
kikerülő ifjúság számára; a lelkész igyekezett tető alá hozni az épülő vagy megrongált 
templomot és gyülekezeti termet; a szerkesztő felhasználta a sajtószabadsag látszatát; az 
intézkedős, pozícióba jutott igaz magyar ember megmentette a zúzdába küldendő remekmű-
veket. Rám az a feladat hárult, hogy a falusi művelődési munkához találjak munkatársakat. 

Utazásaim során nagyjából folytatódott a tereskei helyzet. Ott egy romos kastély volt, az 
országban minden tájegységnek megvolt a maga kifosztott,' tönkrement kastélya, amiért 
különböző hatóságok verekedtek. Akárcsak Tereskén, most is a jóakarat pótolta a 
költségvetési keretet. Mivel megfelelő dotáció a faluban dolgozó munkatársak számára nem 
jutott, a tényleges munkát majanem ingyen végezték, szervezetünk olyan villanyhálózathoz 
hasonlított, melynél a vezeték végére nem szereltek fel kapcsolókat. 

Utazásaim során cserháti siheaerlányok, bodrogközi parasztlányok, szekszárdi iparosta-
nonc-leányok, ormánsági anyókák, Tolna megyei székely telepes asszonyok, őrségi diáklá-
nyok, sárospataki prepák, bokorugrószoknyás mendei menyecskék, a Viharsarok szelíd 
szavú leányai. Pest környéki zaklatott életű gyári munkásnők, mosolygó bányászfeleségek, 
vívódó vidéki tanítónők, gyermekeik taníttatásáért nélkülöző szívós anyák, népi kollégi-
umba került tehetséges falusi leányok váltak munkatársaimmá. 

Mit is akartunk? 
Járható ösvényt lelni világnézetek bozótjában. 

* 

Az ösvényt nem rajzolják fel a térképre. 
Az ösvény a népek országútjárói - ahol a magyarság ide-oda sodródik — az élethez vezet, 

forráshoz, kúthoz, házhoz, világítható, meleg, megtartó otthonokhoz. 
Ösvényre csak vidéken bukkanunk. Az országút dübörgő forgataga után kedves csöndje 

eleinte szokatlan. 
Az ösvényt nem mi tapossuk ki, előttünk már sokan jártak rajta. Nekünk csak arra kell 

ügyelnünk, nogy fel ne verje a gyom, el ne tűnjön a szemünk elől. 
Idegenek ritkán tévednek az ösvényre. 
Az ösvény a magyarság alig ismert, múltból a jövőbe kanyargó útjának a szimbóluma. 

A honismereti mozgalom 
előzményeiről 

Amióta őszintébben és bátrabban lehet 1956-ról beszélni, s amióta más megvilágításba 
került Nagy Imre tevékenysége, azóta többet idézik szerepét a Hazafias Népfront 
indulásában, citálják az I. kongresszuson mondott szavait: „A Hazafias Népfront legyen az 
ország eleven lelkiismerete..." Azért kell ezt magyarázatul előrebocsátani, mert csak így 
érthető, miért fedte homály és hallgatás egészen a legutóbbi időkig a népfront kezdeteit, 
legalábbis első esztendejét. Hiszen ha tabu volt Nagy Imre neve harminckét évig, akkor tabu 
kell ett legyen a nevével jelzett népfrontkorszak is. 

Pedig már a népfront I. kongresszusán is hangsúlyt kapott a hazafiság, a nemzeti érzés 
megerősítése, a történelmi hagyományok feltárása, felhasználása az ifjúság nevelésében. 
Idézzük fel, mit mondott ezekről kongresszusi zárszavában Jánosi Ferenc - a népművelési 
miniszter első helyettese - , akit a Hazafias Népfront főtitkárává választottak: 

„A Hazafias Népfrontnak legmegtisztelőbb, legnemesebb feladata, hogy minden eszközzel 
segítse történelmünk, irodalmunk, művészetünk, tudományunk rendkívül gazdag hagyomá-
nyainak összegyűjtését, hogy felhasználja azokat egész népünk nevelésére, belevesve népünk 
minden fiának szívébe: a haza mindenek előtt! 

Mennyi teendő vár e téren a népfrontra! A történelmi elnevezések megőrzése - amelyek 
drága foglalatként hordozzák múltunk dicső emlékeit —, hőseink, íróink, művészeink, 
tudósaink megismertetése és megszerettetése, állami szerveink támogatása népművészeti 
értékeink megőrzésében és továbbfejlesztésében, építészeti emlékeink megóvása terén 
csakúgy, mint a hagyományos művelődési, szórakozási, társas együttélési formák egészséges 
felhasználásában. Tehetséges népünk teremtő erejének alkotásait széleskörűen megismertet-
ni, 



ve, a népfront forró hazaszeretetre, jogos nemzeti büszkeségre fogja nevelni a dolgozók 
millióit. Arra fogja nevelni őket, hogy nemzeti értékeinket újabb és újabb értékekkel 
gazdagítsák, nagyszerű hagyományaihoz újabb hagyományokat kapcsoljanak..." 

