századfordulóra mindkét irányban jelentős fejlődés jellemző. Ekkor látott nap-
világot Gyárfás István nagy összefoglalása a kunok és a jászok történetéről, amely ha
napjainkra elavult \i, de nem nélkülözhető a Nagykunság és a Jászság történetének
kutatói számára. Gyárfás műveivel indult meg megyénkben a számottevő helytörté-
neti kutatómunka.23

Nagyjából Gyárfással egyidőben kezdődött Szolnok megyébdn a megye múltjának
autodidakta módon való kutatása, melyet Hild Viktor neve fémjelez.24 Noha Hild
kutatásai elsősorban egy tehetséges ember erőfeszítései nyomán bontakozott ki, mégis
a kutatások jellegénél fogva a honismereti mozgalom első helyi csíráinak tekinthetők.
Többek között Hild gyűjtötte össze a Tanácsköztársaság szolnoki sajtóját is, megő-
rizve azt így az utókornak.25 Hogy Hild Viktor neve nem csupán egyéni törekvést,
hanem szélesebbkörű egészséges érdeklődést fémjelez alátámaszthatjuk a Tanácsköz-
társaság idejéből származó olyan helyi dokumentumokkal, amelyek erre a szélesebb-
körű érdeklődésre is építve szorgalmazzák a munkások és parasztok életére, mozgal-
maira vonatkozó tárgyak, dokumentumok összegyűjtését.26 Ugyancsak századunk első
évtizedének czirányú törekvéseibe illeszkedik a karcagi Nagykun Múzeum megalapí-
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A Tanácsköztársaság leverését követően a korábban egyszerre több helyütt is
bontakozó mozgalom számára sem volt működési lehetőség. A Horty korszakban így
Szolnok megyében csak a rendszer által támogatott helytörténeti kutatás érhetett volna
el eredményeket. A korszakban mindössze három olyan mű született, amely ma emlí-
tésre méltó; Botár Imre Szolnok várostörténetének egy kisebb szakaszáról írott műve,28

Fodor Ferenc Jászság monográfiája29 és a Scheftsik György által szerkesztett tanul-
mánykötet Szolnok megye történetéről.30 A három említett mű közül az első kettő
erényeivel tűnik ki ma is a korabeli munkák közül, míg a Scheftsik szerkesztette
könyvet a Horthy korszak bírálói is sikertelennek tartották, ti. a rendszer kritikátlan
dicsőítése sem tudta elkendőzni súlyos hibáit.31

A honismereti mozgalom kibontakozásának kezdeteit Szolnok megyében az 184S-
49-es polgári forradalom és nemzeti szabadságharc centenáriumára való felkészülés-
ben kereshetjük. A centenárium méltó megünneplését célzó erőfeszítések helytörténet-
írásunknak is jelentős produktumát hozták létre Kaposvári Gyula A szolnoki csata
című művének megjelenésével.32

A mozgalom erőteljesebb lökést az 1950-es évek elején kapott, s ebben nagy sze-
repe volt a TIT (akkor még TTIT) létrejöttének 1953-ban. Ebben az időben indult
meg a termelőszövetkezetekben is a fokozott népművelő munka.33 Ugyancsak ezt az
időszakot jelzi a Jászkunság c. folyóírat életrehívása34 és a Jászkunsági Füzetek meg-
indítása is.3° E sorozat második számaként jelent meg Betkowski Jenő Fahajók a Ti-
szán című munkája, mely eredetileg díjazott pályamű volt. A szerző nem szakképzett
ethnographus, hanem középiskolai tanár és így mindenképp a mozgalom aktívái közé
sorolandó. A honismereti mozgalom e fellendülő szakaszát a Kisfaludi Sándor szer-
kesztette Verseghy tanulmánykötet megjelenése zárta.36

A honismereti mozgalom tárgyalt fellendülő szakasza komoly eredményeket ho-
zott, annak ellenére, hogy ebben az időben még nem volt sem országosan sem a me-
gyében szervezett irányítása. Az 1956-os ellenforradalom okozta ideológiai válság és
a konszolidáció érdekében hozott bizonyos adminisztratív rendszabályok hatására
a mozgalom 1956 végétől egyidőre visszaesett.

