
Távlati munkatervünk és időszerű 
feladataink 

A honismereti mozgalomban, amióta összefogására a Hazafias 
Népfront Országos Elnöksége mellett az érdekelt legfontosabb 
állami és társadalmi szervek, intézmények képviselőiből, vala-
mint az egyes szakterületek legkiválóbb művelőiből társadalmi 
bizottság alakult, gyökeres változások következtek be. 

I. 

A mozgalom eszmei, politikai céljai egyértelműek, a fogal-
mak tovább tisztultak. Megszűnőben van a mozgalom esetle-
gessége, ösztönössége, s ugyanakkor olyan ú j ágazatok bonta-
koztak ki, amelyek korábban csak Ígéretek, lehetőségek voltak. 
Egységessé vált a mozgalom, érvényesül mozgalmi jellege: a 
szabad kezdeményezési lehetőség, a helyi adottságokhoz, szük-
ségletekhez, kívánalmakhoz igazodó tartalom és forma. 

Ma már egyöntetű a mozgalom politikai megítélése abban, 
hogy a honismereti mozgalom változatos formái jó iskolái a 
szosialista hazafiságnak és nemzetköziségnek, sőt egyre inkább 
gyakorló, alkotó, teremtő műhelyei is abban az értelemben, 
hogy az önálló vagy kollektív gyűjtés, kutatás, feldolgozás az 
ismeretszerzésnek, a szocialista tudatosulásnak alapvető formái, 
alkalmai. A közös érdeklődés, tevékenység, sikerélmények, az 
értelmes célok és a nemes feladatok természetes vonzást te-
remtenek a tagok között s kötődést az általuk „felfedezett ' ' 
üzemhez, városhoz, iskolához, népünk múlt jához, jelenéhez, szo-
cialista, internacionalista jövőjéhez. 

A tudományos és közművelődési intézmények is egyre gyak-
rabban és teljesebben támaszkodnak a mozgalomra, veszik 
igénybe segítségét, közben egy-egy szakterület értőivé, támoga-
tóivá is nevelve a megmozdulásban résztvevőket. A szaktudo-
mányok hivatásos művelői között is erősen megcsappant azok-
nak száma, akik a honismeret munkásaiban nem a megbecsü-
lendő érdeklődőt, segítőtársat lát ják. 
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Tudjuk, hogy a mozgalomnak bőven vannak még hiányossá-
gai. I smer jük ezeket. Tudatosan törekszünk megszüntetésükre. 
Az eredmények, a fej lődés azonban feltét lenül a kollektív mun-
ka eredménye, s az érdem elsősorban azoké a lelkes, fá rad-
hatat lan szakkörvezetőké, tanároké, tudományos és művelődési 
dolgozóké, akik kisebb-nagyobb közösségek tevékenységét köz-
vetlenül i rányí t ják, kézbentar t ják, valamint azoké a megyei, 
városi, községi vezetőké, akik a pár t - és tanácsi szervek, a tö-
megszervezetek és mozgalmak részéről fel ismerték a mozgalom 
erejét , lehetőségeit és helyi vagy szélesebb tevékenységéhez 
kedvező politikai, társadalmi, valamint tárgyi feltételeket te-
remtet tek, s egyúttal az időszerű távlati vagy közelebbi célok 
meghatározását is segítettek fölfedni. 

II. 

A honismereti mozgalom mibenlétét, legjellemzőbb vonásait, 
más mozgalmaktól megkülönböztető jegyeit már sokan elemez-
ték, meghatározták. Volt időszak például, amikor csak a „hon-
ismereti" nevet viselő szakkörök tevékenységét ér tet ték raj ta . 
A gyakorlati tapasztalatok alapján országos bizottságunk — 
mint ezt munkate rve is muta t j a — a honismereti mozgalmat 
szélesebben értelmezi. Minden olyan tudatos, tervszerű tömeg-
mozgalmi, főleg kollektív tevékenységet, törekvést, amely erő-
síti a szülőföldhöz, a lakóterülethez, a munkahelyhez, a tájhoz, 
s mindezeken keresztül a néphez, hazához való kötődést, a 
maga ügyeként karol fel. Ezért támogat ja népünk szocialista 
jelenének, történelmi múl t jának, forradalmi és szabadsághar-
cainak, alkotó tevékenységének, szellemi és tárgyi értékeinek, 
népi és nemzeti ku l túrá jának , haladó hagyományainak teljesebb 
megismerését. Sőt, egyre többet tesz a szomszéd szocialista né-
pekhez való baráti közeledés érdekében és pár tunk poli t ikájá-
nak megfelelően tudatosan cselekszik a sok kárt okozó nacio-
nalista, kozmopolita nézetek ellen. 

