
Fővárosi brigádtörténeti pályázat 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága, a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, Budapest Főváros Tanácsa V. B. és a Fővárosi Művelődési Ház 

BRIGÁDUNK TÖRTÉNETE 
címmel pályázatot hirdet. A pályázaton részt vehetnek a fővárosi vállalatok, intézmények, szövetke-
zetek brigádjai. 

A pályázat lehetőleg tartalmazza a következőket: 
1. A brigád története megalakulásától napjainkig. 
a) Krónikaszerűen, a brigád összetételének változásai, személyi cserélődés, közösségi megmoz-

dulások, patronálások, üzemi és lakóhelyi közéletben való részvételük stb. 
b) A brigád gazdasági, politikai helye, szerepe a munkahely egészében, pl. az üzemi demokrácia 

gyakorlásában, újítómozgalomban, munkaversenyben való részvétele stb. A munkahely technikai fel-
szereltsége hogyan változott a közelmúltban és a változó feltételek milyen új követelményeket támasz-
tottak a brigádközösséggel szemben. 

2. A brigád tagjai egyéni életútjának alakulása, s abban a brigád, mint közösség szerepe pl. tanulás, 
továbbképzés, előléptetés, egymás segítése stb. 

A pályaművek feltétlenül emeljék ki azokat az eseményeket , amelyeket a brigád tagjai meghatá-
rozónak, fontosnak tartanak brigádjuk történetében, közösséggé válásuk folyamatában, eddigi ered-
ményeikben, s esetleges kudarcaikban. Rendkívül lényegesnek tartjuk, hogy gazdasági és politikai 
történetük mellett sok színes részletet ismertessenek mindennapjaikról. 

A pályázatok beérkezésének határideje: 1981. szeptember 15. 
Pályadíjak: I. 7 0 0 0 Ft, II. 5 0 0 0 Ft , III. 4000 Ft, IV. 3500 Ft, V: 3000 Ft , VI. 2500 Ft , VII. 2 0 0 0 

Ft, VIII. 1500 Ft , IX. 1000 Ft , X. 1000 Ft, és valamennyi értékelhető pályamű könyvjutalomban 
részesül. 

Eredményhirdetés: 1981. novemberében, a Fővárosi Művelődési Házban. 
A pályaműveket a következő címre kéljük beküldeni: Fővárosi Művelődési Ház Budapest XI., 

Fehérvári út 47. 1119. A borítékra kérjük ráírni: a brigád nevét, a munkahely pontos címét és a 
pályázat címét. 

Pest megyei helytörténeti, krónikaírói pályázat 

A Hazafias Népfront Pest megyei Bizottsága, a Pest megyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya, a 
Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár és a Pest megyei Levéltár a megyei honismereti mozga-
lom további támogatására helytörténeti, krónikaírói pályázatot hirdet. A pályázat nyilvános, azon 
részt vehetnek mindazok, akik Pest megye településeinek múltjával.foglalkoznak, - kü lönösenaPes t 
megyei helytörténészek, krónikaírók, pedagógusok és a honismereti szakkörök. A pályázaton nem 
vehetnek részt hivatalos kutatók: történészek, főhivatású levéltárosok, muzeológusok. Csak olyan 
munkák nyújthatók be, amelyeket előzőleg - különböző célból - még senki sem lektorált. Kiadóhoz, 
szerkesztőséghez korábban eljuttatott írásokkal, továbbá doktori értekezésekkel, főiskolai, egyetemi 
szakdolgozatokkal, diplomamunkákkal nem lehet pályázni. 

A Honismeret 1981. 3. számának melléklete. 



Pályázni a következő témákban lehet: 
1. Beadható megyetörténeti tanulmány, továbbá a munkásmozgalom és a népfrontmozgalom me-

gyei és helyi történetét feldolgozó munka, történelemstatisztikai feldolgozás, az adott Pest megyei 
község (város), üzem, vállalat, szövetkezet, intézmény, egyesület és mozgalom története, illetőleg a 
felszabadulástól napjainkig terjedő időszakot átfogó elbeszélő krónika és közéleti személyiség vissza-
emlékezése. Ebben a kategóriában pályázni csak jegyzetekkel ellátott és legalább egy szerzó'i ív terje-
delmű (32 gépelt oldal) pályaművel lehet. 

