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Bevezetés 

A Hazafias Népfrontnak megalakula.sa óta igen nagy 

szerepe van a  szocializmus épitésének egész időszakában. 

Legutóbbi, VIII. kongresszusán Pozsgay Imre főtitkár - de 

mások is - nyomatékosan hangsulyozták, hogy a népfrontnak 

semmi mással nem pótólható a szerepe hazánkban a szocializ-

mus épitésének jelen szakaszában is. 

Értekezésem első részében rövid történelmi áttekintést 

kívánok adni a népfront kialakulásának történelmi szükség-

szerüségéről; bemutatom, hogy a magyar népfrontmozgalom 

milyen új funkciókkal gazdagodott az évek során. E feje-

zet befejezéseként érzékeltetni kivánom azt is, hogy a 

Hazafias Népfront az ellenforradalom leverése után sajá-

tos eszközeivel, hogyan  segitette megvalósitani a szoci-

alista nemzeti egység erősitését, a szocialista demokra-

tizmus kibontakozását, a szocialista hazafiságra1 a prole-

tár internacionalizmusra, a békére nevelést. Ezek bemutatá-

sára a Csongrád Megyei népfrontmozgalom két jelentős terü-

letét emeltem ki: a honismereti mozgalmat, illetve a nem-

zetiségek körében végzett munkánkat. 

A téma gazdag alapvető :irodalma mellett főleg a 

Csongrád Megyei Honismereti Hiradóra, a Honismeret c. 

folyóiratra, valamint a Hazafias Népfront Csongrád Megyei 

Bizottsága apparátusában eltöltött mintegy 8 évi munkám 

tapasztalataira támaszkodtam. 



I , 

A NÉPFRONT LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNELMI SZÜKSÉGSZERVSÉGE, 

HARCA A BÉKÉÉRT, HALADÁSÉRT, A NEMZETI FÜGGETLENSÉGÉRT, 

A SZOCIALISTA HAZA  MEGTEREMTÉSÉÉRT.  

A népfrontpolitika és-mozgalom azoknak a viszonyok- 

nak, változásoknak a terméke, amelyek a nagy októberi  

szocialista forradalmat követően a kapitalizmus általá-

nos válságának talaján jöttek létre, Az imperializmus 

reakciós jegyeinek előtérbe kerülése, a fasizmus színre-

lépése, németországi győzelme a háborús veszély megnöveke-

dése., mindezek következményeként a demokratikus szabad-

ságjogok elvesztése, sok ország nemzeti függetlenségének, 

önállóságának veszélybe sodorása új feltételeket terem-

tett az osztályküzdelmek számára: az osztályharc fő irá-

nya eltolódott. A körülmények - imperialista reakció, a 

demokráciáért folytatott harc monopoltőke-ellenessége - 

történelmi szükségszerüséggé tették, hogy a munkásosz-

tály osztálycéljait uj módon kapcsolja össze a demokrá-

cia védelmében, kiteljesedésében ugyancsak érdekelt nem  

proletár rétegek törekvéseivel, olyan összhangot teremt-

ve a nemzeti és internacionalista érdekek között, amilyen-

re korábban nem volt lehetőség. A népfrontpolitika megva-

lósulásában nagy szerepe volt Hitler hatalomra jutásának, 

amely - többek között - a demokratikus erők, a munkásosz-

tály megosztottsága miatt következett be. A franciák, 
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a spanyolok példája viszont azt igazolta, hogy a fasiz-

musnak útját lehet állni. A Kommunista Internacionálé  

VII. kongresszusa, amely fémjelezte és jóváhagyta a kom-

munista mozgalom új stratégiáját és taktikáját, s amely 

nemcsak a konkrét helyzetben, a fasizmus támadásának s 

az antifasizmus ellentámadásának, valamint az imperialis-

ta háború növekvő veszélyének viszonyai közt mutatott 

utat, hanem jelentős tanulságokat vont le a munkásmozga-

lom egész háború utáni történetéből és tapasztalataiból. 

A kongresszus az új helyzetre alkalmazta s fejlesztette 

tovább a marxista-leninista forradalomelméletet. A kong-

resszus határozataiban a leglényegesebb az  volt,  hogy 

utat mutatott, hogyan  állhatnak a kommunista pártok minden  

helyzetben nagy tömegek mozgalmainak élén, hogyan nyerhe-

tik meg a munkásosztály szövetségének a falusi és a városi  

dolgozók széles rétegeit. Ezért mondta ki a VII. kongresz-

szus, hogy a fasizmus elleni harcban  az első, amit tenni  

kell: a munkásosztály akcióegységének /egységfrontjának/ 

megteremtése,  l  

A népfrontpolitika, a népfront megalapozói, kezdemé-

nyezői és vezetői tehát a kommunisták, a III. Internacio-

náléban tömörült kommunista pártok voltak. 

A népfrontpolitika a második világháború idején az 

antifasiszta erők összefogásának döntő tényezője volt, s 

számos országban  kiindulópontja a fasizmus elleni harcnak, 

a fegyveres felkelésnek, a felszabadító háborúnak; a kelet- 
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és közép-európai országokban elvezetett a ploletárf or-

radalomhoz, a szocializmus győzelméhez. - A második vi-

lágháború után a népfrontpolitika a változó történelmi 

körülményekhez igazodva az imperializmus, a monopoltőke 

elleni széles összefogás megteremtésében ma is ható té-

nyező. Az antiimperialista egységfront-politika a marxis-

ta-leninista forradalomelmélet szerves része. 

A kelet- és közép-európai országokban  a szocializmus 

épitése során is fontos szerepe van  a népfrontnak, az a 

szervezési forma a szocializmust épitő országokban, amely 

a munkásosztály pártja vezetésével a legszélesebb tömege-

ket képes a haladás, a béke, a szocializmus épitése érde-

kében összefogni és mozgósitani. 

A népfrontnak, a népfronteszmének tehát korunkban is 

fontos, történelmi jelentősége v an : ezt igazolja a több 

mint negyvenéves múltra visszatekintő magyar népfrontmoz-  

galom. is, amelynek története szerves része a magyar kommu-

nista mozgalom küzdelmeinek, kifejezője, megvalósitója az 

MSZMP töretlen szövetségi politikájának. 

A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusának út-

mutatását követve a Kommunisták Magyarországi Pártja is 

kezdeményezte és napirendre tüzte a demokratikus erők tö-

möritését, módositotta korábbi stratégiai irányvonalát, 

erről hozott határozatában megállapitotta: a fasiszta dik-

tatura veszélyének időszakában nem közvetlenül a proletár-

dik_tatura, a szocializmus, hanem a demokratikus Magyaror- 



szág megteremtése a cél. A KMP a fasizmus elleni harcot 

ettől kezdve az ország demokratikus átalakitásával, a 

feudális maradványok következetes megsemmisitésével kap-

csolta egybe, a szocializmus megvalósitásának feladatát 

is a demokratikus forradalom majdani továbbfejlesztése 

során látta megvalósithatónak. Ettől kezdve a párt szö-

vetségi politikája szélesebb alapokon kezdett kibontakoz-

ni. Az antifasiszta népfrontpolitika főereje hazánkban is 

a mwikásősztály volt; legszélesebb tömegbázisát a városi 

és a falusi proletáriátus alkotta. Lényegesen megváltozott 

a párt viszonya a Magyarországi Szociáldemokrata Párthoz: 

azokat a közös érdekeket és célokat helyezték előtérbe, 

amelyek a fasizmus elleni harcb an  az együttmüködés alapjai 

lehetnek. Elsősorb an  arra törekedtek, hogy az MSZDP-on 

belül olyan  baloldal alakuljon ki, amely a kommunistákkal 

akcióegységben képes és hajl andó vállalni az antifasiszta 

népfront megteremtését. "A szervezett dolgozók, kommunis-

ták és szociáldemokraták a szakszervezetekben, a szociál-

demokrata párt szervezeteiben, gyüléseken, sztrájk- és 

bérmozgalmakban együttesen tettek hitet antifasiszta meg-

győződésük mellett, küzdöttek a belső és külső reakció 

ellen, sürgették, követelték az akcióegység, a népfront 

megteremtését. Ez az együttmüködés és közös harc nyilt 

politikai állásfoglalásban mégis ritkán mutatkozott meg. 

A 30-as évek második felében a fasizmus elleni harcban ér-

dekelt más pártok sem voltak hajlandók a kommunisták ál-

tal kezdeményezett népfrontpolitika megvalósitásában nyil- 



tan közremüködni. Ez a magyarázata annak, hogy Magyaror- 

szágon az antifasiszta egységfront megteremtésének első 

kisérlete a felszinen nem a főerők vonalán, sem a politi-

kai pártok szövegségén keresztül, hanem mellékvonalakon: 

az ifjusági mozgalom és a politikai szerepet betöltő iro-

dalmi élet területén kezdett kibontakozni." 2  

A 30-as évek második felében a fasizmus ujabb térnye-

rése, a második világháború előkészitésének és kirobbantá- 

sánák veszélye mindinkább sürgetőbbé tette a progressziv 

erők összefogásának megteremtését. A veszély felismerése 

szélesitette azok táborát és elszántságát is, akik a kommu-

nisták által megfogalmazott célokkal egyetértettek, vagy 

velük rokonszenveztek. 

1938-ban - Ausztria bekebelezése után - mindjobban elő-

térbe került az ország függetlenségének védelme. A nemzeti 

függetlenség védelmének, Hitler és az őt támogató magyar 

reakció elleni harc elsődlegességének és az erre épülő nem-

zeti összefogásnak a politikája a kommunisták kezdeményezte 

viták révén vált közvéleményformáló erővé. - 1941 áprilisá-

ban Jugoszlávia megtámadása uj helyzetet teremtett nálunk 

is: új megvilágításba helyezte a függetlenségért vivott 

harcot. A KMP KB 1941 áprilisában úgy értékelte a kialakult 

helyzetet, hogy Magyarország nyiltan csatlakozott a fasisz-

ta Németországhoz; s ez a lépés egyértelmü a nemzeti füg-

getlenség feladásával. Kimondta, hogy a párt egész tevékeny-

ségét a függetlenségért vivott harcnak kell alárendelni. 
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A Szovjetunió megtámadása után lényegesen megerősödött 

a függetlenségért vivott harc, s azzal a konkrét köve- 

teléssel párosult, hogy az ország lépjen ki a Szovjetunió 

ellen folytatott háborúból /különbéke, nemzeti kormány 

megalakitása/. A népfrontmozgalom történetének második 

nagy periódusa tehát a független, szabad, demokratikus 

Magyarországért folyó harc /1941-1945-ig/, melynek fon-

tosabb állomásai: a Népszava hires karácsonyi száma 1941- 

ben, melynek hatására a függetlenségi mozgalom ujabb ré-

tegeket vont be a politikai küzdelmekbe; a Történelmi Em-

lékbizottság létrehozása 1942-ben, amely célját a szabad-

ságharcos hagyományok ápolásában jelölte meg, amely egyben 

legális szervezője és_centruma lesz a háborúellenes akci-

óknak; a Magyar Front létrejötte 1944 májusában; a Magyar 

Nemzeti Felkelés Felszabaditó Bizottságának létrehozása; 

stb. 3  

Összegezésként megállapithatjuk: a magyarországi an-

tifasiszta ellenállási mozgalom képtelen volt felszabadi-

tani az országot a fasizmus nyomása alól; ezt a feladatot 

a dicsőséges szovjet Vörös Hadsereg végezte el. E harcot 

helyenként segítette a magyarok fegyveres ellenállása is. 4  

1944 ősze sorsdöntő változást hozott: az ország f el-

szabadított területein kezdett kibontakozni a népi demok- 

ratikus forradalom. A Magyar Front folytatásaként, 1944. 

december 3-án a felszabadult Szegeden megalakult a Magyar  

Nemzeti Függetlenségi Front. 
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"A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja 

irányt adott az országszerte szerveződő demokratikus 

erőknek. Alapul szolgált az Ideiglenes Nemzetgyülés ösz- 

szehivásához, az Ideiglenes Nemzeti Kormány tevékenységé-

hez. Az ideiglenes Nemzetgyülés és az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány ezért állhatott teljes tekintéllyel és határozott 

programmal a felszabadult országrészek népe elé már 1944. 

december 21-én, Debrecenben." 5  

A Kommunista Párt mindvégig a munkásegységen alapuló 

nemzeti egységfront-politikát folytatta. Mindez lehetővé 

tette új országos szervek, testületek létrejöttét, az új 

helyi hatalmi szervek azonnali hatékony működését nemzeti, 

üzemi, földigénylő, bizottságok létrejötte/. Az ezekben a 

testületekben dolgozó emberek a népfrontpolitika s a pár-

tok politikai együttmüködésén messzebbre mutató osztály-

szövetség megtestesitői voltak. 

A széles egységfronton belül az együttmüködés rövid 

ideig volt csak zavartalan : a földreform, az állami élet 

demokratizálása a reakció dühödt ellenállásába ütközött. 