A népfront újabb kongresszusára készülődve kutatások folytak a mozgalom történetének 
feltárására, politikai értékelésére. A kezdetekről (1954. okt. - 1955. márc) szóló korabeli 
országos, megyei, fővárosi dokumentumoknak a honismeret számára is van mondanivalója. 

Igaz, hogy a honismereti mozgalom 1960-tól datálja indulását, nem árt azonban felidézni, 
hogy hogy milyen nyomai voltak a honismereti témáknak, terveknek a Hazafias Népfront 
első hónapjaiban. 

A korai akcióprogramokban (1954 őszén minden frissen megalakult népfrontbizottság 
készített ilyet) a leggyakoribb témák voltak: a haladó hagyományok gyűjtése, műemlékvéde-
lem, utcanévadók ismertetése, történelmi nevezetességek feltárása, helyi monográfiák, 
évfordulók, megemlékezések stb. 

Budapestről három kerület terve maradt az utókorra 1954 végéről, 1955 elejéről. 
Igen impozáns a II. kerületi népfront terve, igaz, nem kisebb személyiség, mint Ortutay 

Gyula volt akkor ott az elnök. Minden nemzeti erő mozgósításával, a kulturális rendezvé-
nyek összehangolásával, a tömegszervezetekkel együtt kívánták terveiket megvalósítani. A 
terv fontos része volt az értelmiség aktivizálása a TTIT-tel való kapcsolat révén, s tervezték 
II. kerületi értelmiségi klub létrehozását. 

A nemzeti évfordulókat — március 15., október 6. - a népfront égisze alatt kívánták 
megrendezni. Tervezték továbbá, hogy feltárják a kerület történeti nevezetességeit; műemlék 
jellegű épületeit, hagyományait (pedagógusok segítségével); összegyűjtik, kik voltak a 
nevezetesebb írók, művészek, politikusok, akik a kerületben születtek; bekapcsolódnak a 
munkásélet, a munkásfolklór kutatásába; javasolták állandó budai színház létrehozását 
(mozgószínház, irodalmi kabaré); tervezték, hogy a kerület művészei patronálják a munkás 
képzőművészeti köröket. 

A népfront és az iskolák kapcsolatára is sokoldalú tervek születtek, ebből csak egyet 
idézünk: ifjúsági pályázat meghirdetése a kerület hagyományainak feltárására. 

A VIII. kerületi programban szintén szerepel a haladó hagyományok gyűjtése, továbbá az 
utcanévadók történetének feldolgozása s két anyanyelvápoló akció: „Óvjuk nyelvünk 
tisztaságát" és „Ismerd meg nyelvünk szépségeit" elnevezésű általános iskolai versenyek. 

A XII. kerületben a népfront brigádot akart szervezni a kerület műemlékeinek, nevezetes-
ségeink feltárására. Szerkesztőbizottságot óhajtottak létrehozni (írókból) a kerület 10 éves 
múltjának feldolgozására (1945-1955). 

Békés megyében a népfront megyei bizottsága felhívást adott ki a felszabadulás 10. 
évfordulójára, helyi monográfiák feldolgozására. Csongrád megyében a népfront, a megyei 
tanács és a TTIT együtt tervezte Csongrád megyei Szemle című navi folyóirat megjelenteté-
sét. Továbbá: a TTIT-tel együtt kiadják Csongrád megye történetét, Makón József 
Attila-emléktáblát avatnak, fölelevenítik az arató- és szüreti bálok szép hagyományát. 
Sopronban a népfront megalakulása után azonnal tervbe vette a város műemlékeinek, 
régiségeinek feltárását, s erre műemlékvédelmi bizottságot akartak létrehozni. Szolnok 
megye - ugyancsak a TTIT-tel közösen - tervezte a Kunsági hagyományok című füzet 
kiadását, valamint Damjanich szobrának megkoszorúzását, az 1919-es szolnoki munkáshar-
cok emlékének összegyűjtését, kiadását és a 100 éves Szolnoki Járműjavító történetének 
megjelentetését. Tolna megye tervében szerepel, hogy a sárpilisi népi együttes felújítja a 
„vasárnap délutáni játszót": népi játékok, sportjátékok, táncok, mesedélután gyerekeknek, 
fonó-varró játékok, régi fonóestek házaknál stb. A megyei népfrontbizottság alakuló ülésén 
(1954. okt. 21.) tervbe vették, hogy feldolgozzák a vármegye történetét. 

