
( A HONISMERET FORRÁSAI) 

A honismereti mozgalom 
országos kibontakozása 

Az előző részt azzal fejeztem be, hogy a Hazafias Népfront Országos Elnöksége a 
Honismereti Bizottság létrehozásával, munkaterve jóváhagyásával, lehetőséget teremtett a 
mozgalom országossá tételére, kiterebélyesítésére.1 Hogy ez a lehetőség valósággá is váljék, 
legalább három alapvető feltételt kellett teljesíteni. Az első és legfontosabb követelmény volt, 
hogy az addigi politikai gyanakvást, amely a szakköri munkát, a honismereti mozgalmat és 
képviselőit, művelőit lépten-nyomon kísérte, megszüntessük vagy előfordulását legalábbis 
gyérítsük. A második: a bizottság olyan akciókat, feladatokat dolgozzon ki, amelyeknek 
megvalósításába egyének és közösségek kapcsolódhassanak be, s az eredmények országos 
elismerést, szakmai megbecsülést váltsanak ki (nyilvánosság). A harmadik: meg kell 
teremteni a mozgalom olyan összekapcsolódó szervezeti felépítését, amely elmerevítés nélkül 
lehetővé teszi a megyékkel, intézményekkel való szerves, folyamatos együttműködést, a 
kezdeményezések szabad áramlását a legkisebb közösségtől az országos bizottsághoz, illetve 
fordítva: az országos törekvések, javaslatok eljutását települési szintig, egyénekig. 

Bízvást állíthatom, hogy ezeket a célokat, feltételeket három év szívós munkájával sikerült 
elérni. Köszönet érte mind az élőknek, mind a már eltávozott áldott emlékű barátaimnak, 
munkatársaimnak, akik nélkül semmire sem jutottam volna. 

Ha most fognék neki, és mai ítélőképességem birtokában írnám meg emlékeimet az 
indulásról, a nekifeszülésekről, félő, hogy akaratlanul is hamisítanék. Hiszen az idő sok 
mindent megszépít vagy elcsúfít, esetleg kitöröl az ember agyából. Ezért úgy véltem: 
legmegbízhatóbb lesz, ha azt a hiteles összefoglaló jelentés adom közre, amelyet 1971. év 
nyarán készítettem az eredményekről, és terjesztettem a Honismereti Bizottság szeptemberi 
ülése elé, s amelyet a testület el is fogadott. Az egyes események egyikéhez-másikához már 
most fűzhetnék magyarázatot, de ezzel megzavarnám a beszámoló folyamatosságát. Inkább -
ha a Szerkesztő Bizottság és egészségem megengedi - a következő folytatásban vázolom 
azokat a körülményeket, amelyek a különböző eredményeket, eseményeket kísérték. 

Összefoglaló jelentés 
a Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának munkájáról 

Hazafias Népfront IV. Kongresszusának állásfoglalására alapozva, az Országos Elnökség a 
Honismereti Bizottság feladatát az alábbiakban határozta meg: 

- eszmeileg formálja és erősítse a nemzeti tudatot; 
- ápolja az egészséges lokálpatrionizmust, a szocialista hazafiságot és nemzetköziséget; 
- segítse elő hazánk, népünk, történelmi múltunk forradalmi és haladó hagyományaink, 

anyagi és szellemi értékeink jobb megismerését, megbecsülését; 
- mindezeken keresztül tevő, cselekvő hazafiságra buzdítson. 
A Bizottságnak foglalkoznia kell olyan általános elvi-eszmei problémákkal, amelyek 

népünk önbecsülését, sorskérdéseit érintik; a szülőföld, a lakó- és munkahely ismeretét, az 
ezekhez való érzelmi-értelmi kötődést segítik, de úgy, hogy a lokálisból nemzeti patriotizmus 
legyen; s végül szomszédainkra is ablakot nyitnak. 

1 Honismeret 1997. 2. szám 51-55. old. 
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Ugyanakkor olyan konkrét programot, feladattervet kell kidolgozni, amely a széles 
tömegek számára érthetővé, kézzel foghatóvá teszi a szocialista hazafiság és inter-
nacionalizmus összefüggését; tevő, alkotó, cselekvő hazafiságra ösztönöz, s minden 
állampolgár számára magas színvonalú, értelmes alkalmakat teremtsenek mindezek 
gyakorlati megvalósítására is. 