A dijak: Két 3500 Ft-os I. díj, két 2 5 0 0 Ft-os II. díj, négy 1500 Ft-os III. díj. 
2. Benyújtható a Pest megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a megyei helytörténeti munkát 

támogató 5/1976. sz. határozata nyomán elkészített - elsősorban az 1979. és 1980. évi - falu (város) 
krónika, valamint az adott üzem, vállalat, szövetkezet és intézmény, egy vagy néhány esztendejéről 
szóló munkahelyi krónika. Ebben a kategóriában a pályaművek terjedelme nincs korlátozva. 

Díjak: Két 3000 Ft-os I. díj, három 2 0 0 0 Ft-os II. díj, öt 1200 Ft-os III. díj. 
A pályázat történelmi jellegű munkákra vonatkozik. A bíráló bizottság nem veszi figyelembe a 

múltról szóló szépirodalmi jellegű, vagy a régészeti és néprajzi munkákat, de elfogad forrásértékű 
visszaemlékezéseket. A pályaműveket a Pest megyei Levéltárnak (1364. Budapest, Semmelweis u. 6., 
vagy Pf. 30.) kell megküldeni. A pályamunkán fel kell tüntetni a pályázó nevét, foglalkozását és címét. 
A pályamunkát egy példányban kell benyújtani, a bíráló bizottság a gépelt szöveg jó minőségű papíron 
készült első példányát fogadja csak el. 

A pályamunkák beküldésének határideje: 1981. augusztus 31. 
A pályázat eredményét 1981. november 7-én közlik. 
A pályadíjakat az erre a célra összehívott bíráló bizottság ítéli oda. A bíráló bizottság a pályázat 

anyagának ismeretében a díjak számát felemelheti, a díjak összegét megemelheti, díjat megoszthat, 
összevonhat vagy nem ítéli oda, és egyes munkákat jutalomban részesíthet. A pályázaton részt vevő 
munkák kézirati példányai a Pest megyei Levéltár tulajdonává válnak. A művek egészének vagy részle-
teinek publikálási joga két évig a pályázatot meghirdető szerveket illeti meg. Ha a pályázók igénylik, 
kinek-kinek szakmai, módszertani tájékoztatást szívesen nyújt a Pest megyei Levéltár. 

Dr. Nóvák István 
a Pest megyei Tanács V. B. 

művelődésügyi osztályának vezetője 

Kovács Antalné 
a Hazafias Népfront Pest megyei 

Bizottságának titkára 

Rozgonyi Ernőné dr. 
a Pest megyei Művelődési Központ 

és Könyvtár igazgatója 

Dr. Lakatos Ernő 
a Pest megyei Levéltár 

igazgatója 

Komlói várostörténeti pályázat 

A Hazafias Népfront Komló városi Bizottsága, Komló város Tanácsa V. B. művelődésügyi Osztálya és 
a Komló városi Művelődési Központ Komló várossá nyilvánításának 30. évfordulója tiszteletére, a 
honismereti mozgalom segítése és fellendítése érdekében pályázatot hirdet 

Komló új- és legújabb kori történetének 
(a XVIII. st . elejétől napjainkig) témaköréhez kapcsolódó pályamunkák megírására, készítésére. A 
pályázat alapkövetelménye, hogy a közgyűjteménybe még be nem gyűjtött történeti értékű forrásokra, 
muzeális jellegű tárgyakra, dokumentumokra, fényképekre, egyéb ábrázolásokra és visszaemlékezé-
sekre támaszkodjék, azok lelőhelyének feltüntetésével. 

A pályaművek felölelhetik a jelzett időszak bármely témakörét (politikai, munkásmozgalom, hely-
történet, gazdaságtörténet, társadalom- és művelődéstörténet, életmód), amely Komló és közvetlen 
környéke (Magyaregregy, Mecsekjánosi, Mánfa, Kisbattyán, Mecsekfalu, Sikonda stb.) területéhez kap-
csolódik, annak egy időszakát vizsgálja, vagy az ott élő valamely osztály, réteg, nemzetiség történetét 
kísérli meg bemutatni. 

