
Az Esterházy Károly püspöksége (1762-1799) alatt végzett egyházlátogatások jegyzőkönyveiben már 
több, és a korábbiaktól bizonyos fokig eltérő bejegyzést is találhatunk.1 ' I t t és főként az utasítások 
(tiltások, rendelkezések) részében számos népszokás meglétére utaló adat fedezhető fel; lévén erre is 
érvényes, miszerint csak az tiltható, ami létezik, fgy említik meg a legtöbb helyen, hogy a püspök tiltja a 
fonóházat, a húsvéti locsolkodást (Feldebrőn és Pétervásárán pedig a mindkét nembeliek harmadnapi 
locsolkozását!), a búcsú napi zenés mulatságot, táncot, lányok és fiúk közös labdajátékát, a poszríkot 
(ételhordás a gyermekágyas asszonyoknak), szabályozzák az életkor és nemek szerinti templomi 
ülésrendet. Istenmezején külön tiltják a község közelében levő forráshoz vezetett körmeneteket és a forrás 
megáldását, amit gyaníthatóan egyfajta pogány rítus vallási köntösben továbbélő szokásgyakorlatának 
tartottak. Tiszabőn a Szent Iván-napi tüzugrást tiltják, s habár ezt máshol nem jegyezték fel, ismerve a 
szokás igen elterjedt voltát, azt az egyházmegye több településén is megtehették volna. 

Amint talán ebből az igencsak vázlatos, a további és részletes elemzésekhez csupán néhány szempontot 
adó ismertetésből is kiderül, a néprajzi kutatás számtalan területéhez nyújthatnak számottevő adatokat az 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek. Mivel a bennük rejlő anyag számos, egykorú forrásnál - bizonyos fokig 
- teljesebben fogja át egy-egy település életének keresztmetszetét, ezért talán nem érdektelen az az óhaj, 
hogy teljes egészükben és anyanyelvünkön tárhassuk fel a népi életmód, szokás- és hagyományvilág e 
kevéssé ismert s még újabb ismereteket rej tő tárházát. 
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Demokratikus ifjúsági mozgalmak 
az 1940-es évek első felében 

1942. elején összegyűltek a magyar demokratikus ifjúság legjobbjai a Kabai Márton Kör által rendezett 
konferenciára. Tervük volt: megvitatni a magyar nemzet és a magyar ifjúság sorsproblémáit és közös kiútat 
keresni abból a zsákutcából, amelybe a magyar uralkodó osztályok háborús politikája sodorta az országot. 

A politikai barométer ez év elején viharos tavaszt jelzett a kemény „té l" meglepetéseitől még fel sem 
ocsúdott országnak. Rövid fél év alatt a Horthy-Magyarország szembekerült a világ nagy részével. Hadat 
üzent a Szovjetuniónak, az Egyesült Államoknak és hadba lépett Magyarországgal Anglia is. A remélt és 
eddig menetrendszerűen valóra vált „villámháború", a Blitzkrieg elmaradt, helyette Moszkva alatt Hitler 
elszenvedte első nagy vereségét. 1942 tavaszára nyilvánvalóvá vált az is, hogy a Szovjetunió, Anglia és az 
Egyesült Államok.együttműködése nem átmeneti jellegű, hanem olyan katonai szövetség, amely a benne 
feszülő ellentétek ellenére, a fasiszta tábor megsemmisítéséig fennmarad. 

Az ország szempontjából kedvezőtlen világfejleményeket hasonló, belső események követik. A magyar 
kormány teljesíti Hitler követelését, s hozzájárul 250 ezer ember, a 2. magyar hadsereg frontra küldéséhez. 
Ugyanezekben a napokban Bácskában halomra gyilkolják a szerb lakosságot. Ez a tett az ország szekerét 
kibogozhatatlanul - erkölcsileg is - a náci Németországhoz kötözi. A történtek még az uralkodó 
osztályok táborában is elégedetlenséget váltanak ki, de lépéseik - M i n t ezt a Kállay-féle hintapolitika 
bizonyította - nem a nácik oldaláról való leszakadást, hanem a háborúba még mélyebbre merülést 
eredményezik. S ekkor - 1942 tavaszán - jelentkezik nyílt zászlóbontással az a másik Magyarország, 
amely a demokratikus és Hitler-ellenes erők összefogásával és határozott programjával megjelöli azt az 
utat, amely az országot kivezetheti a háborúból. 