I. A bizottság munkáját irányító alapelvek, módszerek 

1. A Honismereti Bizottság négy fő témacsoportot határozott meg, s tagjait - érdeklődési 
körüknek megfelelően - e területeken négy munkabizottságban foglalkoztatta: 

- elméleti, 
- évfordulókat előkészítő, 
- természetvédelmi - tájfejlesztési - műemléki, 
- hagyományismereti. 

2. Épített az egészséges lokálpatriotizmus területén már biztató eredményeket felmutató 
honismereti mozgalomra: a néprajzi, nyelvjárási, munkásmozgalmi, helytörténeti és egyéb 
területeken működő önkéntes gyűjtőkre-kutatókra, a műemléki, természetvédelmi aktivis-
tákra, az iskolai szakkörökben működő fiatalokra és egyéb érdeklődőkre is, valamint az őket 
támogató szervekre. 

3. Tudatos, magas színtű mozgalom megteremtésére törekedve: 
- a szakmai célok kijelölésében, módszertani kérdésekben, valamint a vezetőképzés és 

továbbképzés vonatkozásában a közművelődési és tudományos intézményeknek juttatott 
irányító szerepet; 

- e végből szoros együttműködést alakított ki az akadémiai intézetek egy részével, a 
múzeumokkal, levéltárakkal, könyvtárakkal, illetve központjaikkal, továbbá egy-egy 
tudományág, szakterület állami és társadalmi irányító szerveivel. 

4. A mozgalom szélesítése, számbeli növelése érdekében, egyre szorosabb együttműködésre, 
közös akciók indítására törekedett a nagy tömegszervezetekkel, s támogatta a honismereti 
mozgalomnak a saját kereteik között való önálló kialakítását, bővítését. 

5. Ezzel egyidejűleg folyamatosan ösztönözte - minden irányító szinten - e szerteágazó, 
több mederben folyó, több központú tevékenység tervszerű összehangolását. E célból 
összefogó bizottságok létrehozását, illetve a még meglévő honismereti, helytörténeti, műemléki, 
természetvédelmi s egyéb bizottságok, továbbá a közművelődési, oktatási, ismeretterjesztő és 
tömegszervezetek, mozgalmak szorosabb együttműködését szorgalmazta. 

6. A mozgalom egyes területein jelentkező korábbi ösztönösséget, „parttalanságot" 
megszüntetve - a társszervekkel közösen - olyan új önkéntes önművelési-közműveló'dési formák, 
lehetőségek megteremtésére törekedett, mely sokszínűségével, változatosságával újabb 
tömegeket vonz, új közösségeket hoz létre és tart össze. 

7. A honismereti mozgalom keretében indított akciókkal olyan társadalmi rétegeket is 
igyekezett elérni és cselekvésre bírni, amelyek a helyi politikától, közélettől eddig 
távolmaradtak. 

8. A közművelődési és politikai célok mellett fokozni kívánta a mozgalom tudománysegítő 
szerepét is, különösen a néprajz, a helytörténet, a nyelv- és természettudományok területén. 

9. A mozgalom tevékenységi körének bővítésével a társadalmi munkának olyan új lehetőségeit 
nyitotta meg, amelynek értéke gyakran forintban is mérhető ugyan, de legtöbbször 
felbecsülhetetlen értékű tárgyi, szellemi értéket hoz felszínre. 

10. A történelmi múlt haladó, forradalmi hagyományainak felmutatásával, nyelvünk, 
irodalmunk, kultúránk, természeti-környezeti értékeink megismertetésével, megbecsülésével, 
a szocialista építés nagyszerű mai eredményeinek láttatásával a jogos nemzeti önérzetet, a 
hazához-néphez való hűséget erősítette. 
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II. A munkabizottságok tevékenysége 

1. Az Elméleti Munkabizottság 
Az Elméleti Munkabizottság szervezte a Hazafias Népfront kongresszusi témabizottsága 

által készített „A társadalmi struktúra és a szocialista hazafiság" című jelentés országos 
ismertetését, megvitatását. A füzet tartalmát, a Hazafias Népfront minden szintű bizottságai 
tárgyalták, és a téli politikai oktatásnak, a népfront-esteknek is a napirendjén szerepelt. A 
bizottság tagjai megyei konferenciákon, vitaüléseken vettek részt, segítették a hazafiság 
témakörben kezdeményezett felméréseket. 