A párt változatlanul a széles összefogás alapján állt; 

továbbra is a demokratikus nemzeti erők összefogását hir-

dette, összefogást az újjáépitésért, de egyben a nagytő-

ke politikai és gazdasági hatalmának korlátozásáért, a 

burzsoázia fokozatos elszigeteléséért, a munkás-paraszt 

érdekek következetesebb érvényesitéséért. A harc fokozato-

san bontakozott ki, melynek fontosabb állomásai: a Balol- 

dali Blokk létrejötte 1946 márciusában /a népi demokratikus 



forradalom továbbfejlesztésében érdekelt osztályerők 

szövetsége/; a fordulat éve, a hároméves terv törvénye-

rőre emelkedése: a bankok, üzemek államositása; stb. 6  

A társadalmi átalakulással összhangban megváltoz- 

tak a népfrontmozgalom, a nemzeti összefogás céljai: 

A Függetlenségi Frontot alkotó pártok és szervezetek 

magukévá tették a Magyar Dolgozók Pártjának programját: 

a szocializmus alapjainak leraása közvetlen össznemzeti 

feladattá vált. Az eddigi pártversengés megszűnt. Kez- 

dett érvényesülni a munkásosztály pártjának vezető szere- 

pe. 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front helyébe 1949 

márciusában ujjászervezett mozgalom , a Magyar Független-

ségi Népfront lépett. ?  

Az 1949-es országgyülési választásokon a pártok képviselői 

már a népfront jelöltjeiként, közös listán,_közös program-

mal indultak, s 99 %-os szavazatot kaptak, a szavazópolgá-

rok a szocialista Magyarország megteremtésére szavaztak. 

A személyi kultusz, a szektás-dogmatikus politika meg-

testesitői, az akkori pártvezetés azonb an  súlyos hibákat 

követtek el: a szövetségi politikát, a tömegszervezetek 

tevékenységét, szerepét lebecsülték a népfrontot legfel-

jebb csak a választások idején használható szervnek tekin-

tették. A hibák megrenditették az osztályszövetséget, alá-

ásták a párt iránti bizalmat, károsan hatottak a párt és 

a néptömegek kapcsolatára, a munkás-paraszt szövetség fej- 
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lődésére. 

Az előző években elkövetett hibák feltárása 1953  

után szükségszerüen vezetett a népfrontmozgalom ujjá-

szervezéséhez. Bebizonyosodott, hogy a kommunisták és 

a pártonkivüliek együttmüködésének a szocializmus épitése 

idején is meghatározott funkciója van  a politikai és tu-

dományos életben egyaránt; s világossá vált, hogy az egy-

párt rendszer fokozott an  megköveteli hazánkban, hogy a párt 

irányitása alatt a népfrontba tömöritsiik a néphatalomhoz 

hü személyeket, a nemzet összes haladó erőit, amelyek ké-

szek közéleti, tudományos, kulturális és szakmai tevékeny-

ségükkel az ország szocialista építésében részt vállalni. 

Az MDP Politikai Bizottsága 1954 szeptemberében állást 

foglalt a népfrontmozgalom ujjászervezése mellett; s a Ha-

zafias Népfront megszervezésének irányelveiben leszögezi: 

"Népi demokráciánk viszonyai között a népfront az a széles, 

átfogó tömegmozgalom, amely a munkás-paraszt szövetségen 

nyugvó, a lakosság túLnyomó többségét átfogó, széles népi 

egységet van  hivatva kifejezésre  juttatni. - A népfront cél-

ja, hogy a munkásosztály a párt vezetésével széles, párton 

kívüli, hazafias, népi tömegeket vonjon be népünk életszin-

vonalának emelését szolgáló nagy feladatok megoldásába, a 

szocializmus építésébe. A népfrontmozgalom széles, demok-

ratikus alapokon való kibontakoztatása jelentősen kiszéle-

siti a munkás-paraszt szövetségen nyugvó népi hatalom tömeg-

bázisát, széles, párton kívüli népi tömegek, értelmiségi, 



-13 - 

kispolgári rétegek számára lehetőséget teremt az or-

szág politikai, gazdasági, kulturális életben való ak-

tív részvételre," 8  /A szerző kiemelése./ 

Ilyen iránymutatások alapján tartotta a Hazafias  

Népfront 1954 októberében első kongresszusát. De a re- 

akció aktivizálódása , a jobboldali tendenciák erősödése, 

az ellenforradalmi erők támadása erősen fékezte, sőt egy 

időre meg is bénitotta a népfrontmozgalom tevékenységét, 

akadályozta a szövetségi politika fejlődését. 

A népfrontmozgalom igazi újjászületésére az ellen-

forradalom leverése után kerülhetett sor, 1957-től kezd-

ve a Hazafias Népfront tevékenységét, a népfrontpolitikát  

hazánkban a szövetségi politika helyes és következetes meg-

valósitása jellemzi;  s ebben a töretlen fejlődésben megha-

tározó szerepet játszott a Magyar Szocialista Munkáspárt 

helyes plitikája: a kétfrontos harc, a jobboldali és bal-

oldali elhajlás leküzdése, a szövetségi politika helyes  

értelmezése és következetes megvalósitása. - A népfrontmoz-

galom keretet teremt a párt és a legszélesebb párton kivü-

li tömegek összefogásához, aktivizálásához, véleményük fel- 

szinte hozásához, a legszélesebb népgömegek alkotmányos 

jogainak gyakorlásához. A Hazafias Népfront tehát széles, 

demokratikus társadalmi, politikai tömegmozgalom, amelyet  

a párt vezet, s amelyben kifejezésre jut népünk szocialis-

ta egysége; tevékenysége a legszorosabban összefügg az  
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egész magyar nép helyesen meghatározott, nagy, közös  

történelmi céljával: a szocialista társadalmi rend fel. 

épitésével hazánkban. . 

A magyar népfrontmozgalom a legutóbbi két évtized-

ben sajátos fejlődésen ment át. Hazánkban egypártrend-

szer van. Ez a magyarországi társadalmi és osztályhar-

cok szükségszerü következménye. Az 1956-os ellenfor-

radalom napjaiban  ismét megalakultak a legkülönbözőbb 

reakciós és fasiszta pártok. Ezeknek a pártoknak nem 

volt tömegbázisuk. Hiveik nemcsak azt ismerték fel, hogy 

korábbi pártjaik ujjászületése lényegében retrográd cé-

lokat szolgál, hanem azt is, hogy a haladás érdekében az  

erők tömöritése szükséges, s ennek legjobb kerete a Ha-

zafias Népfront. 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1957. október 

21-22-én tartot t  ülésén felhivásban körvonalazta mindazo-

kat a tennivalókat, amelyek a mozgalom előtt az új, meg- 

változott körülmények között állanak. Az MSZMP  1957. no- 

vember 21-i határozatában  a párt és a népfrontmozgalom  

egymáshoz való viszonyát, a párt szövetségi politikájá-

nak alapelveit s a Hazafias Népfront-mozgalom megerősité-

sének konkrét tennivalóit fogalmazta meg. A mozgalom a 

munkásosztály társadalmi céljával egyetértve fejti ki te-

vékenységét - elfogadva az MSZMP politikai vezető szerepét. 

A Hazafias Népfront-mozgalom célja a változó körül- 
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mények között lényegében ugyanaz maradt: a nemzeti egy-

ség erősitésének, a béke ügyének és a társadalmi hala-

dásnak állandó és következetes szolgálata. 

Negyedszázada a népfrontmozgalom rendkívül hatéko-

nyan, sokoldaluan veszi ki részét a szocializmus épité-

sének, majd a fejlett szocializmus megvalósitásának min-

den napirenden levő feladata megoldásából /a tsz-szerve-

zés, a termelőszövetkezeti mozgalom győzelemre juttatása; 

az államigazgatás korszerüsitése; a helyi politika, a szo-

cialista demokrácia fejlesztése; társadalmi akciók szerve-

zése; a lakosság politikai tájékoztatása; környezetvédelem; 

a népi-nemzeti egység erősitése; a hazafiságra, proletár 

internacionalizmusra nevelés; a béke-barátság, szolidari-

tás erősitése; stb. /9  

Az MSZMP VIII. kongresszusának beszámolója megállapít-

ja, hogy befejeztük a szocializmus alapjainak lerakását; a 

magyar nép a szocializmus teljes felépítésének korszakába 

lépett; társadalmunkból véglegesen eltüntek a kizsákmányo-

ló osztályok; a feladat: a szocializmus teljes felépítése; 

a szocialista nemzeti egység alapján egyesiteni kell minden-

kit,aki a szocializmus és a béke ügyéért tevékenykedik; 

napról napra szélesebben bontakozik ki a szocialista rend-

szer demokratizmusa. 10  "A szocialista nemzeti egység vezető  

ereje a munkásosztály, annak forradalmi pártja, a Magyar  

Szocialista Munkáspárt, az egész magyar nép elismert ve-

zetője. Társadalmunk valamennyi dolgozó osztályának és 
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rétegének szocialista összefogása a Hazafias Népfront-

mozgalom alapja. A Hazafias Népfront-mozgalom segitségé-

vel, a párt vezetésével, a nemzet összes alkótóerőit moz-

gositjuk a szocializmus f elépitésére." 11  "A szocialista 

demokrácia továbbfejlesztésével nő a tömegszervezetek és 

mozgalmak szerepe, hatásköre. A tömegszervezeteknek és moz- 

galmaknak továbbra is az a fő feladatuk, hogy segítsék és 

közvetitsék a párt politikáját a tömegekhez, s a tömegek 

"12 véleményét, javaslatait, kivánsá ait a parthoz. 

Az MSZMP IX.kongresszusa megállapitása szerint a Ha-

zafias Népfront a társadalom minden nagy feladatának meg-

oldásában cselekvően részt vett és részt vesz. A párt e 

mozgalom keretében valósitja meg mindazok összefogását, 

akik készek együttmüködni a szocializmus épitésében. A 

"... Hazafias Népfront működésére szükség lesz mindaddig, 

amig különböző társadalmi osztályok lesznek, amig tár-

sadalmunk egésze nem válik politikailag és világnézetileg 

teljesen egységessé." 13  "A szocialista demokrácia kiter-

jesztésében... fontos szerepük van  a szakszervezeteknek, 

a Hazafias Népfrontnak, a KISZ-nek, a nőmozgalomnak..." 14  

Az MSZMP X. kongresszusa megerősiti a Hazafias Nép-

front-mozgalmat mint a társadalom összefogó, mozgositó 

szervezetét a szocializmus épitésében: nagy hangsúlyt ka-

pott a népfrontnak a békemozgalmi és szolidaritási tevé-

kenysége,  a hazafias nevelés  terén végzett munkája. 15  

Az MSZMP XI. kongresszusa a népfrontmozgalomnak a 
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tömegek mozgósitásában elárt eredményeit emeli ki. 

"Növekedett közéleti befolyása és tekintélye...". 

"Fórumain milliókkal folytatott eszmecserét a szocializ-

mus épitésének időszerü tennivalóiról, a népek barátsá-

gának, a nemzetközi szolidaritásnak ápolásáról." i6  "A 

szocialista nemzeti egység teljes kibontakozása azt igény-

li, hogy fokozódjék a Hazafias Népfront társadalmi, poli-

tikai szerepe. Több fizikai dolgozót, fiatalt és nőt ké-

szitsen fel közéleti cselekvésre, gondoskodjék róla, hogy 

a dolgozók legjobbjai kerüljenek a népképviseleti szerve-

zetbe." "... segitse belső épitőmunkánkat, mozgósitsa az 

állampolgárokat a függetlenségükért és szabadságukért har-

coló népekkel való szolidaritásra, a nemzetközi biztonság 

megszilárditásáért, a békéért vivott küzdelemre." 17  

A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata 

rámutat arra, hogy a fejlett szocializmus épitése idősza-

kában milyen fontos szerep hárul a Hazafias Népfrontra: 

"A párt vezetésével a Hazafias Népfrontban testesül 

meg társadalmunk osztályainak és rétegeinek politikai szö-

vetsége, a kommunisták és a pártonkivuliek, a különböző 

világnézetü állampolgárok együttmüködése. E szövetségi 

politikát érvényesiteni kell a szocializmus épitésének 

egész történelmi szakaszában. A Hazafias Népfront segit 

bevonni a közéletbe a nép mind szélesebb rétegeit; fon-

tos a szerepe abban, hogy a dolgozók legjobbjai kerülje-

nek a népképviseleti szervekbe; jelentős feladata v an . az 
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össztársadalmi kérdések megoldásában, a lakóhely közös-

ségi életének fejlesztésében, az országos és helyi kezde-

ményezések támogatásában. Növekszik szerepe a társadalmi 

megmozdulások rendezésében, a tanácsok és a választók 

kapcsolatainak szélesitésében. Segiti a lakosság bekap- 

csolását a népek közötti barátság és szolidaritás érde-

kében szervezett akciókba, a békéért folyó küzdelembe," 18  

Az MSZMP Központi Bizottságának előzetes jelentésé-

ben, amely a XIII ,  kongresszus küldötteinek készült, a 

következőket olvashatjuk a népfrontról: "Hazánkb an  5009 

népfrontbizottság működik 97 ezer választott taggal, A ta-

gok közt a munkások aranya 34,6 %, a parasztoké 11 %, a 

nőké 37,3 %, a tiataloké 23,6 í%,  A bizottsági tagok 35,5 %-a 

párttag. - A népfrontmozgalom társadalmi viták, szakmai fó-

rumok szervezésével a közélet fontos tényezője, Vezető tes-

tületei részt vettek alapvető társadalompolitikai és gaz-

dasági döntések - többek között a hosszú távú társadalom-

politikai koncepciók és az uj választójogi törvény - ki-

alakitásában. - A népfrontmozgalom területi és helyi bi-

zottságai a településfejlesztési, környezetvédelmi és hon-

ismereti munka mellett növekvő figyelmet forditottak a 

fogyasztók érdekeinek védelmére és a családok életkörülmé-

nyeinek javítására. ...Rendszeressé vált a népfrontbizott-

ságok és a tanácsok együttmüködése, tartalmasabbá váltak 

a tanácstagi beszámolók, a falugyülések és a városi kör-

zeti tanácskozások... A HNF helyi bizottságai szervezték 
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a lakó-és utcabizottságok megválasztását, segitették mü-

ködésüket. 