Tudjuk , hogy nemzeti tudat csak konkrét ismeretekből fa-
kadhat . Ezért törekszik a mozgalom minél több alkalmat te-
remteni arra, hogy ki-ki a maga érdeklődési körének megfele-
lő témában, ágazati területen — a hasonló törekvésűek társasá-
gában — tehessen: kutasson, szerezzen ú jabb ismereteket, kö-
zölhesse tapasztalatait s meg is vitathassa azokat. Igyekszünk 
ú j szakköröket, művelődési közösségeket is létrehozni, de fel 
kell használnunk a már meglévő kereteket, kollektívákat és 
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honismereti tartalommal, célokkal kell azokat megtölteni. így 
például segít jük a KISZ-t, az Úttörő Szövetséget, az iskolákat 
a honismereti szakkörök szervezésében, de tud juk azt is, hogy 
a tantárgyi szakkörök is végezhetnek honismereti munkát . Pél-
dául egy fizikai szakkör, amikor nemcsak a tantárgyi tudás el-
mélyítésére törekszik, hanem megismerteti tagjaival a neves 
magyar fizikusokat. Sőt a vliágba is ki tekintve: megnézhetik: 
mivel gazdagították a tudományt , az emberi haladást, kik vol-
tak a kortársak. Számontar that ják a környék új , vagy régi 
üzemeinek technikai fejlődését, ismerkedhetnek az ott alkal-
mazott találmányok, gépek működési elvével, de azok működ-
tetőivel is. Kuta tha t ják a gyár történetét, vizsgálhatják az ott 
dolgozók életmódját stb. 

Egy díszítőművészeti szakkör akkor teljesíti hivatását igazán, 
ha kutat ja , gyűjt i , felhasználja a település, a környék díszítő 
hagyományait . Merít a „tiszta forrásból", s mai é letünkre jó 
ízléssel alkalmazza. Tudatosan törekedhet más tá jak és népek 
szokásainak, formaelemeinek megismerésére is. 

Szentesen, ahol a jó tapasztalatok alapján, az 1973—74-es 
tanévben minden általános, szakmunkásképző- és középiskolá-
ban alakul honismereti szakkör, élmény volt hallgatni hatodi-
kos, nyolcadikos gyerekek beszámolóit, hogy az iskolák álla-
mosításának kapcsán, intézetük múlt já t , tör ténetét kuta tva mi-
lyen társadalmi összefüggésekre bukkantak a jelen és múlt kö-
zött, s milyen önálló következtetésekre jutottak. Volt közöttük 
olyan, aki, mintegy 10 percig beszélt eredményeiről, a témával 
kapcsolatban megkérdezetlek válaszairól — jegyzetbe tekintés 
nélkül, szépen, szabatosan, éretten. Általános iskolában! 