Az Elméleti Munkabizottság megbízásából Kósa László, bizottsági tag, átfogó tanulmányt 
készített a „Szomszédos szocialista országokhoz fűződő kapcsolataink" résztémában, amely 
munkabizottsági ülésen, majd meghatározott körben került megvitatásra. A tanulmány 
részeként indokolt és különböző lehetőségeket tartalmazó javaslat készült egy nemzetiségei 
kérdésekkel foglalkozó tudományos és kulturális központ, vagy kutató csoport, illetve intézet 
létesítésére. Mind e tanulmány, mind a javaslatot az Országos titkárság rendelkezésére 
•bocsátottuk. 

Az Elméleti Munkabizottság felkérésére dr. Puskás Julianna történész tanulmányt készített 
a magyar kivándorlás és emigráció kérdéseiről. A dolgozat - az illetékes szervek bevonásával 
- többszöri bizottsági megvitatás és kiegészítés után került elfogadásra. A tanulmányt az 
Országos Titkárság a Magyarok Világszövetségének bocsátotta rendelkezésére, s olyan 
együttes határozat született, hogy 1972-ben közös kiadványként megjelentetik 

Az Elméleti Munkabizottság előterjesztésére az Országos Titkárság határozatot hozott a 
hazánk életében és a kelet-középeurópai népek életében egyaránt szerepet játszó jelentősebb 
évfordulókról, közéleti személyekről való megemlékezésére. Egy ilyen emlékünnepségre 
1970-ben került sor, amikor Eftimie Murgu 1848-1849-es román politikusról emlékeztünk meg. 
A történelmi emlékülés Romániában is kedvező visszhangra talált. 

A nemzetiségi politikánk és a Hazafias Népfront feladatai címmel 1969-ben országos 
tanácskozást rendeztünk, és a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályával 
1970-1971-re országos pályázatot írtunk ki a magyarországi nemzetiségek életében 
bekövetkezett változások, a nemzetiségi települések, intézmények történetének, kulturális 
életének megírására. 

Az Elméleti Munkabizottság a hazafisággal kapcsolatos elvi kérdések közül két nagyobb 
kérdés-csoport feldolgozását és megvitatását tartja szükségesnek: 

- Az egyik a nemzeti egység sokat vitatott történeti fejlődésének feldolgozása és 
megvitatása. 

- A másik a közép-keleteurópai népek gazdasági, történeti, kulturális és államközi 
kapcsolatai. 

Az első témakör alaposabb ismerete hozzásegítene a szocialista nemzeti egység mai 
problémáinak, a népfront mostani tennivalóinak megértéséhez és meghatározásához; a másik: 
lehetőséget, alapot adna a Duna-medence népei kölcsönös közeledése elvi, gyakorlati 
kérdéseinek tisztázásra, a hasznos politikai lépések megfogalmazására, a nacionalista nézetek, 
a tévhiedelmek elleni tényleges, megalapozott agitációra és az őszinte, hiteles tájékoztatásra. 
A kettő egymástól elválaszthatatlan. 

2. Évfordulókat előkészítő'munkabizottság 
Az Évfordulókat előkészítő munkabizottság társadalmi eszközökkel elősegítette a hármas 

jubileum (az 1918-as polgári demokratikus forradalom, a KMP megalakulása és a Magyar 
Tanácsköztársaság kikiáltása) megünneplését is, de az Országos Titkárság határozatának 
megfelelően, fő figyelmét felszabadulásunk 25. évfordulója előkészítésére fordította. 
Törekvései között szerepelt, hogy 

- minél több egykori esemény, dokumentum kerüljön napvilágra; 
- ezek hűen láttassák az ellenállás, a felszabadulás, a forradalmi változás (földosztás, 

nemzeti bizottságok stb.) tényadatait; 
- örökítsék meg minél nagyobb számban azokat a névtelen hősüket, akik az adott helyen és 

helyzetben bátran tették, amit az élet, a társadalmi haladás, a forradalmi helyezet és a 
közösség érdeke tőlük megkövetelt; 
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- s mindezek kiállításokon, ünnepségeken, visszaemlékezéseken, emlékkrónikákon 
keresztül váljanak politikai erővé, közkinccsé. 