Az iskola és a társadalom kapcsolatának javitása érdeké-

ben kellő figyelemmel foglalkoztak a szülői munkaközös- 

ségekkel. " 19  

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusá-

nak határozata a párt munkájáról és a további feladatok-

ról megszabja a Hazafias Népfront tennivalóit is; 

"A Hazafias Népfront eredményesen támogatja a párt szövet-

ségi politikájának érvényesítését, a szocialista célok je-

gyében megvalósuló nemzeti összefogást. A közélet tevékeny 

résztvevője, ellátja közjogi feladatait. Vállaljon nagyobb  

szerepet a szocialista épitést, a társadalmi viszonyok szo-

cialista fejlődését szolgáló erőfeszitésekben. A szövetségi  

politikát követve erősitse népünk összeforrottságát mozgó-

sitson az ország feladatainak megoldására. Törekedjen arra, 

hogy munkája nyomán a társadalom minden osztályából és ré-

tegéből többen vegyenek részt a közéletben." 2O/A szerző ki-

emelése./  

II. 

A HAZAFIAS NÉPFRONT, A TÖMEGEK MOZGÓSITÓ EREJE, 

PÁRTUNK POLITIKÁJÁNAK MEGVALÓSITÓJA  

A Hazafias Népfront-mozgalom a párt szövetségi poli-

tikájának jegyében, a párt vezetésével és részvételével,  
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a társadalmi szervezetek áktiv közremüködésével áll an-

dóan továbbfejlődik. A szocialista épités elengedhetet-

len feltétele, követelménye, az egész dolgozó nép érde-

ke, hogy a munkásosztály vezető szerepe a népfrontmoz-

galomban is - mint a társadalmi élet minden területén - 

tovább erősödjék, politikai súlya tovább növekedjék. 

A Hazafias Népfront IV. és V. kongresszusán is han-

goztatta már, hogy egységesen és egészében magáénak vall-

ja azt az egész társadalmat érintő és érdeklő célt, hogy 

hazánkban a szocializmus teljes f elépitésén kell dolcoz- 

nunk. Ezzel az alkotmányunkban is szentesitett feladat-

tal az ország népe egyetért. A béke megvédése, nemzetközi 

tekintélyük erősitése is olyan közös feladat, amely 

elengedhetetlen szellemi és anyagi javaink gyarapitásához. 

A népfront V. kongresszusának állásfoglalása nyoma-

tékosan leszögezi: "A Hazafias Népfront - hagyományaihoz 

híven - továbbra is a párt szövetségi politikájának kere-

te és kohója kiván lenni. A szocialista nemzeti egység 

erősitése érdekében tömöríti a társadalom erőit... A nép-

front politikai tömörülés; a Magyar Szocialista Munkáspárt 

részvételével és vezetésével szervezi a tömegszervezetek 

és -mozgalmak közös cselekvését." 21  /A szerző kiemelése./ 

A kongresszus állásfoglalása szerint az előző kong-

resszusok alapelvei a szocialista nemzeti egységről hely-

tállóak a fejlett szocializmus időszakában is. A szocialis-

ta nemzethegység fő bázisa a munkás-paraszt :szövetség, de  
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továbbra is épit az értelmiség munkájára, mindinkább 

árnyaltabbá téve rétegpolitikai munkáját kor szerinti 

rétegeződés, a nők sajátos gondjaival való törődés, a 

fiatalok nagyobb arányú részvétele a népfrontmunkában. 

A szocializmus teljes felépítését célzó nemzeti  

egység megvalósulásénak tartalma és módszere a szocia-

lista demokrácia, A tanácsok megnövekedett önállósága, 

népképviseleti, önkormányzati jellegének törvényben biz-

tositott erősítése fokozza a t anács és a népfront együtt- 

müködésének lehetőségeit. 

A népgazdaság fejlődésének, előrehaladásának a nép-

front  által történő segitése  i s mindinkább újabb és újabb 

feladatokat ró a népfrontbizottságokra /az ötéves tervek 

fő feladatainak, céljainak megvalósitásában való közremü-

ködés; az új erőforrások feltárása; a helyes közgazdasági 

gondolkodás kialakitása, jó közhangulat teremtése; a be- 

járó munkásokkal való törődés; a szövetkezeti gondolat ter-

jesztése; a város- és a községpolitika szervezése; környe-

zetvédelem, területfejlesztés; a tankötelezettségi törvény 

megvalósitásának segitése; a felnőttek müveltségének növe-

lése; a fiatalok pályaválasztási gondjainak megoldásában 

segitségadás; a kultura fejlesztése minden területen; stb,/. 

A honismereti moz:alom a hazafias és internacio- 

nalista nevelés segítője  

Az igaz hazafiság kialakitása, a hazaszeretet tiszta 
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érzésének kifejlesztése, a nemzeti múlt haladó és for-

radalmi hagyományainak ápolása, a szép magyar beszéd 

fejlesztése, a honismereti mozgalom segitése régtől fog-

va megtisztelő feladata a népfrontbizottságoknak. A ha-

za, a nép, a szülőf öld szeretete elképzelhetetlen más 

népek megbecsülése nélkül. A hazaszeretet magában foglal-

ja mindazon népek tiszteletét, szeretetét, amelyek hason-

ló célokért küzdenek elsősorban a testvéri szocialista 

országokat, mindenekelőtt a Szovjetuniót, s minden olyan  

erőt, amely a társadalmi igazságért, a felszabadulásért, 

a függetlenségrt, a békéért harcol. A népfront ápolja 

a barátságot e népekkel: széleskörüen ismerteti életüket, 

tevékenységüket, küzdelmeiket; erősiti népünkben a szoli-

daritás érzését a szabadságukért, függetlenségükért küz-

dő népek iránt. 

A Hazafias Népfront az V. kongresszus állásfoglalása 

szellemében egyre nagyobb részt vállal a közmüvelődési fe-

ladatok megoldásából, mivel a közmüvelődés a szocializmus 

f elépitésének fontos területe, a szocialista embernevelés 

eszköze; a társadalom müveltségi szintje, a szocialista 

kultúra elterjedése összefügg a termeléssel, a munkával, 

az életmóddal, életformával, az állampolgári fegyelem és 

a szocialista demokrácia érvényesítésével. Éppen ezért a 

népfrontnak támogatnia kell azokat a célokat, amelyeket 

az MSZMP KB 1974. márciusi határozata a közmüvelődés elé 

állit. Sajátos eszközeive l  elő kell segíteni, hogy: 
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"- a közmüvelődés az oktatás eredményeire alapozva 

juttassa el az emberek sokaságához népünk és az em-

beriség múltjának, jelenének haladó szellemi érté-

keit, szocialista eszmeiségü kulturális alkotásait, 

járuljon hozzá állampolgáraink hazafias és interna-

cionalista magatartásának további erősödéséhez; 

- a közművelődés hozzájáruljon a közéleti aktivitás 

növekedéséhez, s ami ettől elválaszthatatlan: a szo-

cialista demokrácia további szélesedéséhez nélkülözhe-

tetlen szellemi előfeltételek megteremtéséhez; 

- a szocialista életmód, életforma, magatartás gyor-

sabban terjedjen; olyan  társadalmi légkör alakuljon 

ki, amelyben az értelmes élet igényeinek kielégíté-

se, a közösségi célokért végzett munka - benne a köz-

müvelődésért kifejtett hivatásszerü és társadalmi 

munka - jelenti az igazi értéket és kapja meg a lehető 

legnagyobb megbecsülést 	- 

- a munkásmüvelődés következetesen fejlődjék, mert a 

társadalom kulturális felemelkedésének útján is csak 

egy müveltségében szakadatlanul gyarapodó munkásosz-

tály vezetésével mehetünk végig; hogy az átalakulóban 

levő falu, az ifjúság és a nők müvelődési lehetőségei 

még jobban  kiterjedjenek, s hogy ehhez a munkához a 

jelenleginél is több értelmiségit nyerjünk meg, s biz-

tositsunk számukra hatékony, sok örömet is szerző le-

hetőséget a népfrontmozgalom kereteiben. 
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Ezeket a célokat - hosszú távon is - csak  akkor 

tudjuk elérni, ha megvalósitásukon minden népfrontbi-

zottság folyamatosan fáradozik; ha a népfrontban tö-

mörülő politikai, társadalmi, tömegszervezetek és -moz-

galmak tervszerű együttműködését még összehangoltabbá 

és hatékonyabbá tesszük; ha a tömegkommunikáció eszkö-

zei - benne a népfront sajtóorgánumai, amelyek eddig 

is sokat segitettek - minden támogatást megadnak ehhez 

a munkához. "22  

A Hazafias Népfront cselekkedeteit, mozgalmi erejét is 

a fenti megfogalmazott célok szolgálatába állitja. Igy 

pl.: - müvelődési munkaközösségeket hoz létre, 

- a bejáró munkások és fiatalok lakóterületi mű-

velődését segiti; 

- a politikai ismeretterjesztésben részt vesz 

%az állampolgári ismeretek széles körben való 

terjesztésével, a szocialista nevelés propa-

gandájának folytatásával stb. /; 

- az Olvasó Népért mozgalmat továbbszervezi; 

- a lakóterületeken, üzemekben, oktatási és köz-

müvelődési intézményekbén, valamint a különböző 

társadalmi és tömegszervezetekben folyó honisme-

reti tevékenység társadalmi-mozgalmi összefogá-

sát végzi. 

A Hazafias Népfront igy értékeli a honismereti tevé-

kenységet: "A honismereti mozgalom közösségei - 2800 hon- 
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ismereti szakkör - a közvetlen kutatáson, gyüjtésen ke-

resztül - miközben együtt müvelődnek - tudatosan erősi-

tik tagságuk értelmi-érzelmi kötődését egy-egy adott 

településhez, munkahelyhez, foglalkozási ághoz, ezek 

múltjához, jelenéhez és jövőjéhez. NeVelő, közmüvelődé-

si tevékenységükkel a cselekvő szocialista hazafiságot, 

a nagyobb felelősségvállalást, a közéletiséget szolgál-

ják, kivivták a társadalmi elismerést. A honismereti  

mozgalom haladó hagyományainak ápolásával, szocialista 

vivmányaink ismertetésével hozzájárult és hozzájárul a  

nemzeti tudat erősitéséhez szod.alizmust építő társadal- 

munkban. - A helytörténeti és krónikairó-csoportok, mun-

kásmozgalmi, néprajzi, földrajzi és az egyéb gyüjtő- fel-

táró kollektivái, a múzeum-és várbarátkörök, a természet-

és müemlékvédelmi bizottságok - élő, müvelődő közösségek. 

Politikai, világnézeti nevelőhatásukat, a valóság, az okok 

és összefüggések, törvényszerűségek megláttatásával, esz-

tétikai és etikai élmények nyujtásával érik el, és a tel-

jes emberi személyiség formálására, az alkotó élet örö-

meinek megismertetésére t6rekszenek." 23/A szerző kiemelé- 

sei./  

A mozgalom jövőbeni feladatai igy körvonalazódnak: 

"Vigye előbbre a helytörténeti kutató, gyüjtő tevékenysé-

get, hasznositsa széles körben a feltárt politikai, tár-

sadalmi és kulturális eredményeket. A helytörténetben 

kapjanak nagyobb szerepet az új, a jelen eseményeit rög- 



— 26 — 

zitő - és ezzel a közéletiséget fejlesztő - formák: 

évkönyvek, krónikák, szocialista brigádnaplók, közsé-

gi és üzemi híradók stb.  - Vegyen részt az évf orulós 

ünnepségek, megemlékezések, pályázatok rendezésében, nem-

zeti forradalmi emlékhelyeink, szocialista alkotásaink, 

népünk haladó szellemü értékeinek megismertetésében, 

megbecsültetésében. A kialakult tömeges tevékenységi 

területen túl /munkásmozgalom, néprajz, helynévgyüjtés, 

nemzeti és nemzetiségi hagyományok ápolása stb./ tegye 

teljesebbé a mozgalom tartalmát - a természettudományok, 

a müszaki-technikai fejlődés iránti érdeklődés felkelté- 

sével. " z4  

A honismereti mozgalom mint müvelődési, politikai 

mozaa .lom  részese, segitője a szocialista kulturális for-

radalomnak, a hazafias és internacionalista nevelésnek.  

A Hazafias Népfront VI. kongresszusán Sarlós István 

főtitkár beszámolójában igy körvonalazta a hazafiságot, 

hazaszeretetet: "... a közösség és önmagunk iránti köte-

lezettségeinknek megfelelve a szocialista rendszer elfo-

gadásával, erősitésével, épitésével válhatunk igaz haza-

fikká, mondhatjuk el, hogy jól szeretjük a hazát. Egyszer-

re élünk a hazában és a haza él bennünk múltjával, jelené-

vel és jövőjével együtt. A,múlt lelkesitő és intő példák-

kal, tanulságokkal szolgál, a jelenben a hazát épitjük, 

erősitjük, szebbé tesszük, hogy minden becsületesen dolgo-

zó ember meglelje honját e hazában. ...A hazája iránti 
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kötelesség teljesitése nélkül senki sem vallhatja ma- 

gát internacionalistának. A hazafiság a szülőf öld okos 

szeretetével, a lokálpatriotizmussal kezdődik, de ez a 

szeretet sosem sekélyesedhet provinciolizmussá. A haza-

fiság a nemzetköziséggel egybeforrva válik szocialista  

hazafisággá. Az internacionalizmus tetteket igényel, 

kötelezettséget a Szovjetunió, a szocialista közösség, 

a nemzetközi haladás ügye iránt, együttmüködést minden er-

re kész néppel, a törekvést a népek közötti közeledésre, 

az elhatározottságot arra, hogy segitsük a bajba jutotta-

kat..." 25/A szerző kiemelése/. 

