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1985-ben általános választásokat tartanak hazánkban,- először vizsgázik a gyakorlatban az 
Országgyűlés 1983. téli ülésszakán ellogadott új választójogi törvény. Miként illeszkedik azon-
ban e törvény választójogunk történetébe, milyen helyet loglal el abban? — kérdezem dr. 
Schmidt Péter egyetemi tanártól, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Kara Államjogi 
Tanszékének vezetőjétől, a téma nemzetközileg is elismert szaktekintélyétől. 

Mindenekelőtt szeretnék emlékeztetni arra, hogy ilyen magasrendű jogszabályt az államok a 
világon mindenütt közvetlenül választásokat megelőzően alkotnak — mondja a professzor. Ez 
teljesen természeteses, hiszen aligha van a társadalmaknak még egy olyan jogilag szabályozott 
problematikája, amely annyira szorosan kapcsolódna a politikai mozgásokhoz, mint a választó-
jog. Ezért minden kormányzat a konkrét politikai helyzettel kívánja összhangba hozni válasz-
tási rendszerét, s általában nem vállalkozik arra, hogy jóval a tényleges választások előtt újra-
szabályozza azt. Ebből a szempontból hazánk az új választójogi törvénnyel a nagyon ritka ki-
vételek közé tartozik. Ebből az általánostól eltérő, tehát különös gyakorlatból én arra követ-
keztetek, hogy újítási készségét a kormányzat mintegy előre kívánta jelezni. Ezzel is előre le-
szögezte, hogy hatékonyabbá kívánja tenni a képviseleti rendszert. 
« Engedje meg professzor úr, hogy utóbbi szavaihoz kapcsolódjak. Nyilvánvaló, hogy a 

hatékonyabb képviseleteket kívánja szolgálni az új törvénynek az a lejezete, amelyik 
minden egyéni választókerületben kötelezővé teszi a kettős vagy többes jelölést, illetve 
amelyik a képviselők, tanácstagok visszahívásáról intézkedik. A magyar választójogban 
mennyiben új ez az utóbbi szabályozás? 

Az alkotmány 1949 óta rögzíti a visszahívás jogát, maga a visszahívhatóság tehát semmikép-
pen sem üdvözölhető valamilyen szenzációs újdonságként. Megváltozott viszont most e jog 
érvényesülésének el járási szabálya. Eddig is mód volt arra, hogy az állampolgárok ,,leváltsák" 
képviselőjüket vagy tanácstagjukat, ha elégedetlenek voltak a munkával. Ehhez azonban 
legalább a választók felének meg kellett jelennie a visszahívó gyűlésen, és nyílt szavazással, 
kézfelemeléssel kellett véleményt nyilvánítania. Pontosabban: kellett volna, mert a képviselők 
esetében ez a szabály gyakorlatilag végrehajthatat lan volt. Ismert ugyanis, hogy minden 30 
ezer állampolgár után választunk egy képviselőt, s a 30 ezerből átlagban 20 ezer a felnőtt vá-
lasztójogosult; a gyűlésen tehát elvileg 10 ezer embernek kellett volna jelen lennie. Arról nem 
beszélve, hogy miként lehet ennyi kezet megszámlálni. . . 
• Bocsásson meg, jól értettem? Ez az eljárási szabály volt érvényben egészen 1983 de-

cemberéig? Ha így van, akkor nem értem, hogy alkotói miként képzelték el adott eset-
ben egy képviselő visszahívását? Mert egy tanácstagnál még valahogy lebonyolítható 
ilyen visszahívó procedúra, de képviselőnél sehogy! Milyen meglontolásból logalmazód-
hatott meg a szabály ilyen módon? 

Erre én nem tudok választ adni. Ismereteim szerint eddig nem is hivtak vissza megbízatásá-
ból képviselőt az állampolgárok. így a szabály végrehajthatatlansága kis sem bukhatott. Meg-
győződésem azonban, nem a jogi szabályozáson múlik, hogy történetesen a visszahívási jog 
holt betű marad-e. Megfordítva: attól, hogy a szabály most más — a visszahívást az érintett 
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állampolgárok legalább tíz százaléka is javasolhatja, s arról titkos szavazással döntenek —, te-
hát ettől a jog még nem feltétlenül válik élővé a gyakorlatban. A jog csak formát ad a társa-
dalom mozgásai számára, de társadalmi mozgást nem képes teremteni. A választások tekinteté-
ben is igaz ez; végül is a képviseletnek nem az a lényege, hogy az állampolgároknak szavazati 
joguk, hanem hogy képviseletük legyen. 
0 A szocialista demokrácia állandó fejlesztésének jegyében született meg a törvény, 