A munkabizottság előterjesztését az Országos Titkárság megtárgyalta, elfogadta és 
országos irányelvekben közreadta. A gondos előterjesztésnek jelentős szerepe volt abban, 
hogy népünk a történelmi jelentőségéhez méltóan emlékezett meg a felszabadulásról, a 
felkészülés nyugodt, biztos mederben folyt, mértéktartó programok készültek s új akciók 
indultak, amelyekkel újabb rétegekhez jutott el a mozgalom. A 25. évforduló eddig soha nem 
látott méretekben bontakoztatta ki az emlékkrónika-írást és jó irányba segítette a népfront 
minden politikai, mozgalmi tevékenységét. 

Kiegészítette a jubileumi felkészülés a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és az Országos 
Népművelési Tanács közös pályázati kiírása. Az Országos Felszabadulási Pályázatra 
benyújtott dolgozatok száma elérte a félezret. A honismereti mozgalom által összegyűjtött 
adatok, dokumentumok ezrei gazdagították a múzeumok, levéltárak, könyvtárak 
tudományos gyűjteményét, s bizonyítékot szolgáltattak a magyar nép fasiszta- és háború 
ellenes magatartásához, a társadalmi változás tettekben megnyilvánuló igenléséhez. 

Az eredmények nyomán erősödött a mozgalom erkölcsi megbecsülése. Megszaporodtak a 
helytörténeti-honismereti kiadványok. Az Országos Titkárság határozatával, a Felszabadulási 
Pályázatra érkezett dolgozatokból szemelvényes kötetet rendeztünk sajtó alá. Megjelenése az 
idén várható. A pályázati tanulmányokat a Munkásmozgalmi Múzeumban tettük a kutatás 
számára hozzáférhetővé. 

Az Évfordulókat előkészítő bizottság az Országos Titkárság elé javaslatot készített nagy 
nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a politikai jelentőségéről, eszmei tartalmáról. Az 
előterjesztés az évenként visszatérő ünnepséggel kapcsolatos népfront intézkedésekben kerül 
felhasználásra. 

I. István király születésének ezredévfordulója alkalmából: 
- a Magyar Történelmi Társulattal és a TIT Történelmi Választmányával közösen történelmi 

emlékülések sorozatát készítette elő és rendezte meg a Bizottság; 
- részt vett a Magyarok Világszövetsége által összefogott ünnepségsorozat meg-

szervezésében, melyet a felszabadulás, valamint az István király és a Bartók évforduló 
alkalmából hazalátogató magyarok számára rendeztek. 

E nagyobb feladatok mellett a Bizottság több ünnepség, megemlékezés előkészítésében vett 
és vesz részt. Ezek közül kiemelkedik a Bajcsy Zsilinszky szobor felállítására előterjesztett 
javaslata, az Achim L. András emlékünnepség, valamint a Dózsa Emlékbizottság számára 
kidolgozott népfront-javaslat "elkészítése stb. 

Az évfordulókat előkészítő bizottság előtt most két nagyobb feladat áll. 
- Az egyik 1848. évi forradalom, az 1848-1849-es szabadságharc és e kor nagyjai, elsősorban 

Petőfi születése 150. évfordulójának méltó megünneplése. Kidolgozás alatt van az Országos 
Titkárság elé terjesztendő javaslat, hogy a Hazafias Népfront minden volt jobbágyfaluban, 
mezővárosban örökítse meg 1848 forradalmának emlékét: hány jobbágy-, illetve zsellér-
családot szabadított fel, s mennyi robotnaptól, ezüst forint fizetéstől, dézsmaadástól 
mentesítette őket. Ezeket az évfordulókat erősíthetné egy emlékpályázat kiírása; szó-
hagyományok, emlékezések leírása, emléktárgyak összegyűjtése stb. 

- A másik: olyan évfordulónaptár elkészítése, amely lehetővé teszi az előrelátó tervezést, 
hogy az évfordulókat hatékonyabban használhassuk fel a hazafias nevelésben. 