A honismereti mozgalom újabb fellendülése Szolnok megyében 1962-ben kezdő-
dött el, a napjainkig töretlenül tart. A fellendülés első éveiben az újonnan alakult
honismereti szakkörök gyorsan növekvő száma jellemezte.37 Létrejött a mozgalom tö-
megbázisa és az aktívahálózat. Ugyancsak ezek az évek voltak a mozgalom iskolaévei,
ekkor történt a szakmai alapjártasság magszerzése. Ez egyfajta lehetőséget adott az
évfordulókra való sikeres felkészülésre.

Ebben az időben a honismereti mozgalomnak megyei irányító szerve még nem
volt. Az irányítást az Országos Népművelési Intézet végezte Honismeret című idő-
szaki kiadványaival és országos szakmai tanácskozások szervezésével. E tanácskozások
közül kiemelkedik az 1967 tavaszán Szolnokon rendezett értekezlet, mely elsődlegesen
hazánk felszabadulásának 25. évfordulója előkészítését szolgálta, de jelentőségét in-
kább az adta, hogy először ült le együtt tárgyalóasztalhoz az összes olyan szerv, így
a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztálya, a Magyar Munkásmozgal-
mi Múzeum, a Néprajzi Múzeum', a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézete, a Magyar Természetbarát Szövetség, a TIT, a KISZ, a múzeumok és a le-
véltárak, valamint a Hazafias Népfront képviselői, mely a mozgalom irányításában
valamilyen módon érdekelt volt.38

Az évfordulók megünneplése (1967, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50.;
1968, az októberi polgári demokratikus forradalom 50.; 1969, a Magyar Tanácsköztár-
saság 50. és a Szolnok felszabadulásának 25.; 1970, Magyarország felszabadulásának
25.; évfordulója) és a megünneplés előkészítése feladatainak hatására a honismereti
mozgalom Szolnok megyében kiteljesedett. Az évfordulók négy éves periódusa a per-
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manens feladatok következtében mozgásban tartotta a mozgalmat, állandó foglalkoz-
tatást nyújtva aktiváinak. Az időszakot számos értékes kiadvány megjelenése is jel-
lemezte/' A kiadványok megjelenése egyenes következménye volt a mozgalom súlya
felismerésének. Mivel a honismereti mozgalom, mint neve is mutatja, mozgalom jel-
legű, legkiválóbb aktíváinak alkotásai elsősorban művelődési intézmények kiadásában
láttak napvilágot.

A mozgalom kiteljesedésének idejére tehető a megyei irányítás megszervezése a
Hazafias Népfront Szolnok Megyei Elnöksége Honismereti Társadalmi Bizottságának
létrehozásával/'0 és a helyi'1 ül. megyei akciók mellett'1- a járások által kezdeménye-
zett rendezvénysorozatok megjelenése/1'1

m.
x̂ ehe tőségeink — feladataink

Lehetőségeink és további feladataink meghatározásánál a honismereti mozgalom
mai képeiből és az országos konferencia meghatározta elvekből kell kiindulnunk.
Mindenekelőtt azt kell szem előtt tartanunk, hogy az országos konferencia által adott
jellemzés a mozgalomról, annak tartalma és fő feladatai Szolnok megyében is álta-
lános érvényűek. Ezért nem is szükséges a bevezető részben leírtakat újra megismétel-
ni. Fontos azonban kiemelnünk azokat a problémaköröket, melyeknek lehetőség
szerinti megoldása a mozgalom további erősödését szolgálja.