s hogy így van, erre beszélgetésünk már eddig is szolgált példával, összességében el-
mondható-e, hogy a magyar társadalmi — és nem csupán a szocialista társadalmi — fej-
lődés történetében ez a legdemokratikusabb választójogi törvényünk, választási rend-
szerünk? 

Néhány példával szeretnék válaszolni a kérdésre. Minden választási rendszer demokratizmu-
sának egyik legfőbb mutatója a választásra jogosultak körének nagysága. Magyarországon 
polgári jellegű — tehát nem nemesi előjogokon alapuló — választásokról 1848 óta beszélhe-
tünk. Az akkori törvények hozzávetőlegesen 7 százalék körül határozták meg a jogosultak ará-
nyát. Ez az arány a kiegyezést követő években 4 és fél százalékra csökkent, és lényegében nem 
változott egészen az I. világháború időszakáig. A politikai harc az általános választójogért 
csupán csak az 1890-es években indult meg hazánkban, s ebben az akkor tá j t alakuló Szociál-
demokrata Párt játszotta a döntő szerepet. E jogot azonban Magyarországon először mégis 
csak 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején deklarálták, bár bizonyos osztálykorlátokat az ak-
kori szabályozás is megállapított. Megfosztotta például választójoguktól a volt kizsákmányoló-
kat, a papokat. Nagyon érdekesen alakultak a dolgok 1919 után. Az ellenforradalmi rendszer 
nem tért, mert nem térhetett vissza a korábbi helyzethez, és én ennek két okát látom. Egy-
részt, mert a jog drasztikus megnyirbálásával nem csak a munkásságot, hanem jelentős pol-
gári rétegeket is kirekesztett volna a választásokból, s távolított volna el magától. Másrészt 
— s ez döntőbb —: a Horthy-rendszer, egy véres terrorral hatalomra jutott ellenforradalom ar-
ra kényszerült ebben az időben, hogy a külföld előtt is elfogadtassa magát. Ily módon egy 
1922-ben kelt miniszterelnöki rendelet a lakosság mintegy 30 százalékának tette lehetővé, hogy 
az urnák elé járul jon. 
• Kiket akadályozott meg ebben 

A szegényeket. Meghatározott nagyságú vagyont kellett például bizonyítani a választójog el-
nyeréséhez. Megkövetelték azután a négy, illetve később a hat elemi iskolai végzettségről szó-
ló bizonyítványt, bár ak'i vagyonnal rendelkezett, vagy azzal azonos értékű egyenesadót fize-
tett, annál megelégedtek az írás—olvasás tudással. Ami bizonyítja, hogy az iskolai végzettsé-
get kizáró politikai kategóriaként kezelték. Érvényesítették az egyhelyben lakás cenzusát is, 
ismét csak politikai célzattal; hiszen elsősorban a nincstelen rétegek kényszerültek lakóhelyük 
változtatására. Megjegyzem mindehhez, hogy a rendszer stabilizálódásával az említett 30 szá-
zalék visszament 25-re. S ez a szerény arány maradt egészen a II. világháború végéig. 

Jellemző, hogy az 1945 nyarán született választójogi törvény már az állampolgárok 56 száza-
lékának adta meg a választójogot. Ma az ország lakosságának több mint a kétharmada élhet 
alkotmánybiztosította jogával, nemre, fajra, iskolai végzettségre, vagyoni helyzetre való tekin-
tet nélkül. Az elmebetegeket és az elítélteket kivéve tehát gyakorlatilag minden nagykorú ma-
gyar állampolgár. A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy ott, ahol eljutottak az általános 
választójogig, a lakosság hasonló aránya gyakorolhat ja azt. 
• Visszatérve a demokratizmus kérdésére — professzor úr több példát ígért . . . 