3. Természetvédelmi-tájfejlesztési-műemléki munkabizottság 
A Munkabizottság e területeken már kialakult szervezetekre támaszkodhatott. Az Országos 

Műemléki Felügyelőség irányításával a műemléki albizottságokban hozzáértő ezrek végzik a 
műemlékek számontartását, azok társadalmi védelmét, népszerűsítését. A műemléki 
albizottságok 1968-ban tartották Sárospatakon az V., majd az idén Győrött a VI. országos 
értekezletüket a Hazafias Népfront és a Honismereti Bizottság közreműködésével. A Magyar 
Természetbarát Szövetség szintén teljes önállósággal, szervezettséggel, kialakult gyakorlattal 
végzi a maga honismereti tevékenységét. E két vonatkozásban a munkabizottság csak 
kapcsolattartásra törekedett. 

Több természetvédelmi tanácskozásra került sor. Ezek közül kiemelkedett az 1970. évi 
szombathelyi országos tanácskozás, amely a természetvédelmi feladatok megvitatásán túl, a 
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felszabadulás 25. évfordulója alkalmából emlékligetek, parkok létesítésére adott ki felhívást. 
Ezen túlmenően a munkabizottság segítette Tihany, Hortobágy, Bugac s más 
természetvédelmi terület gondjainak megoldását. 

Kétéves előkészítés után a Munkabizottság - az Országos Természetvédelmi Hivatal és az 
Építési és Városfejlesztési Minisztérium támogatásával - kidolgozta a „Természeti és 
környezeti értékek nemzeti adattára" elkészítésének országos programját, módszerét . Az első 
öt megye természeti-környezeti értékeinek összeírásához szükséges felvételi űr lap elkészült. 
Az országos akció célja az, hogy az állami és tudományos intézmények irányításával, de a 
természetbarátok: erdészek, vadászok, barlangkutatók, biológus tanárok vezetésével 
valamennyi földtani, növény- állattani, tájképi, környezetvédelmi és egyéb védendő nemzeti 
értékünket számbavegyük. Az adattár a környezetvédelem, a területrendezés távlati fejlesztés 
céljait is segíti, mert az adattár alapján gyorsabban tudnak egyes kérdésekben dönteni. 

A felmérés kiterjed a történelmi-irodalmi emlékhelyekre, a falu- és városképi jelentőségű 
népi műemléki együttesekre, valamint a temetőkre és természeti környezetükre is. Az így 
elkészült adattár - a már nyilvántartásba vett műemlékekkel együtt - jó lehetőséget ad arra, 
hogy természeti, környezeti, építészeti, művészeti értékeinket és nemzeti emlékhelyeinket 
céltudatosan állítsuk a honismereti tevékenység, az országjárás és idegenforgalom 
középpontjába, s szolgálják a nemzeti önismeretet, erősítsék népünk, hazánk szeretetét. 

Az akció elindítását Országos Titkárságunk jóváhagyta, s már több megyei tanács 
végrehajtó bizottsága, illetve népfront titkársága kezdte meg a szervező munkát . A feladat 
végrehajtása a Munkabizottság teljes erejét évekre leköti. 

4. Hagyományismereti munkabizottság 
A honismereti mozgalomnak ez a legkiforrottabb területe. Mind a helytörténeti kutatás és 

krónikaírás, mind az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtőtevékenység módszerei, valamint 
ezek segítő intézményeinek köre régebben kialakultak. A Munkabizottság e körülmények 
figyelembevételével arra törekedett, hogy az újabb kezdeményezéseket megismertesse, a jó 
gyakorlatot országosan népszerűsítse, a színvonalat, a munkálkodók és támogatók számát 
növelje, illetve az együttműködést erősítse. 

Ennek jegyében került megrendezésre 1968-ban Kaposvárott és 1971-ben Sárospatakon és 
Sátoraljaújhelyen - a Magyar Néprajzi Társasággal és a Magyar Nyelvtudományi Társasággal 
közösen - az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők V., illetve VI. országos találkozója. 