Az ország háborúba lépése a demokratikus erőket még szétforgácsoltán találja. A kommunisták azok, 
akik elsőként szólítják közös f rontra mindazokat, akik szemben állnak a Hitler oldalán viselt háborúval és 
hajlandók együttműködni a független, szabad, demokratikus Magyarország megteremtéséért. A KMP 
Központi Bizottsága 1941 őszén kiadott felhívásában közös harcra szólítja az ország összes Hitler-ellenes 
erőit: „Minden politikai látókörrel rendelkező, hazafias ember egyetért abban, hogy jelenleg félre kell 
tenni az elválasztó ellentéteket és csak a közös nemzeti érdekeket szabad szem előtt tartani. Létre kell 
hozni egy németellenes nemzeti összefogást, amely a nemzet ellenállását egyesíti a szolgásító törekvések 
ellen . . . " — olvasható a felhívásban. 

Kezdetben a nemzeti összefogás szükségességének megértetése és az adott lehetőségek kihasználása: az 
összefogás propagálása és népszerűsítése áll a munka középpontjában. Mind több baloldali, illetve 
Hitler-ellenes polgári lap ad teret az antifasiszta nemzeti egység gondolatának, s egyre több politikai 
szervezet, vagy közéleti személyiség tesz hitet a nemzeti erők tömörítésének szükségessége mellett. A 

1 0 A fordítást és a kivonatolást Kovács Béla levéltáros készítette 1970-ben, akinek szóbeli 
közléseiért itt mondok köszönetet. - Az anyag a Vármúzeum ún. Palóc Adattárában PA: 6 2 - 7 0 , 
valamint a PA: 64 és 6 5 - 7 0 tételszámok alatt található. It t szerepel a P. Madar Ilona által 
kivonatolt anyag egy Hatvanra vonatkozó része 1829-ből. Száma: PA: 6 7 - 7 0 . 
1 1 PA: 6 4 - 7 0 (Heves megyei), valamint PA: 6 5 - 7 0 (Külső-Szolnok területe). 
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propagandát 1941 őszén már antifasiszta megmozdulások, tüntetések kísérik. Ezek jelzik az új erők 
születését. 1941 karácsonyán pedig sor kerül a Népszava híres ünnepi számában az „együttgondolkodók", 
a népfrontos tábor nyilvános jelentkezésére. Ezzel az antifasiszta összefogás, a függetlenségi mozgalom 
kilépett elszigeteltségéből. Politikája - a számot követő sajtóvihar révén is - a széles közvélemény elé 
került, legalizálódott. 

1942 elején az „együttgondolkodás" mellett elérkezett az ideje a „cselekvő együttműködésnek", az 
antifasiszta erők szervezett tömörítésének és tömegeket mozgató nyilvános jelentkezésének. A KMP' 
Központi Bizottsága úgy vélte, adva vannak a feltételek a demokratikus és náciellenes csoportok közös 
szervezetbe tömörítésének és egy közös platform megfogalmazásának. A KMP 1942 februárjában 
megjelent központi lapja, a Szabad Nép erről a következőképpen vélekedett: „A Nemzeti Harci Front 
jelszava: a szabadság, függetlenség biztosítása és a demokratikus átalakulás megvalósítása rövid idő alatt a 
legszélesebb rétegek szimpátiáját nyerte meg. A munkás és paraszttömegek hangulatát helyesen felismerve 
a Szociáldemokrata Párt és a Kisgazdapárt magáévá tette a célkitűzések legnagyobb részét. A többi 
kispolgári pártok . . . egyelőre még bátortalan helyesléssel támogatják a front alakulását." 

A kommunisták, a velük szimpatizálók 1942 tavaszán minden erőt a közös front létrehozására és 1942. 
március 15-én antifasiszta tüntetés megszervezésére mozgósítottak. A KMP Függetlenségi Bizottsága, 
melyet Schönherz Zoltán, Propaganda Bizottsága, melyet Rózsa Ferenc vezetett, a Budapesti Területi 
Bizottsága, melynek tagja volt Kádár János is, a művészek szövetsége Goldmann György, Hont Ferenc és 
mások vezetésével hozzálátott az antifasiszta front létrehozásához. A munka legális centruma, a központi 
organizátorai az SZDF és a szakszervezetek baloldali vezetői, a Népszava szerkesztőségében és az Országos 
Ifjúsági Bizottságban dolgozó kommunisták. A szervezésbe bekapcsolódtak a népi írók: Darvas József, 
Kovács Imre, olyan polgári közéleti politikusok, mint Bajcsy-Zsilinszky Endre, Szekfü Gyula, Wesselényi 
Miklós és mások. A munka irányítására és összehangolására operatív szervező bizottság alakult: tagjai 
között volt Földes Ferenc, Kállai Gyula, Kovács Imre, a rádiónál dolgozó Ortutay Gyula. 