Nem is feledkeztem meg róla. 1945-ben vezettük be a titkos szavazást. Megelőzően a szava-
zás nyilt volt. A Horthy-rendszer csak az 1930-as években engedélyezte törvényhatóságú jogú 
városokban a titkosságot. 
• Gyanítom, miként oly sok más vonatkozásban, a választások terén is el voltunk ma-

radva a világtól. . . 
Elmaradtunk bizony. Az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog jelszava, e négy 

nagy elv lényegében a múlt század második felében fogalmazódik meg világszerte, és a nyu-
gat-európai országokban kisebb-nagyobb torzításokkal az I. világháború óta él a gyakorlat-
ban is. 
• Mi pedig még a II. világháború küszöbén is nyíltan szavaztunk. Miért e ragaszkodás 

a ,,hagyományokhoz"? 
Megvolt ennek a maga politikai oka, nevezetesen: ez a szavazási mód a mindenkori kor-

mánypártnak kedvezett. Köztudott, hogy a nyílt kiállás kellemetlenséggel is járhat. Kérdés: 
ha a munkaadó a kormánypárt híve, va jon jó néven veszi-e, ha beosztott ja az ellenzéket támo-
gatja? Egzisztenciális is lehet ez a kérdés. Nem véletlen, hogy a közalkalmazottakat semmilyen 
cenzusnak nem vetették alá; ők nem voltak abban a helyzetben, hogy az ellenzékre adják le a 
voksot. A titkosság tehát politikai kategória, a világon mindenütt. A munkásosztály ezért 
tűzte ezt a jelszót a zászlajára. Magyarországon például az uralkodó osztály egészen odáig el-
ment a nyilt szavazás védelmében, hogy azt a magyar nép „egyenes jellemével" hozta össze-
függésbe. Ilyen indoklás még a Parlamentben is elhangzott. 

33 



• Ezek szerint 1945 előtt az uralkodó osztály kétszeresen is bebiztosította magát . . . 
Többszörösen! Kétszeresen mindenképpen; bizonyos rétegek kirekesztésével a választások-

ból, azután a nyílt szavazás módszerével. Továbbá a baloldali pártok elnyomásával, a Kommu-
nista Párt föld alá kényszerítésével vagy - témánknál maradva — egyenlőtlen nagyságú vá-
lasztókerületek kialakításával. Hazánkban kezdettől az egyéni választókerületek rendszere ala-
kult ki, beosztásuk mindig is a kormányzattól függött , s ezekkel kitűnően lehetett manipulálni. 
A munkástelepüléseken hatalmas választókerületeket hoztak létre, a kormánypárt i többségű 
lakóhelyeken kicsiket. Ott befut az ellenzék, itt a kormánypárt képviselője. Egy-egy. Csak-
hogy ott egy emberre 30 ezer, itt pedig csak 5 ezer szavazót kötök le. Ilyen múlt és ilyen isme-
retek birtokában értékelhetjük igazán, hogy a mi választójogi törvényünk a hasonló lehetősé-
geket kizáró garanciát ad, amikor kimondja: képviselői választókerületenként — 30 ezer lakos. 
• Professzor úr említette és bebizonyította, hogy íriss keletű törvényünkben formailag 

nem, tartalmában viszont új a visszahívás rendszere. A múlt ismeretében ugyanez a 
helyzet a kettős, a többes jelöléssel is. 

A többpártrendszerű választásnál természetes, hogy több szervezet indul, és így szervezeten-
ként több jelölt is van. A többpártrendszer és ezzel együtt a többes jelölés egy ideig még a 
felszabadulás után is fennállt. Az 1945-ös választáson 6 párt indult, 1947-ben tíz. Az első nép-
frontjellegű választásra 1949-ben került sor, ami azt jelentette, hogy a pártok nem a különbö-
zőségüket, hanem az azonosságokat hangsúlyozandó, a Függetlenségi Frontba tömörültek, és 
közös listán indultak. Mert ekkor még több párt volt. Ezek más társadalmi szervezetekkel 
együtt közös listával indultak. Előzőleg pártközi tárgyalásokon megállapodtak abban, hogy kit 
hány mandátum illet meg. Azt mondták: aki e l fogadja a szocializmus építésének a Front által 
kifejezett programját , az szavazzon erre a listára! Aki a lista ellen szavaz, az ennek a program-
nak mond nemet. Nagyon dióhéjban ilyesféle út vezetett el napjainkig. Korántsem csupán pél-
dákkal kívántam azonban érzékeltetni kérdésére a választ, mely Szerint mai választási törvé-
nyünk, választási rendszerünk minden korábbinál demokratikusabb-e? Ha a választójogot, a 
választások formáját , a választójogi szabályokat tekintem, akkor egy hallatlan demokratikus 
választási rendszerrel rendelkezünk. Ha viszont azt nézem, hogy a választások eredményeként 
létrejövő képviseleti szervezet mennyiben fejezi ki a társadalomban létező véleménykülönbsé-
geket, akkor már bizonyos gondjaim vannak. Ahhoz, hogy mind teljesebben kifejezzék, véle-
ményem szerint nem a választójogi normák további változtatására, hanem a politikai rendsze-
ren belüli demokratizmus növelésére van szükség. 
• Hogyan kapcsolódik ehhez a gondolatkörhöz a többes jelölés kötelezővé tétele? 