A mozgalom tömegbázisának szélesítése az elkövetkező években is fontos felada-
tunk marad. Ma a mozgalom tömegét elsősorban a diákság (általános és középiskolák
tanulói), az értelmiségiek, alkalmazottak és néphadseregünk Szolnok megyében állo-
másozó tisztikarának egy része adja. Ugyanakkor szinte elenyésző a munkásság, pa-
rasztság és az agrárértelmiségiek aránya. Ugyancsak kevéssé számíthatunk a nőmoz-
galomban résztvevőkre. Ebből adódóan további erőfeszítéseket kell tennünk ezen
osztályoknak és rétegeknek a honismereti mozgalomba való nagyobbarányú bevonására.
Munkafeladataink fokozott súllyal helyezik előtérbe az ipari és mezőgazdasági üze-
mek kutatását, s e feladatok megoldása lehetetlen az előbb említett osztályok bevo-
nása nélkül.

A honismereti mozgalom irányítása a mozgalom fejlődésével együtt alakult ki,
ezidáig mintegy követve azt. Így a mozgalom egy lépéssel mindig irányítása előtt járt.
Napjainkra a megfelelő irányítás feltételei kialakultak és adottak. Miután továbbra
is fenn kell tartanunk és hangsúlyoznunk a honismereti mozgalom jellegét, irányítását
is énnek megfelelően kell megszerveznünk.

Véleményünk szerint a bonismereti mozgalom irányítása fejlődésének jelenlegi és
elkövetkező szakaszán kettős lesz, s ez az irányítás napjainkra már ki is alakult.

Ha ki:ebb-nagyobb hiányosságokkal, az elvi irányítást, a feladatok meghatározá-
sát elvégzi a HNF Honismereti Társadalmi Bizottsága. További feladata volna még,
a munkájának kiteljesedését jelentené, ha a megyében folyó honismereti munka koor-
dinálását maradéktalanul el tudná látni. Ugyancsak e bizottság feladatkörébe tartozna
az összes, a megyében meghirdetett pályázat értékelése, vagy a pályaművek bírálóinak
kiválasztása.4'1

Helységenként, járásonként, a közvetlen irányítást azok a művelődési intézmények,
illetve a mozgalom irányításában részt vevő egyéb szervek (pl. SZOT Kulturális és
Agitációs Osztálya) látják el, amelyeknek hagyományosan hosszabb idő óta kapcsola-
tuk van a mozgalommal. Ugyancsak ők végzik a szakmai irányítást!'''

A további feladatok kijelölése úgy kell megtörténjen, hogy a mozgalom tovább
szélesedjen. Minden erővel arra kell törekedni, hogy az évfordulós feladatok végre-
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hajtásával megteremtődött lendület ne hagyjon alább, ki kell használnunk azt. Olyan
feladatokat kell kijelölnünk, amelyek ismereteinket mélyítik és szélesítik, de csak rend-
szeres napi aprómunkával oldhatók meg.

A megyében mindenütt meg kell indítanunk az ipari és mezőgazdasági üzemek
történetének kutatását, részben a dolgozó osztályok mozgalmi, részben a szocialista
iparosítás és a mezőgazdaság szocialista átalakulásának jobb megismerését célzóan/'0

Alaposan meg kell szerveznünk a már többször beindított, de abba is maradt
krónikaíró mozgalmat!"

E két megyei fő feladat mellett helységenként, azok történetére és kiemelkedő
személyiségeikre vonatkozó további konkrét helyi munkafeladatokat kell találnunk.
Ezek már témájuknál fogva is előkeli segítség a mozgalom tömegbázisának szélese-
dését.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a munkafeladatokat a honismereti mozgalom irányító
szervei csak a megyei illetve helyi párt - és állami szervekkel együtt határozhatják
meg helyesen, ti. a mozgalom személyiségformáló szerepéről fakadóan kutatási és
gyűjtési eredményeit a vonatkozó aktuális politikai akciókban is fel lehet használni.

A mozgalom kutatási eredményeinek széleskörű ismertetése ugyancsak fő felada-
tunk. Propagáljuk vele a mozgalom eredményeit, de ugyanakkor az eredmények köz-
zététele, legyen az beszédvázlatban felhasználva, kiállításon bemutatott, a vagy meg-
jelent publikáció, visszahat a mozgalomra és segíti annak további fejlődését.