Nem folytatom a felsorolást — főleg a határeseteket nem — 
mert a szocialista brigádokra, természetbarátokra, irodalmi klu-
bokra s minden nagyobb közösségre érvényesek a fenti meg-
állapítások. A Szentes városi honismereti munkához azonban 
még érdemes visszatérni. A városi pártbizottság, tanács, nép-
front, KISZ, az Üttörőház és más intézmények ott megterem-
tették a honismereti munka folyamatosságát és a jó együt t -
működés lehetőségét. A Hazafias Népfront Elnöksége mellett 
megalakult Honismereti Bizottság, a város vezetőivel egyetér-
tésben, távlati tervet dolgoz ki a város egészére, s annak meg-
valósításában, az előre meghatározott elvek és célok szerint, 
közösen tevékenykednek az iskolák, szinte kézről-kézre adva 
a gyermekeket. Három olyan iskolai szakkör is működik Szen-
tesen, amelynek vezetői most üzemben dolgozó, volt szakköri 
fiatalok. Szentesen talán még az óvodáig is vissza lehetne 

5 



nyúlni, ahol a mozgásos népi gyermekjátékokkal , versekkel, 
mondókákkal, dalokkal, népmesékkel — a legfogékonyabb élet-
korban, nem tananyagként , hanem játékosan, élményszerűen — 
alapozhatnánk meg a jövőben végzendő honismereti munkát . 
S mint a példa muta t ja , a középiskolával sem kell befejezet tnek 
tekinteni f ia tal ja ink foglalkoztatását, hiszen közülük többen a 
városban maradnak, üzemekben és egyéb munkahelyeken, s az 
eltávozottak közül számosan visszatérnek a főiskolák elvégzése 
után. Akik pedig a fővárosban maradnak, bekapcsolódhatnak a 
várostör ténet- és krónikaírásba, klubéletbe stb., a Szentesiek 
Baráti Körének tagja iként segíthetik a szülővárost. 

Tisztult a honismeret fogalma. Milyen sok vita folyt — oly-
kor túlzott szenvedéllyel — az elnevezés miatt . Ma már min-
denki előtt világos, hogy még ha a lakóterületen, egy-egy köz-
ségben, városban folyó adott munká t helyismeret, helytörténet, 
hely névgyűjtés , fa lukrónika stb. elnevezéssel határozunk is meg, 
az országos honismereti mozgalomnak részei. Nem célunk 
ugyanis a helyi szemléleti beszűkülés, és semmiképpen sem lo-
kál-sovinizmust akarunk, hanem szocialista hazafiságot, nem-
zeti egységet, patriotizmust, sőt — nemzeti érdekeinkkel meg-
egyezően — tágabb horizontú érdeklődést a nemzetközi mére-
tekben folyó osztályharc iránt. Minden kulturális, történeti, 
munkásmozgalmi, népművészeti , évfordulós és más egyéb alkal-
mat meg kell ragadnunk, hogy azok a szomszédos népek, a 
körükben élő magyarság, valamint a hazánkban élő nemzetisé-
gek jobb megismerését, az összetartó szálak erősítését és a né-
pek közeledését, a békemozgalmat szolgálják. Sorrendiség is van. 
A legjobban önmagunkat , azután szomszédainkat kell ismerni, 
akikkel ezer éve élünk együtt . 

Szeretnénk, ha azokat a történelmi és kulturális értékeket, 
amelyeket a nép őrzött meg, s amelyek nemzeti sajátosságaink, 
jegyeink: nyelvünk, zenénk, dalaink, táncaink, népművésze-
tünk, munkáshagyományaink, népélet, stb., a mozgalom még 
fokozottabb f igyelemmel kutatná, tenné élővé, közkinccsé. S 
fel tét lenül javasoljuk a városi munka sokldalú fejlesztését. 

Az Országos Helytörténeti Bizottság egyesülése a Honisme-
reti Bizottsággal döntő lépésnek bizonyult az egységes mozga-
lom kialakításában. A mozgalom ereje, hatóköre, akcióképes-
sége, sőt tekintélye ettől jelentősen megnövekedett . Ra j tunk 
áll, hogy ezzel a nagyobb erővel, energia-többlettel hogyan 
élünk, gazdálkodunk. Ennek érzékeltetésére: bizottságunk egye-
síti a helytörténet , az üzemtörténet , a néprajz, a munkásha-
gy omány- és a hely névgyűjtés , a honvédelmi nevelés, a ter -
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mészetjárás, az újkor i történet legjobb irányítóit, művelőit. Na-
gyon sok országos szervezet, mozgalom van benne képviselve 
(szakszervezet, KISZ, TIT stb.) tudományos, közművelődési in-
tézmények (Népművelési Intézet, múzeumok, levéltárak, egye-
temek, főiskolák stb.). S ez a bizottság a Hazafias Népf ron t Or-
szágos Elnöksége mellett működik, tehát abban a legszélesebb 
tömegmozgalomban, amely a párt szövetségi poli t ikájának ke-
rete, s amely a szocialista nemzeti egység erősítése érdekében 
tömöríti a társadalom erőit. 