A Munkabizottság készítette elő 1969 májusában Visegrádon azt az Országos Konferenciát, 
ahol - a Népművelési Intézettel, a SZOT Kulturális és Agitációs Osztályával, a TIT Történelmi 
Választmányával és az Országos Helytörténeti Bizottsággal együtt - a felszabadulás 25. 
évfordulójával kapcsolatos feladatok kerültek megvitatásra. Elsősorban a munkáshagyo-
mányok gyűjtésének újabb problémái, az üzemtörténet és krónikaírás (ipari, mezőgazdasági 
egyaránt). 

A krónikaírás újabb területekre terjedt ki, mind földrajzi, mind műfaji értelemben. 
Kiemelkedőek az eredmények az emlékkrónikák és a történetírás területén. Több értekezleten 
segítette a Munkabizottság az üzemtörténet- és krónikaírást. Értékes kezdeményezésként 
támogatja a Vas megyeiek „portrékrónika" munkásságát. Segítjük a Magyar Történelmi 
Társulat Üzemtörténeti Szekcióját a gyárak, ipari üzemek történetének megírásában s 
együttműködésre törekszünk a Helytörténeti Szekcióval is. 

Egy-egy táj (megye, város) értékeinek, hagyományainak, szocialista fejlődésének országos 
megismertetésére, a szülőföldről eltávozottakkal való kapcsolattartás lehetőségeinek 
kipuhatolása céljából segítette a Munkabizottság a fővárosban tanuló somogyi fiatalok 
találkozóját, majd kiterjedtebben a „Borsod-Miskolc Budapesten" akciót, amelynek során a 
megye és a város vezetői számtalan ipari, mezőgazdasági, műszaki és művészeti bemutatón, 
diák- és értelmiségi találkozókon stb. ismertették a főváros lakóival, az elszármazottakkal 
eredményeiket, hagyományaikat. Az Országos Titkárság a rendezvénysorozatot és a 
tapasztalatokat - a megye és a város vezetőivel megegyezően - kedvezően értékelte. 

Az eredmények ismertetése céljából jó kapcsolatot alakított ki a Magyar Televízióval. Több 
adás számolt be a „Borsod-Miskolc Budapesten" eseményeiről, az iskolai honismereti 
szakkörökről, nyugdíjasok gyűjtő tevékenységéről. Öt honismertető film készült a 
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magyarországi kisvasutakról, környékük múltjáról, jelenéről. Egy 50 perces TV film készült a 
helytörténeti, a honismereti munkásokról, s néhány őszi honismereti eseményről. 

A Munkabizottság több tanácskozással segítette a művészeti, irodalmi kiscsoportok 
honismereti jellegű tevékenységét is a népi gyermekjáték, a „Röpülj páva" körök, az irodalmi 
színpadok, a díszítőművészeti szakkörök vonatkozásában. 

A honvédelmi nevelésre, a magyar katonai hagyományok ápolására a Munkabizottság 
most dolgoz ki programot. Ebben a Magyar Honvédelmi Szövetséggel, a Pedagógus 
Szakszervezettel, a KISZ-szel és egy-két sportszövetséggel lát együttműködési lehetőséget. 

5. Nemzeti Sírkert Munkabizottság 
A Fővárosi Tanács VB. 1952. évben lezáratta a Kerepesi Temetőt, s 1956-ban Nemzeti 

Panteonná nyilvánította. Ebben a temetőben nyugszanak a reformkor nagyjai, politikusok, 
tudósok, írók, művészek, az 1848-1849-es honvédek, a munkásmozgalom halottai, az 
ellenforradalom során elhalt hősök, a felszabadító harcokban elesett szovjet harcosok. A 
Kerepesi Temető az ország legnagyobb szabadtéri szobormúzeuma: 168 művésznek 608 
nagyértékű szobra található itt. 

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága - felismerve az ügy jelentőségét - 1968-ban 
Akcióbizottságot hozott létre, amely többszáz társadalmi szakember közreműködésével 
jelentős felmérő, adatgyűjtő, minősítő munkát végzett. Miután azonban a feladatok túlnőtték 
a főváros kereteit, 1970-ben a Hazafias Népfront Budapesti Elnöksége úgy határozott, hogy a 
Nemzeti Panteon létesítésével kapcsolatos feladatok irányítására az Országos Elnökséget kéri 
fel. 