A honismereti mozgalom kutatási eredményei helytörténetírásunkban jelentkeznek.
A helytörténetírás és ezen belül a mozgalom eredményeinek publikációs lehetőségei
ma még a mozgalmon kívüli szférákban találhatók. Aktuális országos vagy helyi év-
fordulóknál publikációs lehetőséget biztosíthat maga a sajtó is, de ez viszonylag szűk
terület. Tudományos eredmények közzétételét, mivel a mozgalomnak saját anyagi bá-
zisa nincs, a mozgalom szakmai irányítását végző szervek biztosíthatják, - így a mú-
zeumok, levéltárak, könyvtárak, művelődési otthonok, - végső soron a tanácsok, mint
előbbiek irányító szervei.

Meggondolandó volna a mozgalom eredményeinek közzétételére a HNF Szolnok
Megyei Bizottságánál is valamilyen pénzalapot teremtem.

Ugyancsak sürgős feladat, hogy a művelődési intézmények tervszerűbben támo-
gassák a honismereti mozgalom kutatási eredményeinek nyilvánosságra hozatalát.

Úgy véljük, ha a felsorolt fő kérdésekben előbbre tudunk lépni, Szolnok megye
honismereti mozgalma sajátos lehetőségeivel az évfordulók idején elért eredményeit
fokozhatja és magasabb szintre emelheti.

Selmeczi László
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13 SZÉKELY György, 1970, 89—91.

14 SZANTÖ Imre — DÖMÖTÖR Sándor.
1961, 4. A honismereti szakkör célja — a
szakköri tevékenység adta nevelési lehe-
tőségek felhasználásával a szakkör tagjai-
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29 FODOR Ferenc, 1942.
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33 SOMÖGYVÁRI Imre, 1962, 3. A tsz-ben
(Karcag, Lenin Tsz) a művelődési m u n k a
1953-ban kezdődött.

3* TURÁNYI István, 1954, 1—2. A helyi anyag
a helyi témák feldolgozása még sok terü-
leten várat m a g á r a . . . Pedig ezek a kér-
dések közelebb állnak hozzánk, . . .Hála a
kezdeményező, lankadatlan igyekezetnek.
. . .a Szolnok megyei Pártbizottság meg-
értő támogatásának, . . .bekopogtathatunk
az érdeklődő, a közvetlen környezetét
színvonalasan megismerni akaró, a helyi
haladó hagyományokat ápolni és tovább
fejleszteni kívánó olvasóhoz.

35 A Jászkunság i Füzetek sorozatban öt m ű
látott napvi lágot. SZŰCS Sándor, 1954.
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szakkörré alakult és kiállítást rendezett
gyűjtött anyagból, mely a tsz történetét
mutatta be. Szolnok megyei Néplap ,19G2.
február 13. A községi tanács és a helyi
szervek támogatásával Kenderesen meg-
alakult a honismereti szakkör, amelynek
jelenleg mintegy húsz tagja van. Honis-
meret 6, 1964t 44. Szolnokon a honismere-
ti szakkört Szabó László, a Damjanich Mú-

zeum munkatársa vezeti.

Honismeret 7, 1965, 79. Az abádszalóki
honismereti szakkör (mely az elsők között
alakult meg Szolnok megyében — S. L.)
az idén tervezett 15 előadás helyett 17-et
tartott meg. A szakkör a felszabadula-
óta eltelt 20 éves fejlődésnek mozzanatait
próbálja alaposan kidolgozni. Ugyanott 67.
Törökszentmiklóson az iskolai honismereti
szakkörök együttesen rendezték meg a
város húsz éves fejlődését ötletesen be-
mutató helytörténeti kiállítást.
1970-ben Szolnok megyében a következő
h e lységekben működtek honismereti szak-
körök: Cibakháza, Csépa, Kunszentmárton,
Mesterszállás, Öcsöd, Tiszakürt, Tiszasas,
Jánoshida, Jászapáti, Jászárokszállás,
Jászágó, Jászboldogháza, Jászfényszaru,
Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászszentandrás
Jászladány, Fegyvernek, Kunhegyes, Ti-
szapüspöki, Kuncsorba, Kétpő, Kengyel,
Tiszafüred, Szolnok, Jászberény, Túrkeve,
Karcag, Törökszentmiklós.