1942 február második felében elkészült a tervezett közös front programja, amellyel ez időben már 
csaknem 60 közéleti személyiség, politikus, író, újságíró, neves művész fejezte ki támogató egyetértését. A 
belügyminiszter - Keresztes-Fischer Ferenc - nem zárkózott el ugyan a szervezet legális működésének 
engedélyezésétől, de feltétele volt a szervezet nevének és programjának olyan megváltoztatása, amely 
kizár minden politikai tömörülésre és célkitűzésre való utalást. így lett a bizottság neve Magyar 
Történelmi Emlékbizottság és kimondott célja az 1848-as történelmi ereklyék gyűjtése, á hagyományok 
ápolása. A bizottság megalakulását, célját és az aláírók nevét 1942. március 1-én közölte az SZDP 
központi lapja, a Népszava. 

A Történelmi Emlékbizottság megalakulásának hivatalos bejelentése után felgyorsult a szervezőmunka, 
és a március 15-ére tervezett tüntetés politikai, szervezeti és ideológiai előkészítése. Megszületett a 
Petőfi-jelvény, megjelent a Petőfi útján kötet, amely tulajdonképpen a nemzeti összefogás politikai 
programjának is tekinthető - pótolva a bizottság felhívásából a belügyminiszter által törölteket. ,,Az 
emlékbizottságban és a tüntetés előkészítésében olyanok vettek részt - írja Darvas József, akik sok 
politikai vagy világnézeti kérdésben más-más felfogást vallottak, de abban, hogy az ország függetlenségét a 
Hitler-fasizmustól meg kell védeni és hogy a háborúban való részvételünk nemzetvesztő politika, 
mindannyian egyetértettünk." 

1942 februárjában és márciusában tehát lázas készülődés folyt , hogy a másik, a jövő Magyarországa 
valóban cselekvően, az egész ország közvéleményét mozgósító tettekkel szóljon bele az uralkodó 
osztályok nemzetáruló politikájának megfékezésébe. Ebben a küzdelemben jelentős szerepet vállalt a 
demokratikus magyar ifjúság is, amely éppen ezekben a napokban fogalmazta meg a Kabai Márton-kör 
konferenciáján közös gondolatait, a demokratikus Magyarország melletti cselekvőkészségét és alakította 
meg munkás-, paraszt- és diákfiatalokból azt az Ifjúsági Bizottságot, amely elsőként csatlakozott, mint 
szervezett testület a Magyar Történelmi Emlékbizottsághoz. 

Az ifjúság legjobbjai már a harmincas évek második felében bizonyságát adták annak, hogy készek a 
közös fellépésre, az antifasiszta népfrontpolitika támogatására. Gondoljunk csak a Debreceni Diétára, ahol 
a kommunista, szociáldemokrata fiatalok és haladó gondolkodású egyetemi hallgatók mellett ott vannak a 
Soli Deo Glória képviselői és mások. Az 1937-ben alakult Márciusi Frontban meghatározó szerepet 
játszottak a fiatalok. 1 9 3 8 - 1 9 3 9 augusztusában a munkás-paraszt fiatalok találkozói ugyancsak az 
egymásra találás, a háború és a fasizmus elleni harc közös ügyét szolgálták. 