1971 áprilisában Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke is azzal a 
kéréssel fordult a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárához, hogy a Nemzeti Sírkert 
létesítésének ügyében a Hazafias Népfront továbbra is adjon támogatást a kor-
mányelőterjesztés elkészítésében, a tervpályázat kiírásában és egyéb szervezési munka 
összefogásában. 

Az Országos Titkárság intézkedése alapján a Honismereti Bizottság keretében létrehoztuk a 
Nemzeti Sírkert Munkabizottságot, most már országos programmal. Célja: a magyar nemzet 
nagyjai emlékezetének ápolása, emlékhelyeik méltó megbecsülése, de elsősorban a Történelmi 
Sírkert (Mező Imre úti temető) létesítésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos társadalmi 
összefogása. 

A Munkabizottság ez év szeptemberében munkaprogramját megtárgyalta és jóváhagyásra 
az Országos Titkárság elé terjesztette. Ezek szerint négy albizottság kezdte meg tevé-
kenységét. 

1. Az Altalános és Jogi Albizottság feladata a megvalósításhoz szükséges politikai, állami, 
társadalmi intézkedések előkészítése, az ehhez szükséges általános és jogi kérdések feltárása, 
egyeztetése, pontosítása. 

2. A Műszaki-Művészeti-Kertészeti Albizottság feladata a Nemzeti Sírkert végleges 
kialakítására, területének rendezésére kiírandó tervpályázat elkészítése, a művészeti 
alkotások megóvása, a pihenőpark kialakítása stb. 

3. A Kutató Albizottság feladata a Kerepesi Temetőben és hazánk más temetőiben, továbbá 
határainkon túl nyugvó nagy halottaink sírjainak kutatása, számbevétele, valamint a művészi, 
történelmi értékű síremlékek, a magyar temetőkultúra emlékeinek kutatása, nyilvántartása. 

4. A Kegyeleti Albizottság feladata nemzeti nagyjaink nyughelyének ápolása és 
felhasználása a hazafias nevelésben. 

III. A Honismereti Bizottság egyéb tevékenysége 

A Bizottság segítette a honismereti mozgalom aktivistáinak képzését, továbbképzését, a 
tevékenység módszertanával kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdések megoldását. Ennek 
érdekében a Népművelési Intézettel, a KISZ Központi Bizottsággal és más intézményekkel 
közösen - visszatérően - rendezett a közép- és általános iskolai szakkörvezető tanárok, 
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valamint a népművelési-mozgalmi irányítók számára tanfolyamokat, illetve továbbképzési 
alkalmakat. 

Az elvi, elméleti, módszertani és mozgalmi útmutatás céljából 1969-ben megjelentette - a 
Honismeret című füzetsorozat 11. számát, majd - ezt továbbfejlesztve, 1970-ben az Országos 
Népművelési Tanács Helytörténeti Bizottságával közösen a Honismeret-Helytörténet két 
számát. Még ebben az évben megjelenik az Országos Felszabadulási Pályázat 
szemelvény-gyűjteménye mintegy 18 ív terjedelemben, valamint a Múzsák (Múzeumi 
Magazin) honismereti külön száma. 

Az eddig felsoroltakon kívül az elméleti, módszertani és gyakorlati útmutatást számtalan 
országos, területi és helyi tanácskozás megrendezésével, előadók küldésével, a anyagi 
támogatás nyújtásával segítettük. 

A Honismereti Bizottság a mozgalom országos összefogását, céljainak egyeztetését, elvi, 
módszertani, tartalmi kérdéseinek tisztázását is szolgálta. Az elért eredményekről 1970. 
októberében adott számot, amikor a honismereti mozgalom országos kibontakozása 
elindításának 10. évfordulója alkalmából a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a SZOT, a 
KISZ KB, a Művelődésügyi Minisztérium és a Népművelési Intézet, valamint a TIT Országos 
Honismereti Konferenciát rendezett Budapesten. Az Országos Honismereti Konferencia 
amikor az eredményeket számbavette, elismerte, - ugyanakkor a még meglévő 
hiányosságokról is szólt - és a fejlődés-fejlesztés irányait is kijelölte. 