Teljesen világos, hogy ezen a gondon — amely természetesen semmiképpen sem csak az én 
személyes gondom — kíván segíteni az al ternatívák lehetősége. Állampolgár, válassz! Ne csak 
szavazz, igennel a szocialista társadalomra, hanem válassz is, a jelöltek közül. A választás le-
hetővé, mi több: kötelezővé tétele önmagában egy rendkívül nagy horderejű lépés a szélesebb 
demokratizmus felé. Viszont pillanatnyilag nagy kérdés a számomra, hogy az induló képvise-
lők, tanácstagok mennyire képesek személyükben a társadalomban létező véleménykülönbsé-
geket kifejezni. Más szavakkal: politikai rendszerünk mennyire érett arra, hogy a valóságos 
érdek- és véleménykülönbségek ütközhessenek a választás során. A jog ezt soha nem tiltotta 
meg, de gyakorlata az ütközéseknek soha nem volt. Minimális számú többes jelöléssel találkoz-
tunk 1971-ben is, s később még ez a kevés is tovább csökkent. 
• Vajon miért? 

Számos ok közrejátszhatott ebben. A kényelmesség — egyszerűbb egy jelöltet állítani, a 
választópolgárok rászavaznak és kész; a bizalmatlanság a másodikkal szemben, vagy az a kö-
rülmény, hogy nálunk sajátos módon területi választási rendszer van, ugyanakkor viszont a te-
rületen meglehetősen halvány a politikai élet. Ma a választás jelentősége az állampolgár szá-
mára nem ugyanaz, mint volt 1945-ben vagy akár 1949-ben is. Ma az állampolgár úgy gondol-
kodik: nekem lesz egy tanácstagom, aki az én érdekeimet képviseli. De mi az én érdekem? 
Hogy ABC-áruház legyen, hogy járda legyen, hogy csatorna legyen. Ki tudja ezt nekem el-
intézni? Akinek nagyobb társadalmi presztízse van. 
• És kinek van nagyobb társadalmi presztízse? 

A pénzügyminiszternek, és nem a helyi pedagógusnak. Hajlandó a miniszter eljönni ide pél-
dául képviselőnek? Hát akkor én nem indítok vele szemben egy pedagógust? Vagy — az állam-
polgárban az is felmerül: miért indítsak én két jelöltet, amikor mind a kettő feláll, és azt 
mondja, hogy a Hazafias Népfront programját képviseli! Mit ér nekem akkor ez a kettősség? 
• Valóban, mit ér neki? 

Annyit, hogy ismerem—nem ismerem, szimpatikus- -nem szimpatikus, itt lakik vagy a másik 
községben lakik. Az összehasonlítás tehát külsőségekre zsugorodik le. Ahhoz, hogy értelmét 
lássa az állampolgár a több jelöltnek, az összehasonlítási alapot kell tágítani. Nem felelőtlen 
ígérgetésekre, egymás túllicitálására van szükség, hanem például arra, hogy a jelölteknek vé-
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leményük legyen. A többes jelölést tehát mindenképpen üdvözölni kell, mert előre mutat, de 
tartalommal való megtöltése nem lesz egyszerű feladat. Ma ugyanis a társadalomban valósá-
gos kérdésekről valóságos viták gyakran csak a nyilvános szervezeti kereteken kívül, a 
„fehérasztal" mellett folynak. A nyilvános szervezetek — ide sorolom a választásokat — 
gyakran üresek, formálisak. A választások demokratizmusát növelni ma annyi, mint a tár-
satblomról, annak fej lődési irányairól szóló vitákat beterelni ezekbe a szervezetekbe. 