A pályázat felmenő rendszerű, a legjobb pályaművek további versenyeken véhetnek részt. 
A meghirdető szervek által felajánlott díjak a beérkezett pályamunkák jellege szerint két csoportban 

kerülnek kiosztásra: I. csoport. I. díj: 2000 Ft, II. díj: 1500 Ft, III. díj: 1000 Ft. II. csoport I. díj: 
2000 Ft II. díj: 1500 Ft, III. díj: 1 0 0 0 Ft. 



A pályázaton egyénileg és csoportmunkával is részt lehet venni. 
A bíráló bizottság a díjak visszatartásának, megosztásának, kiemelkedő pályamunkák nagyobb 

összeggel való jutalmazásának a jogát fenntartja. 
A pályázatot a Komlói Múzeum címére kell eljuttatni: 7301. Komló, Kossuth tér 4. Pf.: 51. 
Beküldési határidő: 1981. augusztus 1. Eredményhirdetés: az 1981. szeptemberi jubileumi tanács-

ülésen. 
A pályamunkát 3 példányban kell beküldeni, jeligével. A pályázaton csak a jelige szerepelhet. A 

készítő nevét, címét, foglalkozását egy lezárt borítékban kell a pályamunkához mellékelni. A lezárt 
borítékra a jeligét kell írni, valamint azt, hogy a pályamunka „egyéni" vagy „csoport" alkotása-e, 
illetve, hogy „ifjúsági" vagy „felnőtt". (Ifjúsági 18 éves korig.) 

Amennyiben valamelyik pályázat múzeumi szempontból alkalmas anyagot tár fel, kiállításon is 
bemutatásra kerül. Megfelelő érdeklődés esetén a pályázatot más években is meghirdetjük. 

JAVASOLT TÉMÁK: 
1. Kiemelkedő helyi személyiségek életútja. (Javasoljuk, hogy legalább a nagyjából lezárt életútú 

személyek anyagát dolgozza fel a pályázó. Amennyiben van értelme, akkor a dolgozatban közölje a 
személy fellelhető tárgyi anyagát is, pl. igazolványait, egyéb fontos eseményekhez köthető tárgyait 
stb.) 2. Helyi pártok, társadalmi szervezetek története. 3. Társadalmi rétegek, osztályok életmódjának 
(munkakörülményeinek, szokások, lakáskultúra, lakáskörülmények, családi szokások, szórakozási, ne-
velési formák, viselet, életút, olvasási kultúra, házi könyvállomány) alakulása, története, leírása. 4. Bi-
zonyos formájában a múltat őrző településrészek (pl. Komlón a Bem u., Kossuth L. u. még meglevő 
falusi házai, József A. u., Dózsa Gy. u. stb.) házformáinak, udvarainak, gazdasági épületeinek a leírása, 
az ott élők életkörülményeinek a bemutatása, ábrázolása annak, hogy az ott élők mindennapjaiban 
hogyan ötvöződik a múlt és a jelen. 5. Helyi kulturális csoportok, egyletek tevékenységének a törté-
nete. 6. A városi és falusi kézműiparnak, illetve kisiparnak, szervezetének, szerszámainak, munkafolya-
matainak bemutatása, tevékenységének, hatókörének a feltárása (pl. a cipész, kovács, fodrász stb. de a 
KIOSZ is lehet a téma). 7. Ipar- és mezőgazdaságtörténet. Üzemek, vállalatok, intézmények fejlődése, 
szerszámai, munkaformái a múltban és ma, a munkához kapcsolódó szokások, mondások, hiedelmek, 
szókincs leírása. 8. Valamely réteg, foglalkozás szakszavainak, mondavilágának, szokásainak a bemuta-
tása. 9. Dokumentációs jellegű, komlói vonatkozású'fénykép, irat- vagy tárgyi anyaggal, plakát-, röp-
lap-, plakett-, jelvénygyűjteménnyel, filmmel stb. 

A pályázat terjedelme 2 0 - 3 0 gépelt oldal (2-es sortávolság). Pályázni csak nyomtatásban meg nem 
jelent, illetve nyomtatás alatt nem álló munkával lehet, illetve más pályázaton még részt nem vett 
anyagokkal. A pályázni óhajtók bővebb felvilágosításért, útmutatásért forduljanak a múzeumhoz. 
(Komló, Kossuth tér 4.) 