A népfront VI. kongresszusa már arról is számot tu-

dott adni, hogy a honismereti mozgalom terebélyesedik: a 

szakszervezetek, a KISZ, a Magyar Uttörők Szövetsége és 

más társmozgalmak egyaránt fejlesztik honismereti tevé-

kenységüket. A honismereti munkát nagymértékben segitették 

a levéltárosok, a múzeumok, a könyvtári hálózat. Kialakult 

a honismereti képzés és továbbképzés rendszere. A népfront 

és a Népmüvelési Intézet irányitásával évenként országos 

akadámia, megyei honismereti tanfolyamok, a fiatalok kö-

rében honismereti táborok gondoskodnak az aktivisták f el-

készitéséről. A TIT nyári egyetemei közül egy-egy honisme- 

reti, müemléki, néprajzi irányultságú. A főiskolákon szak-

kollégiumok készitik fel a jövő pedagógusait ennek a mun-

kának a segít ésére. z6  

A•kongresszus állásfoglalásáb an komoly teret szentel 
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a szocialista hazafiságnak, a proletár internacionaliz-

mus erősitésének, a békés egymás mellett élésnek: 

"A Hazafias Népfront a jövőben is munkálkodjék a 

szocialista hazafiság, a szocialista történelmi nemzeti 

tudat fejlesztésén, a népek közötti barátság erősitésén. 

Mind szélesebb rétegeket győzzőn meg: a szocialista haza-  

fiság megb0thatatlan egysége a hagyománynak és a jelennek, 

a nemzetinek és nemzetközinek; kifejezője a hazáért, né-

pünk boldogulásáért végzett munka. Eredményeink forrása, 

nemzeti felemelkedéseink záloga, a szocialista társadalmi 

rendünk, a magyar dolgozó tömegek alkotó tevékenysége, és 

testvéri közössége a Szovjetunióval, a szocializmus útjára 

lépett népekkel. - Fontosnak tartjuk nemzeti múltunk hala-

dó történelmi örökségének, forradalmi hagyományainak az 

ápolását. Tárjuk fel a magyar munkásosztály és a dolgozó 

nép évszázados küzdelmét nemzeti felemelkedésünkért. Mu-

tassuk be sokoldalúan a haladó múlt és a szocialista jelen 

összefüggéseit, Erősitsük a szülőf öld, a lakóhely szeretetét. 

Mindenekelőtt f orditsunk gondot a magyar nép iránti szere-

tet és az ebből táplálkozó jogos nemzeti öntudat fokozá-

sára. - Ismertesse mozgalmunk a testvéri szocialista or-

szágokkal - mindenekelőtt a Szovjetunióval - való barát-

ságunk és egy üttmöködésünk.eredményeit és távlatait, e 

népek alkotó munkáját, életét. A Hazafias Népfront erősít-

se az antiimperialista szolidaritást, ösztönözzön a béke 

védelmére. A mozgalom járuljon hozzá a különböző társa- 
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dalmi rendszerü államok közötti békés egymás mellett 

élés gyakorlati megvalósulásához, az európai béke, biz-

tonság és együttmüködés megszilárdulásához... Fokozzuk 

a szolidaritást a társadalmi igazságért, a felszabadu-

lásért, a függetlenségért harcoló népekkel, s nyujtsuiik 

politikai, erkölcsi, anyagi támogatást számukra. - A 

népfrontmozgalom nemzetközi kapcsolataival segitse a 

szocializmus, a haladás, a béke erőinek növekedését, a 

szocialista országok testvéri közösségének erősitését. 

Fejlessze együttmüködését a szocialista országok test-

vérmozgalmaival és szervezeteivel, ápolja kapcsolatait 

a tőkés országok haladó szervezeteivel és mozgalmaival, 

a nemzeti f elszabaditásért küzdő mozgalmakkal. Vállal- 

jon részt az imperialista agressziók és a neokolonialis-

ta törekvések elleni egységfront kialaki.tásában." 27  

A Hazafias Népfront VII. kongresszusának állásfog-

lalása a szocialista •hazafiságról, a proletár internacio-

nalizmusról, a békéről] 

"A szocialista magyar haza szeretete áldozatokra 

kész magásztos érzés. Tudatos  felismerés, amely össze-

kapcsolja 

 

 a történelmi múlt haladó törekvéseit jelenünk-

kel, a szocializmus megvalósitásának nagyszerü feladati-

val.  Szocialista hazafiságunk elválaszthatatlan és meg-

bonthatatlan egységbe ötvöződik a nemzetköziséggel,amely 

bennünket szorosan  összeköt a Szovjetunióval és a többi 
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szocialista ország testvéri népeivel, minden haladó 

erővel a világon. Mozgalmunk kiemelkedő feladatának te-

kinti a szocialista hazafiság ápolását és állandó erő-

sitését.  

A nemzeti múlt dicső történelmi hagyományainak, a 

régi idők és a közelmúlt eseményeinek az ismerete, leg-

jobbjaink példamutatása, a történelmi tapasztalatok el-

mélyitése, népünk nemzeti tudatát erősiti. Öntudatos a 

nép, ha ismeri a múltat, vállalja a jelent és a jövőt, 

a szocializmust, hiszen ebben a társadalmi rendszerben 

valósitja meg a célt, amelyért a magyar nép évszázadokon 

át oly sokat küzdött. 

Fontos kötelességünk, hogy mind szélesebb körben is- 

mertessük a Szovjetunió, a testvéri szocialista országok 

életét, sokoldalú baráti kapcsolataink és együttmüködésünk 

eredményeit. 

Az antiimperialista szolidaritás erősitése, a béke 

védelme mozgalmunk állandó, mindig megújúló és kezdeménye-

zéseket követő feladata. 

A különböző társadalmi berendezkedésü államok békés 

egymás mellett élésének megvalósitása, Európa s a világ 

békéjének, biztonságának megszilárditása, a nemzetközi 

feszültségek feloldása és az enyhülési folyamat elé tor-

nyosuló akadályok leküzdése szivós munkát, minden haladó 

erő összefogását követeli. Éppen ezért a népfront politi-

kai-társadalmi-mozgalmi tevékenységével, az eddigi jó ta- 
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pasztalatokra támaszkodva segiti ezeket a törekvéseket. 

A nemzetközi együttmüködés lehetőségeit felhasznál-

va a Hazafias Népfront járuljon hozzá hazánk külpoliti-

kai céljainak megvalósitásához, segitse a fejlődő orszá-

gok forradalmi és más haladó erőinek küzdelmét, nemzet-

közi összefogását. Törekedjék együttműködésre a fejlett 

tőkés államok haladó, a békés egymás mellett élés elveivel 

rokonszenvező társadalmi erőivel. A mozgalom tegye szoro-

sabbá az együttműködést a szocialista országok népfront-

jellegű szervezeteivel." 28 /A  szerző kiemelése./  

2. A honismereti mozgalom kialakulása, terebélyesedése  

eredményei az elmúlt negyedszázadban  

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának Titkársága 

igy fogalmazta meg a honismeret fogalmát: 

"A honismeret a közoktatás, a közmüvelődés, a . tudo-

mányos, irodalmi és müvészeti élet, a termelő munka min-

den területén, valamint a társadalmi szervezetek és moz-

galmak keretében folyó vagy kialakitható tömegpolitikai- 

közmüvelődési tevékenység a helyi kötődés, a nemzeti önis-

meret, a szocialista tudat elmélyítésére, a közös kultú-

ra, haladó hagyományaink ápolására, az alkotó szocialis-

ta hazafiság, a nemzetköziség érzésének fejlesztésére. A 

honismereti mozgalom a társadalom minden tagját segiteni 

kívánja - érdeklődési köre szerint - a szülőföld, a lakó-

körzet, a munkahely multjának, jelenének jobb, teljesebb 
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megismerésében, a képességei közhasznú kibontakoztatá- 

sában, közösségre találásában." 29  

"... Mai szervezett formájában a honismereti moz-

galom több mint kétévtizedes, és azóta tisztázódott a 

jellege, a társadalmi életben, a közművelődésben, a kor-

szerü műveltség kialakításában elfoglalt helye is. De a 

keretek és a témák tisztázódása mit sem vett el a politi-

kai-közművelődési tömegmozgalom nyitottságából, az állam-

polgárok tömeges bekapcsolódásának öntevékeny jellegéből. 

Elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy a maga szerény, de ösz-

szességében nem jelentéktelen lehetőségeivel a honisme-

reti munka erősitette a szocialista haza iránti tudatos 

szeretetet, igy részese lett a nemzeti összefogás épitésé-

nek, a cselekvő hazafiság kibontakozásának, a nemzedékek 

közeledésének... A honismereti tevékenység igy épült be a 

mozgalmi tevékenysége, igy terjed ki a történelmi múlt, a 

hagyományos politikai és mozgalmi történeti témák mellett 

a kultúra és a tudományok, az ipari és mezőgazdasági terme-

lés és az üzemformák kérdéseire." "...a honismereti mozgalom 

iránti intézményi segitség, tudományos tisztázó és forrásfel-

táró tevékenység, üzemi megértés nem gyengitette a honisme-

reti munka mozgalmi jellegét, és továbbra is a kis közössé-

gek, körök, klubtevékenység adják élő formáit? meghitt kere-

teit, érzelmi töltéseit." 30  

A szervezett honismereti mozgalmat 1960-ban a Hazafi-

as Népfront és a Népművelési Intézet inditotta iit jára. A 



- 33 - 

szükebb környezetük megismerésén fáradozó öxik.éntes gyüj-

tőket, kutatókat szakkörökbe szervezték, és megkezdték 

vezetőik képzését. 

Ezt követően az egyes ágazatokban tevékenykedők számára 

módszert ani útmutatókat adtak ki, hitadókat jelentettek 

meg. A szakköri mozgalom az iskolákra, müvelődési házak-

ra is kiterjedt. 1976-ban a KISZ KB és a Hazafias Népfront 

Kalocsán megrendezte a középiskolások és szakmunkástanulók 

I. Országos Honismereti Tanácskozását. A helytörténet- és 

kxónikairás a tanácsi szervek támogatásával, az üzemtörté-

net-irás a szakszervezetek és az üzemi vezetők anyagi, er-

kölcsi támogatásával honosult meg. a mozgalomban, a tudo- 

mányos intézményeket, közgyűjteményeket a tevékenység tudo-

mánysegítő haszna ösztönözte részvételre. A mozgalom szoci-

alista jegyeinek, politikai tartalmának - különösen a Magyar 

Tanácsköztársaság és a felszabadulás kerek éVfordulóin tö-

megméretekben is megmutatkozó - erősödése ségitette a moz-

galom további kibontakozását. 

Az MSZMP-nek a hazafiság eszmei tartalmát tisztázó 

elvi útmutatásai, a Hazafias Népfront összefogó munkája 

nyomán - az általános társadalmi fejlődés eredményeként - 

az 1970-ben megtartott I. Országos Honismereti Konferencia 

megfogalmazta, hogy a mozgalom legyen a szocialista haza  

megszerettetésének nagy alkotómühelye, amely az egyetemest, 

a nemzetit és a helyit elválaszthatatlan egységben láttas-

sa. A konferencia kiemelte a tevékenység mozgalmi jellegét, 
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benne az öntevékenység, a közösségi müvelődés kivánal-

mait. 

1972-ben az Országos Helytörténeti Bizottság beol-

vadt a Hazafias Népfront Országos Honismereti Bizottságba. 

Ezzel a közmüvelődési feladatok igényesebb ellátásának 

személyi, intézményi feltételei is megteremtődtek, - Az 

MSZMP Központi Bizottságának 1974, évi márciusi közmüve-

lődési határozata elismeréssel szólt a honismeretről, és 

feladatává tette a Hazafias Népfrontnak, hogy a mozgalom 

révén is járuljon hozzá a müvelődés ügyéhez. A határozat 

végrehajtása növelte a közgyüjtemények, a müvelődési, ok-

tatási és ismeretterjesztő intézmények részvételét a hon-

ismereti mozgalomban. 

Az 1976 februárjában megtartott II. Országos Honis-

mereti Konferencián a párt- és a tanácsi szervek, a HNF, 

a SZOT, a KISZ KB, az MTA, a Kulturális, az Oktatási, a 

Honvédelmi Minisztérium, a tudományos és oktatási intéz- 

mények képviselői, népművelők, szakkörvezetők egybehangzó-

an a honismereti mozgalom közművelődési-nevelési hatásának 

fejlődéséről adtak számot, és birálataikkal, javaslataik-

kal hozzájárultak a honismereti munka továbbfejlesztésé-

hez. 

A Hazafias Népfront VI.kongresszusa 1976-b an  a honis-

mer eti munkát a közmüvelődési párthatározat szellemében 

a Hazafias Népfront müvelődési tevékenységébe illesztette. 

Az 1976, évi V. törvény a közmüvelődési könyvtárak, 

múzeumok, levéltárak és müvelődési otthonok feladatává te- 
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szi a helytörténeti kutatás és a honismereti mozgalom 

segítését. Az a körülmény pedig, hogy az Országos Köz-

müvelődési Tanács Elnöksége szükségét látta a honisme-

reti munka tapasztalatainak és továbbfejlesztése lehe-

tőségeinek megtárgyalását - a honismereti munkában je-

lentős szerepet vállaló tömegszervezetek, állami és tár-

sadalmi intézmények tevékenységének elismerése, és a hon-

ismereti munka erkölcsi megbecsülése. Á mozgalom tehát 

szervesen beilleszkedett az egységes magyar.közmüvelődés-

be. Mutatja ezt az Országos Közművelődési Tanács Elnöksé-

gének 1977. évi állásfoglalása a honismeret tapasztala-

tairól és továbbfejlesztéséről, amely megállapitotta, 

hogy a mozgalom. . egészségesen fejlődik és jelentős ered-

ményeket ért el. 