38 A mozgalom fejlődésének ezen szakaszán
az ilymódon szervezett irányítás elégséges
Is volt.

39 A mozgalom aktivistáinak munkál Jcözül
néhány kiemelésre méltó kiadvány: MÉ-
SZÁROS Ferenc, 1969a, 1969b, Néprajzi
dolgozatok Szolnok megyéből 1970. SÁ-
ROS András, 1971.

40 A Honismereti Társadalmi Bizottság
1969-ben jött létre és azóta rendszeresen
dolgozik. A megyei társadalmi bizottság
mintájára többek között a törökszentmik-
lósi és kunszentmártoni járásban is lét-
rehozták honismereti társadalmi bizottsá-
got. A HNF Szolnok megyei Elnöksége
Honismereti Társadalmi Bizottsága 1971-
ben megkapta munkájáért a Társadalmi
Munkáért plakett arany fokozatát.

41 Pl. Törökszentmiklós újjátelepülésének
250 éves jubileuma alkalmából rendezett
kulturális hetek. Ennek keretében nyitot-
ták meg az 1970. évi múzeumi hónapot és
megyei honismereti tanácskozást is ren-
deztek.

42 Ilyen akció volt a Tanácsköztársaság és
hazánk felszabadulásának évfordulója al-
kalmából meghirdetett jubileumi pályázat.

93 Legjobb példa erre az 1970-ben rendezett
honismereti napok a törökszentmiklósi
rásban

44 Ezt azért Is szükséges hangsúlyoznunk,
mert az elmúlt években előfordult, hogy

a járási pályázatra beadott munka a l
lektorálás szerint nem volt díjazásra mél-
tó, míg az országos pályázat bírálóbizott-
sága előkelő helyre rangsorolta.

45 Szolnok m e g y é b e n 1954-től a D a m j a n i c h
M ú z e u m , ill. 1963-től a Szolnok m e g y e i
Múzeumok Igazgatósága évente hirdetett
gyűjtöpályázatot és adott szakmai irányí-
tást a pályázatokon résztvevőknek.

46 Honismeret-Helytörténet 1970/2, 111—112.
Mészáros F e r e n c hozzászólásában az or-
szágos konferencián többek között e lmon-
dotta, hogy a termelőszövetkezeti szövet-
ségekkel, a megyei t a n á c s mezőgazdasági
osztályával és egyéb szervekkel közösen
olyan pályázatot fognak hi rdetni , ameiy-
n e k célja, a termelőszövetkezetek tör téne-
tének megi ra t ta tása lesz. A pályázat meg-

hirdetése megtörtént.

47 Törökszentmiklóson 1971-ben a városi ta-
nács művelődési osztálya vette kezébe a
kiónikaírás irányítását. A városi krónika
megírására #0 tagú munkabizottságot je-
lültek ki.

48 Példaként szeretnénk kiemelni a Damja-
nich Múzeum kezdeményezését. Az intéz-
mény a Múzeumi Levelek című időszaki
kiadványt a mozgalom fórumává igyekszik
tenni és ennek érdekében profilját is meg-
változtatta.

KAPOSVÁRI Gyula

1950 A szolnoki csata. Szolnok.

1965 Emlékezés Hild Viktorra. Múzeumi
Levelek 7—8.

1970 A Szolnok megyei múzeumok ered-
ményei és tervei. Múzeumi Közlemények
1970/2.

LIPTAI Ervin

1967 Néhány gondolat a honismereti moz-
galom soronlevö feladatairól. Honisme-
ret 9.

Mészáros Ferenc, Szolnok megyei küldött
hozzászólása az országos konferencián.
Honismeret — Helytörténet 1970/2.

MOLNÁR János

1970 Honismeret — Helytörténet. Honisme-
ret — Helytörténet 1970/1.

Néprajzi dolgozatok Szolnok megyéből
(diák-pályamunkák). Összeállította Dr. Sza-
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tár 17—18. Szolnok. 1970.
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Sándorig. Kézirat.
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