Gazdag tervei voltak a Veszprém megyei népfrontbizottságnak is. Mozgalmat indítanak a 
„haladó" hagyományok feldolgozására. A felszabadulás 10. évfordulójára tervezik a megye 
utolsó tíz évének feldolgozását, helytörténeti monográfiák megíratását. Erre a megyei 
népfront pályázatot hirdet. Tervezték a megemlékezést hazánk és a megye nagyjairól: 
Bartók, Batsányi, Simonyi, Szigeti. Tapolcán Batsányi-emlékbizottság alakult. Fontolgatták 
a múzeum bővítését, Batsányi-szobor felállítását. Zala megyében a hazafiságra való nevelés 
jegyében havonta történelmi, irodalmi előadásokat terveztek (a TTIT-tel közösen) s 
megemlékezést jeles évfordulókról (Ady, Mikszáth). 

1955 januárjában, Csokonai Vitéz Mihály halálának 150. évfordulójára a Hazafias 
Népfront O T előadásvázlatot adott ki. Nagy költőnkről így országszerte megemlékeztek a 
népfront égisze alatt. 
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Külön kell szólni a gazdakörök, olvasókörök, Kossuth-körök 1954/55-ös újjászerveződé-
séről, felélénkülésükről. Erre a népfront I. kongresszusa adott biztatást. Az volt a cél, hogy a 
falusi, kisvárosi emberek, a tekintélyes s a Korábbi években olyannyira megkeserített, 
háttérbe szorított parasztság ismét bekapcsolódjék a falvak közéletébe. Ezen körök 
felélesztése nagy lelkesedéssel indult meg a népfront szervezésében. Persze számos helyen 
visszakövetelték a régi helyiségeket, berendezéseket, hisz azokat korábban a tagság 
önerejéből hordta össze. 

Jogos a kérdés, mi lett a sorsa a szép és gazdag terveknek? 
1955 tavaszán (febr. 16.) az MDP Központi Vezetősége határozatot hozott a Hazafias 

Népfront munkájáról és a párt feladatairól. (Anélkül, nogy a részletekbe belemennénk, 
jeleznünk kell, hogy a határozatnak „nagypolitikai" vonatkozásai voltak. Összefüggött 
Nagy Imre ismételt kiszorításával a hatalomból. Ez egyet jelentett a népfront megfojtásával.) 
A határozat szerint jobboldali nézetek kaptak lábra a népfrontban, így a népfront „ellenzéki 
szerepet betöltő politikai erővé válhat". A mozgalmat nacionalizmussal vádolták, pl. a 
hazafiság, a haladó hagyományok, a nemzeti összefogás egyoldalú hirdetésével. De veszélyt 
látott a hatalom az olvasó- és gazdakörökben is, melyek a népfront helyi szerveivé kezdenek 
válni. A hibákat a pártirányítás megerősítésével kívánták helyrehozni. 

Mindezek után a népfront hosszú ideig méltatlan kiszolgáló szerepre kényszerült. A szép 
tervek elsorvadtak, a gazdakörök elhaltak a „kemény kéz" szorításában. 

Zelenka Magda 

j HÍFKK ) 

Vízügyi Múzeum. Szolnok belvárosából a 
Zagyva-Tisza to rkola ton átkelve s Besenye-
szög felé haladva az úttól 500 méterre , a 

Mil lér- torkolatban találjuk a Vízügyi Múzeu-
mot , amely 1976 őszén nyi tot ta meg kapuit. 
A Közép-Tisza-vidék vízügyi emlekeit be-
muta tó kiállítás területileg felöleli a Tiszafü-
r e d - K a r c a g - M e z ő t ű r - C s o n g r á d - K e c s k e -
mét - Jászberény-Tarnaméra által határolt tér-
séget. A earamszentbenedeki apátság 1075-
ben kelt alapító levele először említi írásban a 
Szolnok feletti Millért, mint adományozha tó 
halászhelyet. Az 1895-ben emelt gépházban -
amely a Millér vizét juttat ja a Tiszába - ma is 
látható és működőképes a régi szénfűtéses 
kazán és szivattyú. A szabadtéri részen talál-
ható régi vízkiemelő, vízrekesztő berendezés, 
cölöpverők, zsilipek. Egy részük még ma is 
működőképes . A régi gépház egyik termében 
látható a Tisza-vidék története, a vízszabályo-
zások kü lönböző fázisai gazdagon dokumen-
tálva térképekkel , tárgyakkal és egykori kiad-
ványokkal . (Kerékgyártó M.) 
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