Megtaláltuk a bizottság működésének célszerű formáit is. 
Egy-egy munkaterületér t , feladatért egy-egy bizottsági tagunk 
felelős. Az ő hatókörébe tartozik annak kimunkálása, s a tes-
tületi jóváhagyás után annak megvalósítása. A bizottság tagjai 
sorából vagy az érdekelt tudományág, szervezet, mozgalom kép-
viselőiből azokat vonja be, akiket erre jónak lát. Ez a meg-
osztás — eddigi tapasztalataink szerint növeli a felelősséget, és 
a bizottság munká já t is eredményesebbé teszi. 

III. 

Néhány feladatról részletesebben szükséges szólni. 
1. Az üzemek államosításának 25. évfordulójára pályázatot 

hirdet tünk. A cél, hogy minél több jó gyártörténet , üzemi év-
könyv, üzemi és brigádkrónika szülessen, és ezek megírásába 
üzemi munkások, értelmiségiek is bekapcsolódjanak. Az üzem-
történetírás egyelőre nem tömeges műfa j . Mozgalmunk is csak 
ú jabban fordít nagyobb figyelmet rá. Azt is mondhatnánk, ez 
az első nagy erőpróbánk. A szakszervezetek, az i f júsági szer-
vezetek az üzemen belül működnek. Elsősorban az ő feladatuk 
tehát, hogy mind a vezetőket, mind a dolgozókat az ügynek 
megnyerjék, s ezzel a honismereti mozgalomba az üzemi dói-
nak is kötelessége. 

Különösen az üzemi évkönyvet t a r t juk fontos műfa jnak , mert 
ehhez a források helyben megtalálhatók, át tekintést adnak az 
üzem évi termeléséről, műszaki fejlődéséről, sőt párt- , szak-
szervezeti-, kulturális és sportéletéről is. Ha ezeket az adato-
kat az üzemi évkönyvből a munkások megismerhetik, tá jéko-
zottabban tudnak részt venni a gyár sokrétű életében. Ez a tel-
jesebb tájékozottság feltétele az üzemi demokráciának is. Az a 
munkás, aki nemcsak a maga kemencéje, szalagja, munkapad ja 
dolgait ismeri, hanem a gyár egészéről van áttekintése, jobban 
tud ja feladatát végezni, jogosan büszke a gyár eredményeire, s 
mindezeken keresztül erősebben kötődik üzeméhez. 
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Természetesen szeretnénk példának tekinthető jó brigádnap-
lókat, üzemi krónikákat is nyerni . Abban biztosak vagyunk, 
hogy a pályázati kiírás megnöveli az érdeklődést a gyártörténeti 
m ű f a j iránt és ú j olvasóközönséget, honismereti munkásgárdát 
nevel. 

2. Sokunk f igyelmét elkerülte — mert nem kapott elegenlő 
nyilvánosságot — a magyar ellenállási mozgalom történetével 
kapcsolatos felhívás, amelyet a Magyar Történeti Társulat 
hirdetet t meg a Magyar Part izán Szövetség, a Művelődésügyi 
Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, továbbá a Magyar 
Rádió és Televízió által fe lajánlot t pályadíjakra. 

Pályázni lehet ú j tudományos eredményeket felmutató, ösz-
szegező, forrásközlő, helytörténeti vagy egyéb jellegű monog-
ráf iával ; a témára vonatkozó történelmi tanulmánnyal , tanul-
mánygyűj teménnyel , tudományos ér tékű krónikával, visszaem-
lékezésekkel. A pályaműveket a Magyar Történelmi Társulat 
címére (Bp. I., Uri u. 51—53.) 1974. június 30-ig kell beküldeni. 