Komló Városi Tanács V. B. 
Művelődésügyi Osztálya 

Városi Művelődési Központ 
Igazgatósága 

HNF Komló Városi 
Bizottsága 



(Sági István felvétele) 



P Á L Y Á Z A T ! P Á L Y Á Z A T ! P Á L Y Á Z A T ! 

A múzeumi honismereti pályázati rendszer ötéves eredménye 

A múzeumok öt évre szóló honismereti pályá-
zati felhívását 1976-ban hirdette meg a Hazafias 
Népfront, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum és 
a Magyar Nemzeti Múzeum. A felhívás országos 
méretű kutatómunkára szólított fel fiatalokat és 
felnőtteket s a nyomában megindult munka eddig 
még feltáratlan, gazdag forrásértékű adatokat ho-
zott felszínre. 

Évről évre jelentkeztek a pályázók írásaikkal: 
öt év alatt 1187 pályázatot nyújtottak be elbírá-
lásra, ebből 656 iskoláskorú szerző és 531 felnőtt 
munkája. A megyei múzeumok - ahová az ország 
minden részéből küldték a pályamunkákat és 
ahol az első válogatás után a megyei díjazás meg-
történt - természetesen ennek többszörösét kap-
ták. ö k az országos döntőbe csak a legjobb íráso-
kat továbbították. 

A Bíráló Bizottság a felnőtt , ifjúsági és csopor-
tos kategóriákon belül egyenként 1 db I. díjat, 2 
db II. díjat, és 3 db III. díjat ítélt oda és évenként 
2 5 - 3 0 db jutalmat is kiosztott . 

A KISZ KB az Országos Diáknapok rendez-
vényeinek keretében - kétévenként - kapcsoló-
dott a múzeumi felhíváshoz. így minden második 
évben megsokszorozódott az ifjúsági pályázatok 
száma. A fiatalok díjnyertes és jutalmazott dolgo-
zataikért a KISZ KB arany, ezüst vagy bronz ok-
levelét is megkapták amely egyúttal meghívást is 
jelentett a nyári KISZ honismereti táborokba. 

A Kommunista Ifjúsági Szövetség történetével 
foglalkozó ifjúsági pályázatok - ha színvonaluk 
megfelelő volt - elnyerték a KISZ különdíját is. 
Az utóbbi évek sikeres kezdeményezése volt a 
KISZ KB által szerkesztett és kiadott szöveggyűj-
temény, amelyben a díjnyertes pályázatokból kö-
zöltek szemelvényeket. 

A múzeumi pályázati felhívás kiemelt témákat 
is megjelölt. így pl. a helyi kiemelkedő személyi-
ségek életútja, a munkáspártok, társadalmi szerve-
zetek helyi története, a városi társadalmi osztá-
lyok és rétegek életmódjának (a munkakörülmé-
nyek, szokások, lakáskörülmények, otthonkul-
túra, családi szokások, szórakozás, nevelési for-
mák, viselet, életút, alakulása) története, helyi 
kulturális csoportok, egyletek tevékenységének 
története, a városi és a falusi kézműiparnak, illet-

ve a kisipar szervezeteinek, (céh, ipartestület, 
KIOSZ) tevékenysége és története, ipari és mező-
gazdasági üzemek fejlődésének története. 

A pályázók nagy része a kiemelt témákat vá-
lasztotta. A felnőttek általában nagyobb, átfo-
góbb, több és mélyrehatóbb kutatást igénylő 
munkát készítettek. A fiatalok a rövidebb idő 
alatt megoldható feladatokat részesítették előny-
ben. A felnőtt pályázók - bizonyosan már ta-
pasztalatok birtokában - tanulmányaikban job-
ban szem előtt tartották a tudományos munka 
követelményeit: részletes jegyzetapparátust, a fel-
használt forrásanyag jegyíékét és tartalomjegy-
zéket is mellékeltek. 

A fiatal pályázók írásai közö t t azok voltak a 
legjobbak, amelyek vezető szaktanár irányításával 
készültek. A helyes témaválasztás sokban megha-
tározta az eredményeket. Némely iskolában 
olyan témákat ajánlottak a diákoknak, amelyek 
kidolgozása meghaladta a pályázatok íróinak ere-
jét, lehetőségeit és felkészültségét. 