Ezek, nem a teljesség igényével, a következők: 
- A helyi sajátosságok figyelembevételével tovább kell bővíteni, tökéletesíteni a mozgalom 

eddig kialakult területeit, bevált formáit. A mozgalom terjeszkedjék ki - a mai igényeket és 
valós lehetőségeket felismerve - újabb területekre. Részesítse előnyben az olyan feladatokat, 
amelyek alkalmat teremtenek munkások és fiatalok tömeges bekapcsolására. 

- A mozgalom támaszkodják jobban a különböző érdeklődésű szakkörökben, klubokban, 
egyesületekben, szocialista brigádokban, úttörő csapatokban, művészeti és irodalmi 
csoportokban, és egyéb közösségekben jelentkező erős kollektívákra. Ezek az egységek a 
maguk körében számtalan érzelmi, értelmi kötődéssel kapcsolódnak már szocialista 
életünkhöz, a táj, a település jövőjének alakításához, vagy keltenek érdeklődést természet- és 
társadalomtudományi kérdések iránt, ápolják népi-forradalmi hagyományainkat. 

- A mozgalom gyors fejlődése, a megnövekedett feladatok sürgetik és megkövetelik a 
mozgalmat fenntartó állami és társadalmi szervek munkájának jobb, hatékonyabb 
összehangolását országos és megyei szinten egyaránt. E feladatok megoldására - valamennyi 
érdekelt szerv egyenrangú közreműködésével - a Hazafias Népfront mellett működő 
honismereti bizottságok alkalmasnak bizonyultak. 

- Az összefogás megteremtésében, az irányítás, befolyásolás vonatkozásában és a 
mozgalom fejlesztésében roppant nagy jelentősége van az írásos publikációnak. Egy ilyen 
szerteágazó, sok érdeklődésű és keretű mozgalomnak talán egyetlen hatékony eszköze. Ezért 
továbbra is szükséges a Honismeret-Helytörténet című elvi, módszertani kiadvány évi 
kétszeri megjelentetése, - esetenként a mostani kb. 10 ívnyi terjedelemben - a mozgalom 
irányítói részére. Ezen túlmenően ma már elengedhetetlen a mozgalom népes tábora számára 
egy-két havonkénti rendszerességgel, 5000 példányban, négy ív terjedelemben megjelenő 
Honismereti Híradó, amely a mozgalom tapasztalatait, eseményeit, akcióit ismertetné, 
módszertani útmutatást adna a mindennapi gyakorlat számára, ismertetné a helytörténeti, 
honismereti, valamint szakmai kiadványokat, friss híreket közölne stb. Közös szerkesztés 
esetén, az anyagi fedezetről a mozgalomban érdekelt szervek gondoskodnának. 

IV. Összefoglalás 

A honismereti mozgalom ma már a városok, községek jórészében és a fővárosban is 
gyökeret eresztett. A helyi közélet jelentős tényezőjévé vált, fontos szerepet töltött be a lakó- és 
munkahely, a szülőföld, népünk és egész hazánk megismerésében, a közgondolkodás, a 
materialista történelmi szemlélet alakításában, a helyi közművelődésben, továbbá a 
történelmi, kulturális, magatartásbeli értékek megőrzésében. A Hazafias Népfront IV. 
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Kongresszusa irányelveinek figyelembevételével jól szolgálja a szocialista hazafiságot, 
nemzetköziséget, amikor ideológiai tudatossággal és aktív tevékenységgel 

- feltárja a helyi múlt hagyományait, értékeit; 
- keresi a társadalmi haladás összefüggéseit és rugóit; 
- megvilágítja a további fejlődés távlatait, mai tennivalóit. 

Budapest, 1971. szeptember 

a Hazafias Népfront 
Országos Bizottsága 

Magam is meglepődtem, amikor 26 év távlatából olvastam a jelentést: ennyi mindennel 
foglalkoztunk, ennyi mindent végeztünk? Ha nem maradt volna meg ez a jelentés, talán el se 
hinném! 

Közreadja: Töltési Imre 

HELYREIGAZÍTÁS 

A Honismeret 1997.4. számának 4CM4. oldalán megjelent cikkben, a korrektúra gondos 
kijavítása ellenére sajnálatos hiba került. Szívós Béla ugyanis nem hosszú, hanem rövid o 
betűvel írta a nevét. A szerzőtől és az olvasóktól elnézést kér 

a Szerkesztő 
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