Dr. Szomosújvári Sándor tanár nevét nemcsak Debrecenben ismerik a honismerettel foglal-
kozók, hanem szerte az országban. 40 éve tanár, csaknem 2400 tanítványa volt, 31 éve dolgo-
zik mint szakkörvezetö, kb. 500 szakköröse volt. A dolgozók általános iskolájában megközelí-
tőleg 1000 hallgatót segített hozzá az alapműveltség elsajátításához. A pedagógusismeretek 
megszervezésében mintegy 150 tanárjelöltet irányított mint gyakorlóiskolai vezető tanár. 

Tanulmányai, cikkei többször jelentek meg a Honismeretben, a Köznevelésben, a Történe-
lemtanításban, de a Hajdú-Bihari Naplóban is olvashatjuk nevét. Folyóiratot szerkesztett 
Szülőföldünk címmel. A Tankönyvkiadónál jelent meg a Történelmi szakkörök az általános 
iskolában című kötete. 

1984-ben ment nyugdíjba. Ez persze nem jelent visszavonulást, amit ez a beszélgetés is iga-
zolhat. 
• Örökös hűség /űz/e Debrecenhez. Hogyan alakult ki ez a boldog házasság? 

Sokat örököltem a népra jz szeretetében édesanyámtól. Nagyon szerette a dalokat és az iro-
dalmat. A Református Kollégiumban nagy hatással volt rám N. Bartha Károly, az egyetem első 
néprajzi tanára. Tagja lettem a táj- és népkutató körnek. Az önkéntes Néprajzgyűj tők Orszá-
gos Diákpályázatára küldtem el az ipartörténeti pályamüvemet Amíg a szálfából hordó lesz 
címmel. Dr. Morvay Péter volt már akkor is az atyja ennek a területnek. Az ő véleményével 
jutalmat nyertem munkámmal. Elvégeztem a magyar- történelem szakot. Életemben minden 
a Kossuth utcához kötött. A születés, tanulás, majd a katonáskodás után gyakorlóiskolai taní-
tás. 
• Milyen története van a doktorátusnak? 

Az egyetemen kiegészítő szakként elvégeztem a néprajzot. Az érdekes az, hogy a dolgozat 
nyelvészeti! Dr. Sebestyén Árpád megkért, hogy írjak a hajdúböszörményi névadási rendszer-
ről, kizárólagosan névtani szempontok szerint. A névadás rendszeréről, változásáról írtam a re-
formkortól napjainkig. 
• Először a Béke úti iskolában, majd a Kossuth gyakorlóban vezetett történelmi szakkört. 

Érdekes történeteket tartanak számon az emléktáblák születéséről. 
Az 1952-ben megszervezett Béke úti szakkörrel az iskolarádió is foglalkozott. Szeretettel kí-

sérték figyelemmel munkámat dr. Gunda Béla és dr. Ujváry Zoltán professzorok. 1955-ben 
ünnepélyes külsőségek között vettük fel II . Rákóczi Ferenc nevét. 1957-től műemlékvédő jel-
leggel is dolgoztunk, és — mint létesítőknek — szerepelt a nevünk az elhelyezett emléktáblá-
kon. Egyik legkedvesebb a Petőfi és Arany színészi korszakára emlékeztető tábla avatása volt 
a Batthyány utcán, 1957. október 23-án. Ez a mozzanat volt az első jelentős megmozdulás kul-
turális életünkben. Szintén ekkor avattuk fel a Nagyerdőn Arany szobrát. Az alkotó Medgyesi 
Ferenc ekkor járt utol jára Debrecenben. Szívesen emlékszem vissza az 1976-os Rákóczi- és az 
1979-es Berze Nagy János-évfordulóra is, amelyet ugyancsak táblaavatással tettük emlékeze-
tessé. 
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Az emléktáblák felállítására számtalan hatóság engedélye kellett. Anyagi fedezetet nem kap-
tunk. A szakkörösök az iskolában eladtak naponta 150—200 darab kiflit. Egy kiflin 3 fillér ha-
szon volt . így sikerült elhelyezni több mint 10 táblát. Ekkor már felfigyelt ránk a tanács, 
s könnyebbé vált a dolgunk. 
D Beszéljünk a szerkesztő munkáról is! 