1941 nyarán - a szovjetellenes háború kitörésének előestéjén - a KMP KB szorgalmazására a 
kommunista, szociáldemokrata és szakszervezeti ifjúmunkás fiatalok - mintegy 140-en - Ságvári Endre 
vezetésével azzal a céllal gyűltek össze, hogy megteremtsék egy széles ifjúsági összefogás politikai és 
szervezeti feltételeit, és augusztus 20-án újabb ifjúsági találkozót rendezzenek, de már nemcsak 
munkás-paraszt , hanem értelmiségi fiatalok bevonásával. Határozatukban külön kiemelték, hogy meg kell 
találni az együttműködés lehetőségeit a különböző vallási ifjúsági szervezetekkel is. A háború az 1941. 
augusztus 20-ára tervezett konferenciát elsöpörte, de az ifjúsági összefogás gondolatát nem. Az Országos 
Ifjúsági Bizottság - a KMP politikájának szellemében - 1941 kora őszén a magyar ifjúság antifasiszta 
egységének megteremtésére szólítja fel a magyar fiatalok legjobbjait. „Lehet, hogy az ifjúsági egység 
jelszava ma még sokak előtt kissé idegenül hangzik - olvasható a Népszava 1941. szeptember 28-i 
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számában. Mi azoknak a rétegeknek az összefogását hirdetjük, akiket gazdasági és politikai érdekeik az 
adott viszonyok között a munkásosztály közelébe hoznak . . . A munkásifjúság félretette az előítéleteket 
és baráti jobbját nyújtja az említett társadalmi rétegek ifjúságának, diákságának, fiatal szellemi 
munkásainak. Szeretnők, ha ők is . . . közösséget vállalnának velünk egy olyan ifjúsági egységben, amelyet 
a mostani idők követelnek tőlünk." 

A felhívást tettek követték. A kommunista fiatalok hamarosan megtalálták a közös hangot a 
Bolyai-kollégistákkal a parasztfőiskolásokkal, de eljutottak a Teleki Pál Intézet, a Horthy Miklós 
kollégium, az Eötvös kollégium fiataljaihoz, diákjaihoz is. Ennek eredménye, volt, hogy 1941. november 
1-én a Kerepesi úti temetőben Kossuth és Táncsics sírjának megkoszorúzásakor a munkásfiatalok mellett a 
diákok legjobbjai is ot t vannak. 

Az eredmények láttán - a KMP-hez hasonlóan - a kommunista és szocialista fiatalok is úgy látták, 
adva vannak a feltételek az ifjúság antifasiszta egysége szervezeti kereteinek megteremtéséhez. 1941. 
december 7-én a Népszavában az OIB javasolta: „a magyarul érző és gondolkodó ifjúság különböző 
rétegeinek képviselői" üljenek össze és tárgyalják meg az ifjúság „legégetőbb sorskérdéseit". Egy héttel 
később az OIB kezdeményezte, hogy addig is, amíg az ifjúsági parlament létrehozásának konkrét feltételei 
adva lesznek, „az Ifjúság Szavának hasábjain szándékozunk nyilvánosságot adni" olyan vitának, amely „a 
magyar ifjúság legsürgetőbb feladataival foglalkozna". A munka két irányban folyt. Az OIB egyrészt 
kereste a konkrét kapcsolatokat és gyakorlati megoldásokat egy ifjúsági parlament összehívásához, 
másrészt elkészített egy olyan programjavaslatot, amely az antifasiszta ifjúság egységes táborának 
akcióprogramjává válhat. A javaslat készítője Orbán László és Ságvári Endre volt, s e fon tos dokumentum 
a Népszava 1941-es karácsonyi számában látott napvilágot. 