A jól működő szakkörök munkái kerültek 
többségükben előtérbe a pályázat során. Ezt bizo-
nyította a Művelődési, illetve a Kulturális Minisz-
térium által a kiváló szakkörvezető tanárok részé-
re adományozott Szocialista Kultúráért kitünte-
tés és a KISZ KB különdíjai, amelyeket a KISZ 
honismereti táborok'szakmai vezetői, muzeoló-
gusok és levéltárosok közül is többen megkaptak. 

A választott témák befolyásolták a pályázatok 
terjedelmét is. A szélesebb körű kutatásokat 
igénylő történelmi és munkásmozgalom-történeti 
dolgozatok nagyobb terjedelműek voltak. Né-
hány kedvelt téma gyakrabban előfordult: a Ma-
gyar Tanácsköztársaság története, az illegális 
kommunista párt harca, a magyarországi antifa-
siszta mozgalom s a mozgalomban részt vett sze-
mélyek életrajzát és tevékenységét ismertető írá-
sok. A helyi levéltárak, a helyi sajtó, a megkér-
dezett személyeknél talált dokumentumok és a 
visszaemlékezések gyűjtése közben jelentős 
mennyiségű tárgyi emlék is felszínre került. (E 
ponton kapcsolódik a múzeum a kutatásokhoz, 
amikor is a pályázatok felhívják a figyelmet tár-
gyak begyűjtésére.) 

Honismeret 1981. S. szám 



A fiatalok által készített - elsősorban szemé-
lyekhez kapcsolódó - munkásmozgalom-történeti 
kutatások egy része kollektív munka eredménye. 
Meg kell említenünk e vonatkozásban a pécsi 508 
sz. „Tarr Imre" Szakmunkásképző Intézet Honis-
mereti Szakkörét. Az itt do lgozó szakmunkásta-
nulók évről évre jelentkeztek munkáikkal, ame-
lyekben kutatásaik eredményeit foglalták össze. 
Munkamódszerük az, hogy a mindenkori elsőéve-
seket bekapcsolják a munkába, s az iskolát el-
hagyó évfolyam összegezi az eredményeket, írja 
meg a tanulmányokat. Két e l ső díjas dolgozatuk 
készült az elmúlt öt év során: „Pécs-Párizs-> 
Huesca" — Tarr Imre életútja, és A szomszéd ház 
tisztje. Emlékezés Asztalos János honvédezre-
desre. E fényképekkel is gazdagon illusztrált pá-
lyázatok a legmagasabb színvonalat képviselik a 
munkák együttesében. Nem marad el mögöttük a 
„Sebes György" Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskola Honismereti Szakköre sem, a Se-
bes-testvérekről készített dolgozatuk a csoportos 
kategória egyik első díjas pályamunkája. 

Az ifjúsági mozgalmak vizsgálata leginkább az 
úttörő és a KISZ-szervezetek történetére irányult. 
A kéf háború közötti kommunista ifjúsági moz-
galom történetének kutatása némileg elmaradt a 
kívánatostól. Pedig éppen az ifjúság feladata le-
hetne - az iskolai és munkahelyi KISZ-szerve-
zetek segítségével - e mozgalom története még 
ismeretlen fejezeteinek feltárása. Ahogy haladunk 
az időben, egyre sürgetőbb lesz a feladat. 

A magyarországi munkásmozgalom és a mun-
kásosztály történetéhez szorosan hozzátartozik a 
munkásosztály életmódjának a története. Az e 
körben végzett kutatásoknak még nincsenek 
hosszú időre visszanyúló hagyományai, s éppen 
ezért szorgalmazza a múzeumi pályázat az ezirá-
nyú kutatásokat és az emlékanyagok gyűjtését. 
Az e témakörben érkezett pályázatok jó része a 
munkásgenerációk életének változásait vette 
szemügyre: hogyan alakultak a munkások életé-
nek körülményei az évtizedek folyamán bekövet-
kezett gazdasági-társadalmi-történelmi változások 
hatására. Néhány fiatal pályázónak különösen j ó 
érzéke van e kutatásokhoz. A Tolna megyei KISZ 
Honismereti táborban készült Palancsa Attila írá-
sa a dombóvári téglagyári munkások életmódjá-
ról, amely e témakörben az egyik legkiemelke-
dőbb írás, Major Tamás az uradalmi cselédek éle-
tét vizsgálta 1 9 0 0 - 1 9 4 5 k ö z ö t t , a győri 400 . sz. 
Ipari Szakmunkásképző Intézet Honismereti 
szakköre a kunszentmártoni budai úti barakkla-
kások és az ott lakott munkások történetét és 
életmódját tárta fel, Salamon Béla egy többgene-
rációs munkáscsalád életét tanulmányozta. 