A mozgalom időközben kibővült: a helytörténeti és a 

néprajzi gyűjtés, kutatás mellé fokozatos an  fölzárkózott 

a krónikaivás, a munkásmozgalom és az ellenállási mozga-

lom kutatása, az üzem- és tsz-történet,a müemlékvédelem, 

az országjárás, a természet- és környezetvédelem, a nem-

zetiségi honismeret s még jónéhány egyéb terület. Az is 

nyilvánvaló, hogy a mozgalmi tevékenység alakulása, bővü-

lése korántsem fejeződött be, követi a gazdasági, társa-

dalmi és politikai fejlődést. 

Annak a sokrétü, széles társadalmi alapokon nyugvó, 

világos eszmeiségü honismereti mozgalomnak,amely a het-

venes évekre kialakult,  és amelynek ma is részesei vagyunk , 
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a legfontosabb ismérveit a következőkben lehet össze-

foglalni: 

- Nem tudomány, nem is tudományág, hanem mozgalom. 

- Tartalmában szerteágazó, támogat minden oly an  tu-

datos, tervszerü tömegmozgalmi, főleg kollektív 

tevékenységet, törekvést, amely erősíti a szülő- . 

földhöz, a lakóhelyhez és a munkahelyhez, a táj-

hoz, s mindezeken keresztül a néphez, a hazához 

való kötődést. 

- Módszerében önkéntességen, öntevékenységen alapul. 

- Feladatában tudománysegítő, az emberi életnek tar- 

talmat adó, különösképpen pedig a történeti tudatot, 

a magyarságtudatot erősítő, a demokratizmust növelő 

mozgalom. 

A honismereti mozgalom sajátos eszközeivel, elsősor-

ban a haladó, a társadalmi és nemzeti szempontból fontos 

irányzatok, kezdeményezések felkarolásával, támogatásával 

sokat tehet közoktatásunk, közmüvelődésünk és a tömegtá-

jékoztatás hiányosságainak felszámolása érdekében is. 

A Hazafias Népfront VII, kongresszusa jogos an  álla-

pitotta meg a honismereti mozgalomról: "A Hazafias Népfront 

által eszmei alapokon szolgálja a közmüvelődést, társadal-

mi viszonyaink, a haza és a szükebb pátria jobb megisme-

rését, a hozzájuk való érzelmi- értelmi kötődést .  Az 1980 

ban  Szombathelyen megrendezett III, országos honismereti 



— 37 — 

konferencián egybehangzóan állapitották meg a párt-, az 

állami és az együttmüködő társadalmi szervek képviselői, 

hogy a mozgalom képes volt integrálni a különböző köz- 

mü'aelődési formákat. Része a tudományos ismeretterjesz-

tés, az aktiv önképzés, az önálló és csoportos gyüjtő-

buvárló munka, a nyelvmüvelés. Nagy szerepe van nemzeti, 

társadalmi és politikai ünnepeink, évfordulóink tartal-

mas megszervezésében. Segiti az iskolai oktatást, a mü-

vészeti mozgalmakat, helyet kap az üzemek, a szocialis-

ta brigádok életében. Szervesen kapcsolódik a természet-

tudományi, nép;oajzi ismeretterjesztéshez, az országjárás-

hoz, erősödik a természet, környezeti értékek, a nemzeti 

emlékhelyek, műemlékek védelmével kapcsolatos tevékenysé- 

ge is.+
,31  

A múlt és a jelen, az önismeret és a nemzeti tudat, 

ennek megismerése és tudatositása együtt jelentik a moz-

galom társadalmi méretü szervező, tudománysegitő, közmü-

velődési és politikai tevékenységét. 

A honismereti tevékenység tehát az elmúlt huszonöt 

év folyamatos fejlődése nyomán szervesen beilleszkedett 

az egységes magyar közművelődésbe. Az irányító szervek 

meghatározták a honismereti mozgalom célját, munkaterüle-

teit, kapcsolat- és feladatkörét, szervezeti kereteit. 

A honismeret a Hazafias Népfront által összefogott orszá- 

fos tömegmozgalommá fejlődött, amely a közmüvelődés fela- 
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datain túl, hatékony eszköz a szocialista nemzeti egy - 

séd alakításában, a hazaszeretet és közéletiség általá-

nos erősitésében. 

3. A honismereti munka megszervezése  

Csongrád megyében 	 . 

A Hazafias Népfront Csongrád megyében 1969. március  

20-án hivata életre a Honismereti Bizottságot.  Az ala- 

kuló ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint jelen voltak: 

Katona Sándor, a HNF megyei titkára, országgyűlési 

képviselő, mint az értekezlet elnöke, 

dr. Nyiri Antal egyetemi t anár, 

dr. Tóth Imre adjunktus, 

dr. Madácsy László egyetemi docens, 

dr. Inczefi Géza főiskolai t anár, 

dr. Turai  Géza tanár, 

Józó Jánosné, a Népmüvelési Tanácsadó előadója, 

Barna László, a megyei művelődési osztály főelőadója, 

dr, Juhász Antal múzeológus, 

Fenákel Judit újságiró, 

Horváth Dezső újságiró, 

Boros József, a HNF megyei munkatársa, 

dr. Böresök Vince népmüvelési szakreferens mint jegy-

ző is. 

Töltési Imre országos honismereti titkár. 
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/Hivatalos elfoglaltság miatt kimertette magát dr. Dö-

mötör János múzeumigazgató, Hojcsi Pál középiskolai igaz-

gató és Fazekas István, Szeged Mj Város Tanácsa népműve-

lési előadója. 

Boros József javaslatát elfogadva megalakult a Me-

gyei Honismereti Bizottság. 32  

Az alakuló ülés résztvevőinek hozzászólásai után 

Katona Sándor megyei titkár javasolja, hogy a Honismere-

ti Bizottság munkatervét egy szükebb körü munkacsoport 

dolgozza ki. 

A Honismereti Bizottság murka- és feladatterve el-

készült, melynek lényeges részeit kivonatosan az alábbiak-

ban  mutatjuk  be:  

"Cél a szabadidő helyes megszervezésével a község 

és a város haladó hagyományainak felkutatása, a szülőf öld, 

a lakóhely megismertetésével, megszerettetésével igazi ha-

zafiságra nevelés, a szocialista ember kialakitása." 

"A honismereti munkával arra kell törekedni, hogy 

ismerjék meg a haladó múlt emlékeit a községben, járás-

ban, sőt az egész megyében. Megyénk kubikos népe, a pa-

rasztmegmozdulások méltán váltották ki az egész ország 

érdeklődését. A honismereti mozgalom helyi képviselői 

olyan adatok birtokába juthatnak, amelyekre a történet-

tudomány is számit. Ugyanakkor elmélyítjük a szülőföld 

szeretetén keresztül a dolgozó nép megbecsülését, az 
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igazi,  a szocialista hazafiság érzését. A megyénkben élő 

szerb és román nemzetiségek eredményeinek elismerésével 

eljut népünk a proletár internacionalizmus tudatos vál-

lalásáig." 

A szervezési feladatok közül a leglényegesebbek: 

"a népfronttitkár vonja be a mozgalomba azokat, akik hi-

vatásuknál, érdeklődésüknél fogva sokat mozognak az em-

berek között: vonják be a tömegszervezetek, az ifjusági 

szervezetek képviselőit és a falu értelmiségét. A szak-

körök magja azokból kerüljön ki, akik gyüjtéseikkel, ko-

rábbi kutátásaikkal, tapasztalataikkal már korábban fel-

hivták magukra a figyelmet. Az összejöveteleket legjobb 

a kultúrházban  tartani, mert ha a szakkör hosszabb ide-

ig életképességről tesz tanúságot, a müvelődési ház mint 

népmüvelési formát magáénak vallhatja, és dologi, szemé-

lyi kiadásairól erejéhez mérten gondoskodik. Tagja lehet 

a körnek kor- és foglalkozási kü4.önbség nélkül mindenki, 

aki meg akarja ismerni szülőföldje, lakóhelye múltját. 

Varurak... időszakonként nyilvános, az egész falu érdeklő-

dését kiváltó rendezvények." 

Mivel foglalkozzon a honismereti kör? 

Földrajzinévgyüjtés. E munka végzésének indoklása: 

"A nagyüzemi gazdálkodás megvalósitásával eltünnek s fe-

ledésbe merülnek ezek a kisparaszti gazdálkodás során 

kialakult, tájékozódást szolgáló szervek, amelyek sok 

helytörténeti, müvelődéstörténeti elemet rejtenek maguk- 
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Összegyüjtésük az utolsó pillanatb an  történik... 

Gondoskodni kell, hogy a régi utc anevek, ha  arra érde-

mesek, védetté nyilvánittassanak, s a legújabbkori tör-

ténelmünk hősei, mGrtirjai utc anevet kapjanak... E munka 

közben /a gyűjtők/ megismerik és megszeretik lakóhelyü-

ket. Érzelmi, hangulati kapcsolatuk megerősödik, ami 

állampolgári kötelességük pontos teljesitésével és mun-

kájuk becsületes elvégzésében realizálódik. Az összegyüj-

tött anyagot, a klegészitő gyüjtést is pályamunkaként be 

lehet adni a Móra Ferenc Muzeumba, ahol a készitő vagy 

közösség erkölcsi és anyagi elismerésben részesül." 

A krónikair ás  a jelenkori történelmünk eseményeinek 

folyamatos rögzitése, minden honismereti kör, honismereti 

klub legfontosabb feladata. A közösségen belül szervezze-

nek három-négytagú krónikairó bizottságot. Ők gyüjtsék 

össze az anyagot részben egyéni munkával, részben pedig 

a honismereti kör tagjainak közremüködésével... A falu- 

krónikák technikai kivitelezése tekintetében egyetlen irány- 

elv betartása a fontos: időálló, komoly formában, több 

példányban  kell elkészíteni. Népi diszitőelemek alkalma-

zása festés, faragás stb./ a krónikák eredetiségét, mü-

vészi formáját előnyösen szolgálja. A krónikába kerülő 

szóbeli és irásos adatok gyüjtésére a falu minden öreg- 

jét, fiatalját mozgósitani kell, mert minél több az adat-

szolgáltató, annál kevesebb esemény kerüli el a figyel-

met. Jó alkalom a krónikaírás megkezdésére a felszaba- 
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dulás negyedszázados évfordulójának. megünneplése. Az 

elmúlt 25 év történetének rövid összefoglalása után 

meg kell kezdeni a jelenkor eseményeinek rögzitését. 

A hiteles történetirás sokat köszönhet majd ennek a 

felbecsülhetetlen értékü anyagnak. 

A feladattervből a krónikairás addig elért ered-

ményeiről a következőket is megtudhatjuk: "Megyénkben 

Csanádpalotán, Mórahalmon, Apátfalván és Tápén folynak  

a krónikaivásra kisérletek.. Csanádpalotán stencillel 

készült folyóiratos formában havonként adják ki, és 

olyan  sikert aratott, hogy nem győzik a falusiak igényét 

k.ielégiteni. Sokan  közös példányokat olvasnak, Egyedülál-

ló kezdeményezés. Mórahalmon inkább a fényképek dominál-

tak a krónikában, de rögtönzött, kultúrházi vitrinekben 

készitett kiállitás formájában igénybe vették a falusi 

közvélemény segitségét is. Tápén és Apátfalván hatalmas 

bekötött könyvekbe kezdték vezetni a krónikát, és a fel-

szabadulás 20. évfordúló ja inspirálta őket e munka  meg-

kezdésére." 

A falu történelmi múltjának megörökitése érdekében 

használjanak fel a kxónikairók minden rendelkezésre álló 

irásos emléket,  többoldalú visszemlékezést. Jegyezzék fel 

a múlt népességi adatait. Irják te, milyen volt a falu 

gazdasági helyzete, mit termelt a lakosság, milyen állat-

tenyésztéssel foglalkozott, milyen volt a viszonya a nagy-

birtokhoz. Foglalkoztak-e népmüvészettel, háziiparral? 
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Jegyezzék fel, melyek a falu legrégibb házai, vannak-e 

a múltból származó diszitő elemek? Hallgassák meg a fa-

lu öregeit, a régi időkről elmondott emlékeket. Kérdez-

zék :meg őket, hogyan éltek, hogy an  ruházkodtak, miből 

állt az étrendjük. Milyen érdekes eseményekre, elemi 

csapásokra, rendkívüli gazdasági esztendőkre emlékeznek? 

Mondják el, ha volt a faluban  munkásmozgalmi esemény, mi-

re emlékeznek a Tanácsköztársaság emlékei közül? Rögzí-

teni kell a nagybirtokrendszer megszűnésével letünt cse-

léd-, summás-, arató- és cséplőmunkás-életformát. Mondják 

el, hogyan zajlott le régen egy-egy szüreti mulatság. Fel 

kell jegyezni mindent, ami a régi életformára, a falu múlt-

jára jellemző. 