A programjavaslat bevezetőjében felszólította az ifjúság különböző rétegeit, egyrészt, hogy mondják el 
véleményüket, tegyenek javaslatokat, másrészt vállalják „a megoldásra váró feladatok és konkrét célok 
érdekében az összefogást". Leszögezte, hogy a javaslat egyetlen résztvevőt sem késztet arra, hogy 
gazdasági és társadalmi helyzetéből fakadó érdekeit, szemléletét feladja. A magyar ifjúság legégetőbb, 
megoldásra váró problémáit részletezve megállapította, hogy az ifjúságnak részt kell vállalni a nemzet egye-
temes érdekeiért való harcban is, ha saját problémáit meg akarja oldani. „A nemzet függetlensége, a nép 
szabadságjoga és a dolgozók szociális jóléte az a hármas pillér - hangsúlyozta a javaslat —, amely az ország 
önálló létének és boldogulásának az alapja kell, hogy legyen." Az OIB felhívása nem várt visszhangra 
talált. Felnőttek, ifjúmunkások, parasztfiatalok, diákok szóltak hozzá, szorgalmazva a konkrét gyakorlati 
lépéseket. A hozzászólók a javaslatok, elképzélés^k sokasága mellett mind sürgetőbben vetik fel azt az 
igényt, hogy olyan fórum megteremtésén kell fáradozni, ahol az ifjúság egyes csoportjainak képviselői 
megvitathatnák a konkrét teendőket. Szepesi György egyenesen olyan társaság, vagy társaságok 
létrehozását szorgalmazza, ahol az ifjúság minden rétegének képviselői elmondhatnák véleményüket, 
„teret engedve egyrészt a speciális ifjúsági problémáknak, másrészt az egyetemes nemzeti kérdések 
megvitatásának." Mások azt hangoztatták, hogy ne csak a Népszava, hanem a Kis Újság, a Friss Újság és 
más lapok is nyújtsanak fórumot az ifjúság közös ügyének. Javaslatok hangzanak el arra is, hogy keresni 
kell az ifjúság különböző rétegei között a személyes kapcsolatot, létrehozni Magyar Ifjúság Könyvtárát, 
azaz olyan lap, vagy időnként megjelenő „ füze t " kiadását, amely bátran felvetné az ifjúság problémáit, 
javaslattevő, cselekvésre ösztönző szerepet vállalna. Egy február 8-i hozzászólás az értelmiségi és dolgozó 
ifjúság olyan közös fórumának a megteremtését szorgalmazza, amely lehetővé tenné egymás jobb 
megismerését és megértését, hogy „a magyar értelmiségi ifjúság megismerje a magyar múlt alakító erőit, s 
így közelebb jusson a függetlenség és szabadság igazi értelméhez". A kommunista Földes Ferenc viszont 
arra hívja fel a munkásifjúság figyelmét, ahhoz, hogy ,.megtalálhassa az utat az egész magyar ifjúság felé, 
hogy megteremthesse ifjúsági téren a köz megkövetelte nemzeti egységet, meg kell ismernie és magáévá 
kell tennie a magyar múlt műiden értékét történelmileg, tudományosan és művészetileg egyaránt." 

Erdei Ferenc hozzászólásában arra figyelmeztet, hogy mekkora felelősség hárul a munkás és értelmiségi 
ifjúságra akkor, amikor vállalni akarja és vállalni kell a parasztifjúság széles tömegeinek politikai öntudatra 
ébresztését és a tervezett közös akcióba való bevonását. A kommunista Nagy István viszont arról ír, hogy 
nem kell a fiataloknak valami merőben új úton kutatni. Vannak már együttműködésének olyan kezdeti és 
eredményes akciói, amelyre bátran építhet. Ilyen 1848-49. , de közelebbivel is szolgál: az 1937-es 
Márciusi Front , a pozsonyi ifjúsági parlament, vagy éppen a Vásárhelyi Találkozó. 

Az Országos Ifjúsági Bizottság az ifjúsági ankét során érkezett levelek, cikkek, észrevételek nyomán 
1942 január végén már úgy látja, hogy „az ifjúságon belül erősödik a munkás, paraszt és értelmiség 
legjobbjainak az a tábora, amely egyetért a független, szabad, demokratikus Magyarország 
követelésében . . . Mindjobban tisztul egy ifjúsági szabadságfront kialakulásának szükségessége". Ezt a célt 
kívánja szolgálni az OIB által 1942. február 19-ére Budapesten meghirdetett „Ifjúság Szava" kultúrest, az 
OIB által felkarolt falusi vándorkönyvtár-mozgalom, s mindenekelőtt a Soli Deo Glóriával felújított 
kapcsolat. 

A kommunisták, a szocialista fiatalok, az antifasiszta erők nem először találnak kapcsolatot a Soli Deo 
Glóriához. Az első együttműködés, közös fellépés még az 1930-as évek közepéhez nyúlik vissza, amikor 
közösen vesznek részt és lépnek fel a debreceni egyetemisták közös fórumán, a Debreceni Diétán. Majd 
ott találjuk a kommunista fiatalokat az 1935-os balatonszárszói találkozón és élvezi a Soli Deo Glória 
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támogatását a Márciusi Front is. A Márciusi Front szétesése után az együttműködés túlságosan is 
alkalomszerűvé vált. A kapcsolat elsősorban a Hont Ferenc vezette művészeti kollégium révén maradt 
fenn. Többször került sor közösen szervezett előadásokra, előadóművészeknek a Soli Deo Glória 
rendezvényein fellépésre. Magyarország háborúba lépése, az ifjúsági egységtörekvések megerősödése után 
mindkét fél kölcsönösen keresi egymást és ennek során a régi kapcsolat megújult. 