Azonos címmel párhuzamosan két híradót szerkesztettem. Az egyiket a HNF városi honis-
mereti-műemlékvédő bizottságának kiadványaként. Dr. Bényei Miklós volt a bizottság veze-
tője, s tevékenységről a Szülőföldünk 1—5. számának repertóriuma 1968—74-ig című munkájá-
ban számol be. A másik a II. Rákóczi Ferenc Szakkör Honismereti Híradója, ennek 1983-ban 
jelent meg a 23. száma. 
• Szakköri munkájához jelentős társadalmi érdeklődés is hozzátartozik. 

Amióta 20 évvel ezelőtt honismereti-műemlékvédő szakkörré lettünk a kollégium történelmi 
nevezetességű oratóriumában, valóban így van. Évenként 2—3 nyilvános összejövetelt tartunk. 
Kiemelkedő volt az a rendezvény, ahol 1983 májusában a régi szakkörösök találkoztak. Mag-
nón és képmagnón örökítet tük meg az élményekben gazdag találkozás egy részét. Legutóbb pe-
dig öt honismereti szakkör találkozott a Déri Múzeum dísztermében, 1983. november 16-án. 

Az általam képviselt mozgalom a szervezett honismeret. Szakszerűen, konkrét elnevezéssel, 
de élményszerűen — ez az elvem. Az ot thon által adott lehetőségeket a tagjaim jól kihasznál-
hatják. Ha a szülő kórháznál dolgozik, a gyermeke egészségügyi történeti munkát készít, ha 
színháznál, egyetemen, gyárban, akkor ezekben a témákban búvárkodhat együtt szüleivel. 

Természetes, hogy fizikailag is kivesszük részünket a helytörténeti emlékek rendben tartásá-
nál. Ott vagyunk a Csokonai-siremlék, a Nagy Sándor József tábornok sírhalmának rendbeho-
zatalánál és a zeleméri középkori templomrom gyomtalanításánál. Testvérkapcsolatunk van 
a hajdúszováti szakkörrel. Közös eredménynek könyvelhet jük el egy népi csőszkunyhó védetté 
nyilvánítását. Szorgalmaztuk a Fazekas-emlékkert létrehozását és a szováti templomerdőfal 
helyreállítását, megszerveztük Debrecenben az emlékhelyek patronálását 1967-ben. 

A több napos hajdúsági , bihari honismereti-műemlékvédő szakköri kirándulások mellett a 
Felvidékre, Budapestre a Dunántúlra is szerveztünk túrákat. 
• Vonzónak találják-e a gyerekek a programokat? 

Az iskolai 45 perceket csak ilyen módon lehet pótolni. Óriási élmény, ha a szülőkkel össze-
fogva kimehetünk az álmosdi (diószegi) csata helyére, ott verset mondhatnak és díszőrséget 
állhatnak. A szakköri felvételeknél mindig túljelentkezés van. Kevés a 30 fős keretszám. Ennek 
pótlására is feltétlenül szükséges a nyílt szakköri foglalkozás, ahová mindenki eljöhet. 
• Van-e az On honismereti tevékenységének valamitéle ars poeticája? 

Az antennánk jó. Tudjuk venni — ha akar juk — a régmúlt és a közelmúlt adásait. Ma is ele-
venen hatnak. Kár, hogy kevéssé ösztönzik a szakkkörvezetőket. A szakkörök és vezetők szá-
mára nincs minösülési lehetőség. A közművelődési intézmények többsége nem ismeri el a moz-
galmat komplex, modern közművelődési formának. 

A honismeret gyűjtőmedence, ahonnan elindulunk és visszatérünk. Szükséges megismerni és 
megérteni a szűkebb és szélesebb hazát. Kossuth utca — Debrecen — Magyarország. A szom-
széd országokat és a világot. Ha sikerül ezt az érdeklődést felkeltenie a Honismereti mozga-
lomnak, akkor nem kell magyarázni, miért nagy mozgatóerő a szocialista hazafiság. Itt az alap: 
a tanulásban, a munkában való helytállás. Ragaszkodás az általunk megismert földhöz, ahol 
élünk. 

Lőportartó, Muzsna 
(Szentes Vidorné rajza) 
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