A jelenkori helyzet megörökítése  céljából rögzíteni 

kell a falu jelenlegi népességi helyzetét, a népszámlálá-

si adatokat, 'a tsz-tagság létszámát, a gazdálkodási ága-

zatokat, a vezetőség névsorát, és a tsz megalakulásának 

időpontját .  Fel kell jegyezni a közösség jelenlegi gazda-

sági helyzetét, a mezőgazdasági gépek számát, általában 

mindent, ami a közös gazdaság mai helyzetére jellemző. Fel 

kell mérni a faluban müködő szövetkezeti ipart, a kisiparo-

sok létszámát, iparági megoszlását. Irják le, mit termel 

a tsz, és hol értékesiti termékeit! Érdekes.anyag egy-egy 

tsz-dolgozó munka-, lakás- és életkörülményeinek feljegy-

zése. Hány gyermeket nevel, hogyan iskoláztatja őket? Örö- 



- 44 - 

kitsék meg a földmüves-szövetkezet évi forintforgalmát 

az egyes fő fogyasztási cikkek területén. 

Nagy gondossággal kell feljegyezni a krónikában a növény-

termesztés, a talajjavítás, a trágyázás módszereit. Szól-

jon a krónika a  társadalmi  munka végzéséről. Milyen tö-

megszervezet nevében történt a munkavállalás, mi volt a 

célja, kik hajtották végre, mennyit tak.arit ottak meg a 

munkával? Fel kell jegyezni a társadalmi munkában kima-

gasló dolgozó nevét, esetleg fényképüket is el kell helyez-

ni a krónika lapjain. Meg kell örökiteni a munka lefolyá-

sát. rövid leírást adni a kivitelezésről. Fel kell jegyez-

ni, milyen politikai oktatás folyik. A faluból hány dol-

gozó került magasabb politikai munkakörbe, kik a jelen-

legi politikai és mozgalmi vezetők? Helyet kapjon a kró-

nikában a falusi fiatalság. Az úttörőcsapat és a KISZ-

szervezet milyen létszámmal működik, kik a vezetők? A 8. 

osztályból hányan t anulnak tovább? Milyen közösségi munkát 

végez a falusi fiatalság, hova jár szórakozni, kirándulni? 

Szóljon a krónika a falu müvelődési eseményeiről. Hány 

tanuló jár az iskolába, hány nevelő foglalkozik velük? Ho-

gyan működik a müvelődési otthon,milyen rendezvények, kul-

turesemények vannak benne? Állapitsák meg, hány sajtóter-

mék fogy a faluban , hány telefon, rádió és televizió v an ? 

Jegyezzék fel, hogy korszerü háztartási eszközökkel hány 

dolgozó, illetve család rendelkezik. Hány an  vettek részt 

nagyobb utazáson, tanulmányi kiránduláson a tsz dolgozói 
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közül? Fel kell mérni a könyvtár forgalmát, a könyv- 

tár állományát, a könyvtári tagok számát. Milyen rendez-

vényei voltak a könyvtárnak, kik a könyvtár legöregebb 

olvasói, melyek a legolvasottabb könyvek. KüJ,.ön lapon 

kell feljegyezni a krónikában egy-egy választás történe-

tét, előkészületeit, lefolyását, általában minden szám-

szerü választási adatot, amely a jövőben összehasonlítá-

sul felhasználható. Törődjön a krónika a falu egészség-

ügyi helyzetével is. Mióta müködik orvos a falub an , mi-

lyen a rendelő, az orvoslakás, átlagosan hány beteg ke-

resi az orvost, milyen a csecsemőgondozás? 

A krónikaszerkesztő bizottságnak állandóan figyelemmel 

kell kísérnie a megyéi és országos sajtót, s minden, a 

faluval foglalkozó közleményt be kell jegyeznie a króni-

kába. Ha jelentős személyiség érkezik a faluba, kérjék 

névaláirását a krónika részére. 

A fotószakkörösök  is kapcsolódjanak be a szerkesz-

tés munkájába. Minden olyan  mozzanatot,amelynek képes 

ábrázolása előmozditja a krónika szinességét, képben kell 

a krónika lapjain elhelyezni. A fotószakkörök munkája ez-

zel változatosabb is lesz. Ugyancsak hozzájárulhat a kró- 

nika megszinesitéséhez egy-egy népmüvész, akár  oldalak fes-

tésével, diszitésével, akár fedőlapok faragásával. 

Ha a faluban gyár -vagy bárminemü üzem működik, jelen-

tőségénél fogva külön krónikát vezethetünk róla. Elképzel- 
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hető, hogy állami gazdaságról, tsz-ről, tsz-közi üzem-

ről is külön krónikát vezetnek .. Ilyen esetben a krónika-

irókat a gyár, az üzem dolgozói közül kell felkérni. A 

munkát ugyancsak a Hazafias Népfront, a szakszervezet, 

a müvelődési otthon /ház/ közös szervezésében kell meg-

kezdeni. 

A felsorolt módszertani tanácsok nem kötelezőek 

- olvashatjuk a munkatervben -, csupán támpontokat nyuj-

tanak a munkához, amelyet a gyakorlat tölt meg gazdag 

tartalommal. Nem merev, naponkénti eseményfeljegyzést kell 

készíteni, hanem a vázolt szempontok figyelembevételével 

minden olyan  esemény kerüljön be a krónikába, amely a fo-

lyamatos életre jellemző. A krónikába kerülő anyagot szépen, 

szabatosan kell megfogalmazni. Belekerülhet egy-egy kézi-

ratos emlékezés vagy irott dokumentum is. A statisztikai 

adatokat évenként kell feljegyezni .  Igy könnyen leolvasha-

tó a fejlődés, v végén a lapokra irt krónikát be kell köt-

tetni, és ujra kell kezdeni minden év történetének rögzité-

sét. Minden krónikaírónak, szerkesztőbizottságnak tudnia 

kell, hogy ezek a krónikák a jövőben a hivatásos történeti-

rás adatait képezik, tehát a feljegyzések hitelességére nagy 

gondot kell forditani. 

Honismereti napok keretében évenként be kell mutatni 

a falu népének a krónika anyagát - kiállitáson. A népfront 

irányitásával történjék a szervezés a falu müvelődési házá-

ban. - A munkaterv itt egy jól sikerült honismereti naprél 
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ezeket irja: "Legutóbb Apátfalván rendeztek. honismere-

ti napot. A müvelődési házb an  kiállítás volt a falu tár- 

gyi emlékeiből, és előadások mutatták be a délelőtti prog-

ram során a lakosság szellemi hagyatékát. A résztvevők dél-

után megtekintették a népi építkezés emlékeit, és este pe-

dig az egész falu apraját-nagyját megmozgató szinielőadás 

volt tánccal egybekötve." - Ha községeink eredményeket ér-

nek el a krónikairásban, járási honismereti napot tervez-

zünk, ahol kiállithatjuk a falukrónikákat, és a szerkesz-

tőbizottságok kicseréhetik tapasztalataikat. Közös kultu-

rális müsor keretében minden falu bemutathatja népdalait, 

népi táncait és hagyományos viseleti ruhadarabjait. Rész-

leteket olvashatnak fel a falukrónikából. 

A tárgygyűjtés, a falumúzeum megszervezése is a hon-

ismereti kör feladata. Helyes, ha községenként ugy anazok 

az emberek végzik a munkát, akik a falukrónika adatgyüjté-

sével foglalkoznak. Köztudomású, hogy a történelmi múlt 

emlékeinek feltárásával közelebb jutunk az elmúlt korszak 

emberének,társadalmának megismeréséhez. Éppen ezért minden 

olyan  régészeti, tárgyi emléket össze kell gyüjteni, amely 

egy-egy kor társadalmára jellemző. - A földben levő telepü-

lési emlékek, épületmaradványok, sírok feltárását a honis-

mereti kör tagjai nem végezhetik el. Ilyen helyeken még tá-

jékozodó ásatásokkal se próbálkozzanak, mert szakértelem 

hiányában súlyos károkat okozhatnak a leletekben. Ha a kör 

tagjai bárhol nyomára akadnak, azonnal jelentsék a Móra 
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Ferenc Múzeumnak, hogy tudományosan képzett szakembert 

küldhessenek a helyszinre. Mükedvelő régészek súlyos ká-

rokat okozhatnak az általuk jelentéktelennek tünő lele-

tek feltárásával. A föld felszinén vagy a földmunka so-

rán előforduló, előkerülő darabokat összegyü jthet jük, de 

minden esetben meg kell mutatni múzeumi szakértőnek. - A 

falusi lakóházakban, régi gazdasági épületekben, pincékben, 

padlásokon fellelhető és használaton kívül heverő bútor-

darabok, felszerelési tárgyak, mezőgazdasági, ipari szer-

számok, mühelyberendezési tárgyak mind a gyüjtőmunka tár-

gyát képezik. A tárgyakért pénzt felajánlani helytelen, 

hiszen nincsenek meg a költségvetési alapjai sem. Ha ide-

gen kufárok megjelennek, és nyerészkedés céljából potom 

áron fel akarják vásárolni a tárgyi emlékeket, meg kell 

akadályozni. A begyüjtött tárgyakat nyilvántartásba kell 

venni. Irjuk fel, mi volt a rendeltetése, ki készitette, 

mikor, meddig használták, ki gyüjtötte, ki volt az adomá- 

nyozó? Az ilyen nyilvántartás nagyban megkönnyiti a múzeumi 

szakemberek tudományos, rendszerező munkáját. Nyomtatvá- • 

nyok.at, a tárgyakra függesztendő cédulákat a múzeumok szí-

vesen bocsátják rendelkezésre. - A gyűjtés segitse elő a 

népmüvészeti hagyományok megmentését. Forditsunk figyelmet 

a ruházkodással, a lakással, épületdiszitéssel, az ünnepi 

szokásokkal /lakodalmak, szüretek, temetések, jellegzetes 

helyi ünnepségekkel kapcsolatos tárgyak begyüjtésére. Rend-

kívül fontos feladatunk, hogy népdalaink, népnyelvünk, népi 
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gyűjtés is sürgős feladat .  Legyen a honismereti kör f e-

ladata. Ezzel kapcsolatban  egy  jó példáról ezeket rögzi-

ti a munkaterv: "Mindszenten a - hetenként ismétlődő foglal-

kozásra hozzák a gyüjteménybe szánt tárgyakat. Elmondják 

a történetét, és mindjárt ki is töltik a nyilvántartó 

nyomtatványokat. A begyüjtött tárgyakért pénzt nem kérnek, 

Jól vizsgáznak szülőföldszeretetből, mert megelégszenek az-

zal, hogy az adományozó nevét megörőkitik. A müvelődési 

otthon kis helyiségében tárolják, és gyakran rendeznek 

kiállításokat. Az ilyen gyűjtemény képezheti egy későbbi 

falumúzeum alapját, Ilyen honismereti gyüjtemény van még 

Szegváron, Tápén, Ruzsán és Apátfalván. A szegvári gyüjte-

mény már falumúzeum rangjára emelkedett. Ilyen tervekről 

tudunk Tápén is. Ruzsán még egy szabadtéri múzeum, skanzen 

gondolata is felvetődött. Községrendezés során egy szalma-

tetős kis tanyát megtartanának teljes gazdasági felszerelés-

sel, emlékeztetőül, hogyan  vívta harcát a homoki ember a 

természettel, hogyan és milyen szerszámokkal hóditották meg 

a homokot a-ruzsai dolgozó parasztok." 

A Honismereti Bizottság a nemzetiségekről sem feled-

kezett meg: "Csak helyeselni tudnánk a többnemzetiségi fal-

vakban a nemzetiségi folklór gyüjtését: öltözet, szokások, 

dalok, táncok, használati tárgyak stb. Esetleg helyi nem-

zetiségi múzeum létrehozását községi erőből." 

A munkaterv befejező gondolatai buzditást adnak minden, 
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a hazáját, szükebb környezetét, szülőföldjét szerető 

fiatalnak, idősnek egyaránt: "A dolgozó nép tárgyi és . 

szellemi hagyatékának összegyiijtése mit sem ér, ha vele 

elvágjuk a hagyományozás folyamatának folytonosságát, s 

kirekesztjük a dolgozó népet kulturájának megmentéséből. 

A honismereti köröknek kell gondoskodniuk, hogy a hagyo 

mányozók mellett ott legyenek a fiatalok, a hagyomány- 

átvevők, közben igazi hazaszeretetre, proletár internacio-

nalizmusra nevelünk, segitjük az intézményes hagyományát- 

adás és hagyományvétel szocialista jellegü kibontakozta-

tását." 

A munkaterv stencilen készült, kiadója a Hazafias 

Népfront Csongrád Megyei Honismereti Bizottsága, kelte: 

Szeged,1969. december 15. 

Fiz a sokszorositott anyag szerényen ezt a cimet vi-

seli: A honismereti munka megszervezésének feladatai Csong-

rád megyében.  

Sokkal több ez, mint a feladatok körvonalazása, gondos, 

jól megfogalmazott módszertani segédanyag is azon szakkö-

rök számára, amelyek akkor vagy éppen ennek a büzditására 

kezdtek a munkához, elismerés azok szánvára,  akik a honis-

mereti munkában már a kezdet nehéz éveiben is szép eredmé-

nyekkel dicsekedhettek. 33  

Csongrád megye hamar felkarolta az ujjászervezett hon-

ismereti, mozgalom ügyét. A Hazafias Népfront politikai tá-

mogatása mellett a Népmüvelési Tanácsadó /Neve 1970-ben 
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Csongrád Megyei Müvelődésügyi Módszertani Központ/ szer-

vezte a honismereti munkát, felismerve a népmüvelésben 

betöltött szerepét és eszmei-politikai jelentőségét. 