1942 elején, amikor Somogyi Imre, illetve Somogyi Miklós révén a munkásfiatalok tudomást szereztek 
a Kabai Márton kör által tervezett konferenciáról, Ságvári Endre javaslatára azonnal bekapcsolódtak az 
előkészületekbe. Hamarosan megegyezés született a közös részvételről is. így az eredetileg diákfiatalok 
számára tervezett konferencia a munkás, paraszt, értelmiségi fiatalok közös találkozója, tartalmában és 
kereteiben is egy demokratikus ifjúsági szabadságfront előkészítésének fontos állomása lett. Ennek 
megfelelően szélesedett a résztvevők és előadók tábora is. 

Az előadók között a népi írók: Darvas József, Erdei Ferenc, Féja Géza, Kovács Imre, Veres Péter 
mellett ot t találjuk Nagy Istvánt is. Megjelentek az OIB, a kerületi szociáldemokrata ifjúsági csoportok és 
a szakszervezetben dolgozó ifjúmunkások. Sípos Gyula vezetésével az alakuló Györffy-kollégium 
küldöttei. A másik oldalról pedig a 150 főnyi résztvevő között ot t találjuk a KALOT képviselőit is. Az egy 
hétig tartó, vitákban bővelkedő tartalmas konferenciát a kommunisták nagyra értékelték. A KMP 
központi lapja, a Szabad Nép megállapította: első lépés volt az ifjúsági egység felé. E konferenciával „az 
eddig csak elméletben levő ifjúsági szabadságfront gyakorlatilag a megvalósulás útjára lépett. Feladatunk 
most ezt az együttműködést továbbvinni, megszilárdítani, ezen keresztül a dolgozó ifjúságot bevonni a 
független, szabad és demokratikus Magyarországért harcolók f ront jába." 

A Kabai Márton kör konferenciáján határozattá emelt elképzeléseket - az Ifjúsági Bizottságot, a közös 
újságot, március 15-e megünneplését - az OIB is olyan eredménynek tekintette, amely biztos alap a 
továbblépésre. Március 1-i „Közös cselekvést!" című felhívásában már a közösen elhatározott 
célkitűzésekért közös küzdelmet sürget. „Rendezzen a szabadságszerető magyar ifjúság politikai 
pártállásra és társadalmi rétegződésre való tekintet nélkül, közös március 15-ét szerte az országban" -
olvashatjuk a Népszavában. A felhívás eredményeként március 15-én, a Petőfi szobornál lezajlott - a 
korszak legnagyobb antifasiszta tüntetésén igen sok fiatal, munkásifjak, diákok vettek részt, közöttük 
számosan a Kabai Márton kör konferenciájának résztvevői. 

Mint ismeretes, az antifasiszta mozgalomra, s benne a kibontakozó ifjúsági egységre fellendülésének 
csúcsán mérte a Kállay-kormány a legnagyobb csapást. Az 1942-es tavaszi nyár rendőrségi akciók, tömeges 
letartóztatások és internálások derékba törték az antifasiszta függetlenségi mozgalmat, felszámolták az 
Országos Ifjúsági Bizottságot, megtörték a Soli Deo Glória, s főleg a Kabai Márton kör lendületét. A 
munkás és értelmiségi ifjak közös egymásratalálását azonban nem tudták végleg megakadályozni. 1943 
augusztusában Balatonszárszón ismét a Soli Deo Glória ad o t thont a cselekedni akaró és jövőn 
munkálkodó különböző pártállású és világnézetű, de a haza sorsát szívén viselő ifjaknak. Ez az út vezetett 
el 1944 őszén - a legsötétebb időkben - ahhoz a közös összefogáshoz, amely Magyar Ifjúság 
Szabadságfrontja néven kísérelte meg az ifjúság ellenállásának megszervezését. S a felszabadulás után 
ezekre a történelmi harcokban született eredményekre támaszkodva bontakozott ki a demokratikus, majd 
szocialista ifjúsági egység megteremtéséért folyó kemény, tévedésektől, torzulásoktól, hibáktól sem 
mentes küzdelem. 

A független, szabad, demokratikus Magyarországért vívott küzdelem, benne 1942 tavasza történelmi 
tradícióink azon sorába tartozik, amelyre bátran támaszkodhatunk, hasznosíthatjuk tapasztalatait 
országunk szocialista nemzeti egységének kiteljesedéséért folytatott küzdelmünkben. Olyan történelmi 
tradíció, amely szerves része haladó múltunknak, s amely nemzedékeket tanít a szocialista haza és a 
haladó emberiség ügye iránti tiszteletre és megbecsülésre. 

Pintér István 