Nemzeti érdekünk, hogy az ellenállási mozgalomnak minél 
több, eddig nem ismert, nem közölt részletét fe l tár juk, nyilvá-
nosságra hozzuk. A mozgalom segítse elő a pályázat sikerét. 

3. Megtisztelő fe ladatunk lesz a magyar népfront-mozgalom 
több évtizedes tör ténetének megírásában való közreműködés, 
amelyet részletesen a Hazafias Népfront Elméleti Munkaközös-
ségének terve tartalmaz. A Honismereti Bizottság munkatervé-
ben is szerepeltet jük, mer t helytörténeti szakköreink igen érde-
kes, ú j helyi dokumentumokat tá rha tnak föl ezen, a szaktörté-
nészek által eddig kevéssé kutatot t területen. Erre vonatkozó-
an később adunk útmutatás t . 

4. Említettük, hogy nincs történelmi tudatformálás konkrét 
ismeretek nélkül. Ez a megállapítás vonatkozik, az 1848/49-es 
szabadságharcra és a polgári demokrat ikus forradalomra is. 
Mit tudnak például egy-egy község lakói a jobbágyfelszabadí-
tásról, az ennek nyomán bekövetkező örökváltságról, amely a 
polgári demokrat ikus forradalmi erőknek régen esedékes köve-
telménye volt? A szabadságharc bukása és a végrehaj tás követ-
kezetlensége miat t miért maradtak meg olyan negatív vonások, 
amelyek az országnak felszabadulásunkig félfeudális arculatot 
adtak? De mégis: az 1848-as forradalom számokban kimutatót-
tan hány embert, családot érintett , mennyi robotnaptól, dézs-
ma-adástól, ezüst forint fizetésétől és egyéb terhektől mente-
sítette őket egy adott községben vagy valamikori mezőváros-
ban? 
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Az i lyenfaj ta kutatást , ismertetést nevezhet jük valódi tudat -
formálásnak, s ez honismereti feladat is. A történelem folya-
mat : ezekből a konkrét ismeretekből lehet csak megérteni, hogy 
miért volt forradalom 1848, s lehet meggyőzően el jutni 1919-
hez, továbbá a felszabaduláshoz, a földosztáshoz, sőt a terme-
lőszövetkezeti mozgalomhoz, amely a magyar parasztság gaz-
dasági, társadalmi fejlődését megoldotta. A jobbágyfelszabadí-
tásra vonatkozó, helyben fel nem található adatokat a megyei 
levéltár bocsátja rendelkezésre, ha az érintet t község ebben az 
ügyben megkeresni. 

5. A szabadságharc és a forradalom egyéb eseményeiről való 
megemlékezések nagyobb része is még előttünk van. Petőfiről, 
kortársairól, a reform-nemzedék nagyjairól, a honvédsírok gon-
dozásáról, a meghirdetet t néprajzi gyűj,tőpályázatról sem sza-
bad megfeledkeznünk. Ezeknek a munkáknak tu la jdonképpen 
nincs is határ idejük. Ezt végezni folyamatos feladata mozgal-
munknak. 

A nemzeti emlékhelyek ápolása nem kampányfeladat . Aho-
gyan egy jól működő műemléki albizottság a környék műemlé-
keit nyi lvántar t ja , kezeli, védi, úgy kell valamennyi nemzeti 
értékünk, emlékhelyünk fölött is őrködni, s azokat a hazafias 
nevelés szolgálatába állítani. Jó példa er re a természetbarát 
mozgalom: sok egyesület nemcsak az egészséges túrákat nép-
szerűsíti, hanem egyidejűleg védi természeti értékeinket, 
s. ápolja a munkásmozgalmi emlékhelyeket. 