Kezdettől fogva működött a  szakbizottság, ahol a néprajz-

tudomány, a múzeológia és a gyakorlati pedagógia jeles 

szakemberei évenként több tanácskozáson alakították ki 

a mozgalom megyei arculatát .  Az 1969 tavaszán megalakult 

Honismereti Bizottság révén a népmüvelési forma széles kö-

rü politikai támogatást, lehetőséget kapott, mert a járá-

sok, községek helyi népfrontbizottságai is magukénak ér-

zik a honismereti mozgalmat. 

Megyénkben a honismereti munkában a szakköri forma 

vált általánossá. A tagok részben általános iskolai, di-

ákotthoni tanulókból, részben felnőttekből szerveződnek. 

Vegyes szakkörök is varnak, ahol fiatalok és felnőttek 

közösen vesznek részt a foglalkozásokon. Ez azért jelentős, 

mert együtt vannak a hagyományozók és hagyományátvevők. 

Igy biztositott a politikai nevelés, a népi kultura meg-

mentésének folyamata. Honismereti mag lehet egy-egy gyá-

ri vagy tsz-brigád, ahol politikai kérdések - mellett  köz-

müvelődési problémákkal is foglalkoznak. 

A honismereti mozgalom a hazafias nevelés egyik meg-

valósitója. Megyénkben ez jól összekapcsolódik a szocia -

lista nemzetköziség eszméjének szolgálatával, mert kö-

rünkben szerb, román, szlovák ,és német / nemzetiségiek is 

élnek. Külön figyelmet forditunk népi kultúrájuk felkaro- 
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lására. Az interetnikus kapcsolatok elemzésével tudo-

mányos ügyet is szolgálunk, és egyszerre nevelünk igazi, 

szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra. 34  

A továbbiakb an  a honismereti mozgalom eddig elért 

eredményeit mutatjuk be. 

4. Nemzeti emlékhely, falu-, iskola-, tanyamúzeumok, 

ayüjtemények, emlékházak 

4.1 Nemzeti emlékhelyünk, Pusztaszer  

A honfoglaló vezérekről, az Árpád-házi királyokról, 

korukról :  . a legtöbb információt Anonymostól kapott az 

utókor. Ő tudósit könyvének IV. fejezetében arról, hogy 

amikor Árpád győzedelmeskedett Szvatopluk és Zalán seregei 

fölött, "... addig a mocsárig mentek, melyet Körtvély-tó-

nak mondanak, s ott maradtak a Gyümölcsény-erdő mellett 

harmincnégy napig. Azon a helyen a vezér és nemesei elren-

dezték az országnak minden szokástörvényét, meg valamennyi 

jogát is... miképpen tegyenek igazságot bárminő elkövetett 

vétkekért. Egyszersmind ott a vezér vele jött nemeseinek 

különböző helységeket adományozott... Azt a helyet, ahol 

mindezt elrendezték a magyarok, a maguk nyelvén Szerinek 

nevezték el, azért, mert ott ejtették meg a szerét az or-

szág egész dolgának." A tanácskozás szinhelyének meghatá-

rozását segiti az is, hogy  már 1233-ból vannak írásos fel- 
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jegyzések a szeri Bencés apátságról. A Bencések által 

épitett templomot az évszázadok folyamán többször felé-

gették, lerombolták, majd újjáépitették. Vörös márvány 

padlózata is a Pallavichiniek gazdasági épületeinek fa-

laiba került. /A régészek már a múlt század végén, az 

1869-es milleneum előtti években is ásattak a templom 

romjai körül./35  

Ez a terület - azáltal, hogy honfoglaló őseink 896-

ban  itt megjelentek, megtelepedtek, népünk további sor-

sát meghatározó kérdésekről tanácskoztak és döntöttek' - 

emlékhellyé vált. Pusztaszert ezért az első ország yülés  

helyeként tartjuk nyilván. Elődeink itteni tanácskozásait 

és döntéseit nevezhetnénk első szóbeli alkotmányunknak is. 

Az ezredéves évforduló közeledtével érlelődött meg az a 

gondolat, hogy a honfoglalásnak maradandó emléket kell ál-

litani. Ennek helyét Pusztaszeren a szeri apátság romjai 

közelében jelölték ki. Az alapkőletételt országos ünnep-

ség keretében tartották 1896. junius 27-én, Az un. Arpád- 

emlékmű még 1896-b an  elkészült, ezzel létrejött az első 

honfoglalás emlékhelye. 

A szeri gyűlés helyszine majdnem kerek 1050 év múlva, 

1945 márciusában ismét nevezetes esemény szirthelye: a kör-

nyék falvaiból - de távolabbról is - több ezer paraszt 

gyűlt össze az Árpád-ligetben, hogy a Pallavichini uradalom 

több mint 40 ezer hold földjét felossza a nincsteleneknek. 
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Ezzel tovább növekedett Pusztaszer történelmi szerepe, 

emlékhelyi jellege. A parasztok itt verték le a földosz-

tás első karóit, annak országos hivatalos kezdeteként. 

1945. március 29-én a több mint 40 ezer holdas birtokon 

összejött mintegy háromezer föld nélküli cseléd és sze-

gényparaszt, leverte a karókat, elfoglalta és felaztotta 

jogos  tulajdonát.  Ezzel Pusztaszer a második honfoglalás em-

lékhelyévé is vált.  Igy ir erről Zöldi Kovács Lajos mint 

szemtanú: "Az Árpád.-emlékmünél szervezték meg a szegedi 

elvtársak a földosztási ünnepséget, melyet már azóta má-

sodik honfoglalásnak neveznek. ... Az Árpád-emlékmű fel- 

ső erkélyszerü részén, szemben a lépcsővel egy nagy asz-

talt helyeztek el, felette felirat függött: Megfogadjuk, 

hogy felszántjuk és bevetjük a magyar ugart!... Az ünnepi 

beszéd elhangzása után a főispán vezetésével kivonultak 

a Pallavichini birtokra, ahol Karácsonyi Ferenc főispán 

beverte az első. mezsgyekarót, miközben a zenakar az In-

ternacionálét játszotta." 36  

A felszabadulást követő két évtized mindennapjai 

számára érthetően nem volt fontos kérdés Pusztaszer ügye, 

annak helye a magyar közgondolkodásban. Természetesen az 

élet itt is sokat változott. A béresek földet kaptak, szö-

vetkezetet szerveztek, t anultak és tanittatták gyermekeiket. 

Az Árpád-ligetben szeptember első vasárnapján hagyományos 

búcsú volt. 
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A hatvanas években a szocialista népi-nemzeti egy-

ség gyors fejlődése hozta felszinre a "két honfoglalás" 

emlékhelyének méltó ápolását, fejlesztését. Sürgette ezt 

az a körülmény is, hogy a turizmus szélesedésével együtt 

növekedett az e helyet látogató bel-és külföldiek száma .  

A környezet viszotlt nem volt méltó e hely jelentőségéhez. 

Igy a helyi kezdeményezések 1970-ben országos támogatást 

kaptak, és a Hazafias Népfront Országos Elnöksége létre-

hozta a Pusztaszeri Emlékbizottságot. Első elnöke, Erdei 

Ferenc igy ir: "Van  tehát mire emlékeznünk Pusztaszeren. 

A magyar állam alapvetése történt ezen a földön; ez volt 

az elődje a feudális keresztyén királyságnak, a török ho-

doltság kora két, illetőleg három Magyarországának, az 

ujkori rendi államnak, a kapitalista Magyarországnak, az 

1918-as Köztársaságnak, az 1919-es Tanácsköztársaságnak; 

s ez az első elődünk nekünk is, a munkás-paraszt hata-

lomnak, a Magyar Népköztársaságnak, Önmagunk megbecsülé-

se, nemzeti történelmünk köteles tisztelete is parancsol-

ja tehát, hogy tiszteljük ezt a múltat 
	

és ápoljuk ezt 

az emléket is, " 37  

Az Országos Emlékbizottság három albizottságot szer-

vezett az emlékpark kiépitésével, kifejlesztésével, a 

pusztaszeri rendezvények tartalmának kialakitásával, a 

község, illetve a helységnév rendezésével kapcsolatos ja-

vaslatok kidolgozására. 

Az albizottság ,és az illetékesek véleménye alapján 
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a Pusztaszeri Emlékbizottság elkészitette a továbbfej-

lesztésre vonatkozó javaslatát. E javaslatokat 1971. 

augusztus 6-i ülésén az MSZMP Csongrád Megyei Végrehaj-

tó Bizottsága is véleményezte, illetve támogatta. Ezt 

követően az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kultu-

rális Osztálya javaslatot tett az Agit.-Prop. Bizottság-

nak a Pusztaszeri Nemzeti Emlékpark létesitésére és a 

hozzá kapcsolódó ünnepségek jellegére. Az Agit.-Prop. 

Bizottság 1972. február 29-i ülésén állást foglalt, amely-

lyel az üggyel kapcsolatos elvi kérdések rendezetté vál-

tak, s útmutatást adott a további gyakorlati teendőkre is. 

Egyetértés született abban, hogy Pusztaszeren á Haza-

fias Népfront védnöksége alatt  állami és társadalmi szer-

vek közreműködésével nemzeti emlékpark  létesüljön, mely a 

honfoglalás emlékét  a "második honfoglalással", hazánk fel-

szabadulásával  és a földosztással egységben örökíti me$. 

"A Pusztaszeri Nemzeti Emlékpark végleges kialakitásának 

2-3 ötéves népgazdasági terv időszaka alatt szakaszosan 

kell megtörténnie." 38  - A bizottság egyetértett azzal,hogy 

a kialakult hagyományoknak megfelelően szeptember első 

vasárnapján az emlékmünél helyi jellegü munkás-paraszt 

találkozót rendezzenek. Egyidejüleg a közben 56 hektárra 

kibővitett területen olyan létesítményeket .kell felálli-

tani, amelyek tartalma, szerepe és rendeltetése kapcsola-

tos a két honfoglalás valamelyikével: muzeális és néprajzi 

jelleggel meg kell örökiteni a honfoglaló magyarok és a 
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földosztó parasztok életét, - Időközben az Országos 

Természetvédelmi Hivatal a természetvédelmi szempont-

ból kiemelkedően értékes 22 000 hektárnyi területet 

tájvédelmi körzetté nyilvánitotta, melynek középpontja 

a Nemzeti Emlékpark. 

A terület rendezési terve szerint a következőket 

kell meglétesíteni: 

- a felszabadulási-földosztási emlékn iü a népgyűlé-

sek terével; 

- a honfoglaláskori régészeti és földosztássori 

mezőgazdasági jellegü múzeum; 

- a különböző települési, illetve lakásformákat 

megörökitő szabadtéri kiállitás; 

- A Feszty-körkép köresarnoka; 

- a régi vízi élet emlékeit megöxrökitő mesterséges 

tó; 

- főbejárati és gondnoksági épület a szükséges szol- 

gálati és szolgáltatói részleggel. 

A külső kiegészítő területre tervezett létesitmények: 

vendéglátó egység, faházas és sátras szállásterület, strand-

fürdő, lovaspálya, a parkerdős területen pihenési, sporto-

lási és egyéb szórakozási lehetőségek. 39  Az elmult 15-20 

év alatt sok minden megvalósult honalapitásunk emlékhelyé-

nek méltó fejlesztése érdekében. Szép eredményeket hoztak 

az ásatások. A látogatók a skanzen területén mind több 
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épületben ismerhetik meg a mult népélet mindennapjai-

nak munkáját, kulturáját, alkotásait /'halászház, makói 

ház, szatócsbolt, szegedi tanya, tanyasi iskola, hódmező-

vásárhelyi olvasókör stb./ A Nemzet] Történeti Emlékpark-

ká minősült terület és környéke állandóan szépül a ter-

mészetvédelem jóvoltából is. Utak, kiszolgáló helyiségek 

épültek. A nemrégen megépült Szegedi kapu épületét Tóth 

Valéria szobrász domborműve disziti. Már messziről látható 

a Feszty-körkép épülő nagy körcsarnokának Kunhalmot idéző 

csucsa, ahol belátható időn belül a restaurált alkotás is 

helyet kap. A pénzügyi lehetőségektől függően napirendre 

kerül a felszabadulási-földosztási emlékmü elkészitése. 

Az emlékpark fejlesztésének eredményeit és feladatait 

rendszeresen áttekinti az emlékbizottság, amely Erdei Fe-

renc halála után Dimény Imre, majd 1977 óta Losonozi Pál 

vezetésével működik. Tagjai országos és helyi szervek ve-

zetői, képviselői. Az 1985 első felében tartott ülésen 

Losonczi Pál a többi között igy summázta az eredményeket 

és a feladatokat: "A lelkesedés többre segitette ezt a nem-

zeti ügyet, mint az anyagi eszközökből előre ítélhettük, s 

ez dicsőségére válik Csongrád megyének, az országnak. Az 

egészséges türelmetlenséget ennek ellenére sem lehet rossz 

néven venni, hiszen néhány szép történelmi alkalom sürget 

bennünket: a honfoglalás 1100. évfordulója vagy a földre- 

formq fél évszázados jubileuma. Ezekre  a határkövekre gondol-

ni kell a fejlesztés ütemének . további meghatározásában." 4o  
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A téma befejezéseként álljon itt Dr. Koncz János-

nak, az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság titkárának véle-

ménye megyénk, országunk e jeles emlékhelyéről "A, 

honfoglalás e kiemelkedő emlékhelye mindennap hirdeti 

népünk alkotó erejét, az évszázadok alkotásainak értékét. 