Az utóbbi években megsokasodtak a szakma-
történeti munkák. Az indítékot a KISZ Budapesti 
Bizottsága szolgáltatta azzal, hogy kétévenként 
meghirdeti az Országos Diáknapok keretében az 
„Ismerd meg szakmád történetét" pályázati fel-
hívását. E mozgalomban elsősorban a szakmun-

kásképző intézetek fiataljai vettek részt, akik sa-
ját szakmájuk történetét kutatják. Ezekkel az írá-
sokkal kétévenként eljutnak a múzeumi pályá-
zatra is. A felnőttek is szívesen kutatják a szak-
mák történetét, ő k e t elsősorban a már kihalt, 
vagy a már alig művelt szakmák érdeklik. Pályá-
zataikban előtérbe kerültek a mesterségbeli fogá-
sok, a szakma ma már kevéssé ismert megnevezé-
sei, kifejezései, szerszámok és eszközök nevei. Va-
lóságos „szaknyelvi-szótárakat" állítottak össze. 
Rajzokkal és fényképekkel gazdagon illusztrált le-
írások teszik értékesebbekké ezeket a tanulmá-
nyokat. 

Nagy számban készültek az öt év során üzern-
és gyártörténeti írások. Jelentősebb eredmények-
ről mégsem számolhatunk be e téren, mert a dol-
gozatokban egyúttal megmutatkoztak az iizem-
történet-írás gyengeségei. Ugyanis a fellelt irattári 
dokumentumok felhasználása nem mindig járt az 
üzem történetének áttekintésével. A dokumentu-
mok adatainak másolása nem azonos az adatok 
mögött meghúzódó fejlődéstörténettel. Hasonló 
probléma adódott a termelőszövetkezetek törté-
netét feltárni kívánó dolgozatokban. A pályázók 
- láthatóan - sok segítséget kaptak a termelőszö-
vetkezetek vezetőitől és kollektívájától. Mégsem 
vezettek minden esetben eredményre a rendelke-
zésre bocsátott évi tervek, termelési mutatók, sta-
tisztikai adatok, vagy az év végi zárszámadó gyű-
lések beszámolói. Nem pótolhatták azt, hogy a 
pályázók maguk vonják le következtetéseiket a 
megismert adatok segítségével. 

Rangos helyet foglalnak el az ötéves pályázati 
rendszerben az iskola- és oktatástörténeti feldol-
gozások. A legtöbb írás gazdag levéltári, iskolai 
archív- és dokumentumanyagra támaszkodva 
elemzi az adott korszak oktatásának történetét, 
és iskolapolitikáját. A múlt századból megőrzött 
iskolai tankönyvek, órarendek, tantervek és tan-
menetek, valamint a tanítók fizetéséről, járandó-
ságairól, kötelezettségeiről készült saját és hivata-
los feljegyzések támasztják alá a tanulmányok 
megállapításait. (Több dolgozat éppen az Eötvös 
József által 1868-ban hozott népiskolai törvény 
hatását vizsgálja a későbbi időszak iskolarendsze-
rére.) A legszebb írások a tanoncoktatás történe-
téről szólnak. A z általános oktatási kérdéseken 
túl megtaláljuk a tanoncélet nehézségeinek leírá-
sait - hiteles források alapján - s összehasonlítá-
sokat a későbbi idők tanoncképzésével. (Két na-
gyon jelentős írás született ebben a témában: a 
szombathelyi Városi Honismereti szakkör: Ta-
noncélet a felszabadulás előtt és a mohácsi 502 
sz. Radnóti Miklós Ipari Szakmunkásképző Inté-
zet Honismereti szakköre: Hazánk, iparoktatásá-
nak története című munkák.) 

A felsoroltakon kívül számos egyéb témával is 
jelentkeztek a pályázók: a közművelődés, a kultu-
rális mozgalom, sport, idegenforgalom stb. té-
mákkal. Ezek évről évre elszórtan, csak kis szám-
ban képviseltették magukat a pályázaton. 