6. Igen sok mezőgazdasági termelőszövetkezet alakult 1948-
ban. Indokolt, hogy ezek a szövetkezetek megemlékezzenek a 
25. évfordulóról és megír ják e küzdelmes negyedszázad törté-
netét. Évforduló nélkül is jó lenne követni néhány megye pél-
dájá,t, ahol a termelőszövetkezeti szövetségek a tanáccsal, a 
Hazafias Népfronttal , a levéltárral, egyéb megyei szervekkel 
pályázat-kiírás ú t ján is serkentik a termelőszövetkezeti törté-
netírást, annak különböző megjelenési formái t : az üzemtörté-
netet, a termelőszövetkezeti krónikát, a brigádnaplót. Amit az 
évkönyvről az ipari üzemek államosításáról szóló résznél már 
elmondtunk, az a termelőszövetkezetekre is vontakozik. Tehát 
szolgálja az üzemi tájékoztatást , a demokratizmust. 

A termelőszövetkezeti mozgalom története szerves része nem-
zeti tör ténelmünknek. Ismeretanyagának, tárgyi és szellemi em-
lékeinek összegyűjtése, dokumentálása, értékelése közelebb visz 
bennünket társadalmunk jelenségeinek, törvényszerűségeinek 
feltárásához, megismeréséhez. 
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7. Változatlanul izgalmas kérdése mozgalmunknak a fa lu-
krónika-írás. Vannak megyék (Fejér, Baranya), járások (pl. a 
szerencsi), ahol vezetését tanácsi szervek rendelték el. Ezeknek 
megvalósulása, fo rmája eltérő, változatos, gyakran hiányos, 
gozókat is bevonják, mégpedig sa já t munkahelyükön. A társ-
szervek megkeresése, segítése, ösztönzése azonban a népf ron t -
nem megfelelő. A gyakorlat minden bizonnyal ki fogja alakítani 
a helyi viszonyoknak megfelelő, célszerű formákat . Ezeket szé-
les körben ismertté kell tennünk. Falukrónika írásunk eddig 
elsősorban a történelmi kutatás céljait szolgálta. E krónikatí-
pusok mellett, különösen mozgalmi szempontból, a gyors tá jé-
koztatás, a helyi politizálás-közéletiség fejlesztése szempont já-
ból ki tűnő megoldásnak t a r t juk az abonyi krónikát, amelyről 
lapunk mostani számában részletes beszámoló olvasható. En-
nek a krónika-t ípusnak nagy előnye, hogy a mát, az állampol-
gárrá való nevelést szolgálja. Hasonló törekvést képvisel Dabas 
Nagyközség Évkönyve is, amelyet Könyvespolc rovatunkban 
ismertetünk. 

8. Munka te rvünk tartalmazza a ,Természeti, történeti ér-
tékek nemzeti ada t tá rának" elkészítését. A nemzeti adat tár a 
megyei leltárakból készíthető el, tehát először ezeket kell a 
megyei kollektíváknak összeállítaniuk. Nagyobb kutató, gyűjtő, 
összeíró tevékenységet tu la jdonképpen csak a természeti (föld-
tani, növénytani , állatani, tájképi, környezeti) értékek számba-
vétele jelent, mert a történelmi, irodalmi, védett régészeti ér té-
kek, valamint a műemlékek, a néprajzi fontosságú emlékek, a 
kegyeleti helyek, és az ú j különleges létesítmények nagyjából 
ismertek. Későbbi feladat lesz — mindenekelőtt a tudományos 
intézményeké és szakembereké — az értékek jellemzése, rang-
sorolása országos, megyei vagy helyi kategóriákba. A honisme-
reti mozgalomnak az akció kedvező alkalmat kínál arra, hogy 
olyan rétegekhez jusson el, amelyeket eddig szervezetten nem 
foglalkoztatott. 

Az elkészült megyei adat tárak szolgálhatnak alapjául a most 
bontakozó honismereti országjárásnak is. 

* 

Természetesen egy cikk keretében nem vállalkozhattam arra, 
hogy minden lényeges feladatra ki tér jek. A Hazafias Népfront 
Honismereti Bizottságának alább közölt négyéves munkaterve, 
és az eddig elmondottak segíteni fogják a további munkát . 

Töltési Imre 
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