Az irodalom és a képzőművészet köréből is 
érkeztek dolgozatok. Ez azt mutatja, hogy érde-
mes lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy az e 
téren rejlő alkotókedv is megfelelő medret talál-
jon, esetleg az irodalmi vagy művészi múzeumok 
pályázata útján. A Bíráló Bizottság nem tudta 
ezeket az írásokat érdemükhöz méltó díjban ré-
szesíteni, mivel kívül esnek a felhívás tematikai 
keretein. 

Az ötéves pályázati rendszert az 1980. évi díj-
kiosztással zártuk. Számos kiváló munka született 
ebben az évben is, s ezek az eredmények is azt 
mutatják, hogy a felhívás helyes kezdeményezés 
volt, amely öt éven keresztül mozgósította az al-
kotóerőket, munkára serkentette a dolgozni kész 
fiatalokat és felnőtteket, elmélyítette, a szűkebb 
és tágabb közösség múltja és jelene iránti érdek-
lődést, erősítette a történeti tudatot, segítette ki-
terjeszteni a művelődés határait, s egyúttal a meg-
indult kutatások értékes adatokkal szolgáltak a 
tudomány számára is. 

Szeretnénk, ha az 1976-ban megindult nagy-
arányú kutatómunka továbbra is folytatódna. 
Ezért a múzeumok újabb öt évre szóló pályázati 
felhívást bocsátottak ki. A felhívásban ismét meg-
jelölték azokat a témákat, amelyek körében sze-
retnék szorgalmazni a kutatásokat. 

Az 1980. évi pályázatok díjnyerteseinek név-
sora: 

Felnőtt egyéni 
I. díj - Viktor Gyula: A Hospes bányászok 

Rudabányán. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye). II. 
díj - Szederkényi' János: Esztergom népoktatás-
ügye 1 8 6 8 - 1 9 1 8 között . (Komárom megye). 
Varga László: Szövetkezés Heves megyében a fel-

szabadulástól a hároméves terv sikeres befejezé-
séig ( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) (Heves megye). III. díj - So-
lyómné Szegő Ágnes: A tiszafüredi múzeum és 
könyvtáregylet története (Szolnok megye). 
Czingráber András: A soproni asztalosipar törté-
nete a felszabadulásig. (Győr-Sopron megye). Lé-
nárt Béla: Nehéz évek Miskolcon 1 9 3 0 - 1 9 3 2 . 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye). 

Felnőtt csoportos 
II. dij - A papíripari Vállalat „Buzágh Ala-

dár'' szocialista brigádja: A dunaújvárosi papír-
gyár története (Fejér megye). 

Ifjúsági egyéni 
I. díj - Kovács Mária: A Várkonyi-féle mozga-

lom a sajtó tükrében. II. díj - Torda Gabriella: A 
jobbágykérdés megoldásáért fo lytatott küzdelem 
a reformkorban. Veress Magdolna: Úrbéri viszo-
nyok Demecserben a 18. század végén. III. díj -
Kállai Éva: Kommunisták Magyarországi Pártja 
megalakulása és tevékenysége. Árki Zoltán-Fe-
hér Géza: A vájár szakma története. (Veszprém 
megye). Tóth Marianna: A munkás- és agrárszo-
cialista mozgalom kezdetei a Jászságban (Szolnok 
megye). 

Ifjúsági csoportos különdíjak: A szegedi Rad-
nóti Miklós gimnázium honismereti szakköre az 
öt év során végzett munkájáért, A győri 401 . sz. 
Ipari Szakmunkásképző Intézet helytörténeti 
szakköre a pályázatra benyújtott nagyszámú szín-
vonalas munkájáért. 

Különjutalomban részesültek: A szegedi Rad-
nóti Miklós gimnázium tanára: Dr. PapósMihály, 
A nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium tanára: 
Ábrányi Edéné, A várpalotai 305. sz. Szakmun-
kásképző Intézet történelem szakkörének vezető 
tanára: Torba Ferencné. 

A Bíráló Bizottság a díjakon kívül még további 
25 jutalmat osztott szét a pályázók közöt t . 

Dr. Illés Lászlóné 
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