Évente egyszer  az államalapitás, az Alkotmány, az uj ke-

nyér ünnepén tizezrek nagyszerü találkozásának is szín-

helye. Megyénk lakosságának képviselői mellett a környe-

ző megyékből is jó szívvel köszöntünk résztvevőket. Szép 

hagyományként a nagygyülés szónoka átveszi a legjobb ered-

ményt elért mezőgazdasági egység "uj kenyerét", és sor 

kerül a jelképes kenyérszegésre. - Pusztaszer - ma Ópusz-

taszer - helye sokat változott a nemzeti közgondolkodás-

ban. Lehámlott róla minden, amit a régi uralkodó osztály 

érdekei ráraktak. Fokozatosan válik szocialista közgondol-

kodásunkban igazi értékké, olyan történelmi emlékhellyé, 

41 
amely erőt ad mai és holnapi munkánkhoz." 

4.2 Falumúzeumok, iskolamúzeum_ tanyamúzeum, gyüjtemények, 

irodalmi tájház  

4.2.1 Falumúzeum  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc cen-

tenáriumán a kormányzat méltó emléket akart állitani a 

nemzeti függetlenségért folyó harcnak, ezért felhivta az 

ország lakosságának figyelmét a százéves tárgyi és irásos 

emlékek,a nép életével kapcsolatos tárgyak gyűjtésére és 
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kiállitások rendezésére. 

Szegváron Jaksa János tanitó vállalta a gyűjtés meg-

szervezését és a kiállitás megrendezését. Segitséget az 

iskola testületétől és a tanulóktól kapott .  A község la-

kói közül is sok segitője akadt .  Rövid idő alatt jelen-

tős anyag gyült össze, 1948. március 14-én megnyilt a 

kiállitás a volt Polgári Kör épületében. 

A terv az volt, hogy a kiállitás és az ünnepségek 

befejeztével az összegyüjtött tárgyakat visszaddják tu-

lajdonosaiknak. Az adományozók szinte valamennyien fela-

jánlották a múltat idéző tárgyi emlékeket egy leendő mú-

zeum számára. Ez arra késztette Jaksa Jánost és a község 

elöljáróságát, hogy hozzákezdjen egy múzeum létrehozásá-

hoz. 

Hat évig folyt a szervezőmunka, mig végre 1954. 3u-

lius 25-én átvehette a község lakossága Csongrád melye  

első falumúzeumát. 

Eközben tovább gyarapodott a néprajzi anyag. Idővel 

már azon kellett gondolkodni, hová helyezzék a múzeumot, 

mert a meglévő épület szüknek bizonyult. A XVII-XVIII. szá-

zadból fennmaradt, nádtetős, az utcára vaskos téglaoszlo-

pokkal néző müemléképületre esett a választás. A Csongrád 

Megyei Múzeumok Igazgatósága és a községi tanács ezt az 

épületet meg is vásárolta. 

A tornácos, nádtetős, fehérre meszelt épületet nagy 

költséggel állitatta helyre az országos Müemléki Felügye- 
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lőség és a Csongi'ád Megyei  Tanács.  A helyreállitott épü-

letben tizennégy kisebb-nagyobb helyiség van. Négy szobá-

ban  néprajzi kiállitás, további háromban helytörténeti tár-

gyak, dokumentumok találhatók. A többi helyiség raktár. 

A kiállitásokat a megyei múzeum és a szentesi levél-

tár munkatársai rendezték - Jaksa János közreműködésével. 

Egy kisebb szobában a kenderfeldolgozás helyi eszközei és 

a pásztorkodás tárgyai láthatók. Fgy  szobát "tisztaszobá-

nak" rendeztek be. A következő helyiségekben a fazekasok, 

tálasok munkái találhatók. A múzeum legszebb helyisége a 

szabadkéményes konyha. 

A Szegvári Falumúzeumot 1973. október 2-án a múzeumi 

hónap keretében dr. Ágoston József, a megyei pártbizottság 

akkori  _titkára  nyitotta meg. 

A megnyitás óta tovább gyarapodott a múzeum. A hely-

történeti kiállitás két részből áll. Az egyik tartalmazza 

az irásos emlékeket, a másik rész 1982.október óta gazdag 

és jól rendezett őstörténeti anyaggal várja a látogatókat. 

Ide helyezték el a Szegvár-Tiizkövesen feltárt régészeti 

anyag legszebb darabjait. 

A falumúzeumot 1981 óta Kovács Lajos gondozza, s a 

gyüjtőmunka tovább folyik: helytörténettel, életmóddal 

kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket gyűj-

tenek. Elkészült Szegvár oktatásügyének története a szá-

zadfordulóig c. tanulmány, és folyik a szegvári Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület történetének kutatása. A szakköri tevé-

kenység az általános iskola tanulóira épül. Működik múzeum- 
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baráti kör is i  amelynek tagjai a néprajzi anyagot rendezik, 

a Szegvár környéki ásatások eredményeivel ismerkednek. 42  

4.2.2 Iskolamúzeum 

Csongrádon a helytörténeti kutatások kezdetei a múlt 

századba nyúlnak vissza. A kezdeményezés Farkas Sándor 

gyógyszerész nevéhez füződik. A városi múzeumot a két vi-

lágháború közötti időben hozták létre a lelkes tanitók a 

Központi Elemi Iskola /ma: Kossuth Lajos Általános Iskola 

egyik tantermében. E gyűjtemény vetette meg alapját az 1956-

ban  külön épületben újjászervezett múzeumnak. 

Az iskolamúzeum létrehozásának a gondolata a Széchenyi 

Uti Általános Iskolában az 1960-as évek közepén vetődött  fel. 

A történelmet ., néprajzot kedvelő tanárok felismerték, hogy 

a tanulók lakásán lévő limlomnak tartott tárgyakat meg kell 

menteni a jövőnek, el kell hozni az iskolába. Közben - lát-

va az egyre szaporodó értékeket - egyre több pedagógusban 

vetődött fel és érlelődött meg az iskolamúzeum gondolata. 

A gyiijtésnek és a szervezőmunkának hatalmas lökést 

adott  a  helyiség kérdésének megoldása. Az iskolamúzeum 

gondolatával, munkájával foglalkozó kollektivának társa-

dalmi úton óriási feladatokat kellett megoldania. A leg-

nagyobb gondot, a legsokrétübb tevékenységet a helyiség 

kiállitásra alkalmassá tétele, berendezése, a bútorzat 

elkészitése jelentette. Mindez sokszor szakipari munkát 
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követelt. Az anyag elrendezését elősorban az összegyiij-

tött tárgyak, emlékek határozták meg. Az esztétikai el-

képzeléseket a rajz szakos nevelők, a didaktikus szempon-

tokat pedig a történelem, a néprajz és a múzeum iránt ér-

deklődő pedagógusok véleménye alakitotta ki. 

A kollektiva munkájának szakszerüségéről, a kiálli-

tás oktatás-nevelésre, közmüvelődésre való alkalmasságá-

ról beszéljen az iskolamúzeum emlékkönyvében található 

bejegyzések egyike: "Az iskola kiállitási anyaga messze 

túlnőtt egy iskola szűk keretein. Az itt felhalmozott régé-

szeti, néprajzi, hélytörténeti, iparművészeti darabok ál-

talános érdeklődésre, sőt a szakemberek érdeklődésére is 

igényt tarthatnak." - állapitotta meg az orosházi Szántó 

Kovács János Múzeum néprajzkutató munkatársa. 

Az iskolamúzeum feladatának tekinti az anyaggyüjtést, 

amely nemcsak muzeális értékű tárgyakra terjed ki, h anem 

minden emlékre, leletre, olyan  darabra, mely az iskolai 

ismeretszerzést és nevelést szolgálja. E munkáb an  továbbra 

is elsősorban  az úttörőkre,. szülői munkaközösségekre, peda- 

gógusokra és kivülálló múzeumbarátokra kivárnak támaszkod- 

ni, de cél e kört minél szélesebb társadalmi alapra helyezni. 43  

4. 2. 3  Tanyamúzeum 

Hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára, 1975. áp-

rilis 2-án tanyamúzeumot avattak Kopáncson. A szoba, konyha, 
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kamra helyiségekből álló főépületet istállók, ólák ve-

szik körül. Az udvar közepén szemestermény tárolására 

készült objektum van. A kamrától a padlásig minden el-

rendezve fogadja az érdeklődőt. A megnyitón Dr. Tálasi 

István professzor mondott beszédet. A tanyamúzeum a lét-

rehozó szervek és intézmények /Hódmezővásárhely Város 

Tanácsa 1974-ben megvásárolt és a Csongrád Megyei Múzeumok 

Igazgatósága, az Országos Müemléki Felügyelőség közremü-

ködésével helyreállíttatott/ szándéka szerint arra hiva-

tott, hogy tükrözze s hosszú időn át őrizze a vásárhelyi 

tanyák elmúlóban levő jellegzetességeit. 

4. 2. 4 Gyűjtemény 

Ifjú Lele József a tápéi magángyüjteménylétrehozó-

ja, aki egyszerü paraszti környezetben nevelkedett. Sok 

olyan  hatás érte gyermekkorában - irja önmagáról - , amely 

a néprajz rajongójává, szenvedélyes gyüjtőjévé tette. 

1968-bun kétszintes házának földszintjét múzeumnak rendez-

te be. A tisztaszobától - a régi konyha minden tartozékán 

át - a paraszti bútorokig, használati tárgyakig minden 

megtalálható itt magasra vetett ágy, sublót, sarokpadok, 

asztalok stb.. Már a 70-es évek elején kb. 1500 tárgyat 

tartott nyilván, részben kiállitáson, részben raktáron. 

Minden tárgyat a múzeumi szabályok szerint leltározott, és 

állagmegóvásáról is gondoskodott. A Televízió 1973. december 
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8-án mutatott be részleteket a gyüjtésből. Az ujságok 

közül a Délmagyarország, a Csongrád Megyei Hírlap, a 

Somogyi Néplap, az Esti Hirlap, a Képes Ujság, egy auszt-

rál napilap, a Magyar Nemzet és a Népszabadság néltatta 

a gyüjteményt. Az Idegenforgalmi Hivatal felvette a vá-

rosba érkező turisták programjába. 44  

4.2.5 Irodalmi tájház  

Néhány évvel ezelőtt a szakembereken kivül alig is-

merte valaki Espersit János nevét, de mióta egykori makói 

lakása irodalmi emlékmúzeum lett, szinte újra itt él közöt-

tünk. Espersit születésének centenáriumán, 1979. január 

19-én felavatott irodalmi tájház hordozója korunk múzeumi 

törekvéseinek. A dokumentumokból és fényképekből összeál-

lított két dimenziós irodalmi kiállitások világát Makón is 

sikerült megtörni enteriőrökkel és képzőmüvészeti alkotások-

kal. A hét kiállitási helyiségből három korabeli bútorokkal 

van  berendezve, ez három különböző életmódot reprezentál; 

kifejezi, hogyan  is élt az 1920-as években Makón József 

Attila pártfogói közül Espersit János, Könyves Kolonics 

József és Kesztner Zoltán. Az Espersit-ház volt az ország-

ban az első olyan irodalmi múzeum, amely audiovizuális te-

remmel is kiegészült. A főépület folyósója az időszakos 

kiállitások helye. A makói müvésztelep alkotásaiból és 

József Attila-versillusztrációkból többször nyilt kiálli- 
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tás, de munkásmozgalmi,technikatörténeti és képzőmüvé 

szeti kiállitásoknak is adott helyet. A népmüvelési 

tevékenység legfőbb bázisa az előadóterem, amely fel 

van  szerelve a legkülönbözőbb audiovizuális felvevők-

kel és lejátszókkal. Ezek_ a felszerelések lehetővé 

teszik, hogy házilagosan is készüljenek kisfilmek. A 

ház filmarchivuma a Televiziótól beszerzett, a helyi 

tanács és a művelődési központ által készitett hangos-

filmekből áll. Jelentős hangarchivummal is rendelkezik, 

a vidéki intézmények közül a makói múzeum rendelkezik 

József Attilára vonatkozó an  a leggazdagabb hangf elvétel-

gyüjteménnyel. - A nyári hónapokban  az Espersit-ház ud.- 

varán - szabadtéri rendezvények szervezésére is sor kerül. 

Juhász Gyula igy ir az Espersit-házról:,A Múzsa áldja 

ezt a szép lakot, Hol napjaim derüs örömben telnek." 45  

5. Helytörténet /krónikairás, tsz-történet, 

üzemtörténet/ 

Az utóbbi 10-20 évben nagy lendületet kapott a vá-

rosok és községek helytörténetének kutatása, amelynek kö-

vetkeztében sorra születnek megyénkben a monográfiák /Tá-

pé, Kistelek, Sándorfalva, Szőreg, Deszk stb./ 1  illetőleg 

készülőben vannak /Algyő, Kiskundorozsma/. Ezenkivül már 

megjelent Hódmezővásárhely történetének 1., Szeged törté-

netének 1. 1  2. kötete. 
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Értekezésemnek nem feladata ezeknek a nagy terje-

delmű munkáknak a bemutatása. Ebben a fejezetben csu-

pán azt próbálom érzékeltetni, hogy a honismereti szak-

körök, a népfrontbizottságok a különböző helyi társadal-

mi és tömegszervezetekkel karöltve erőfeszitéseikkel 

milyen pezsdülést eredményeztek a helytörténet-, üzem- 

történet-irásban, egy-egy iskola vagy termelőszövetke-

zet történetének megirásában. Településkrónikát például 

sok községben, városb an  vezetnek. A tartalmukban gazda-

godó brigádnaplók máris forrásai az üzemtörténet-irás-

nak, s mindkettő kapcsolódik a helytörténethez. Ez utób-

bi területen végzett folyamatos kutató-feltáró munka ré-

vén ismeri meg nagyon sok ember a városokban, falvakb an  

egyaránt települése multját, kulturális értékeit, a szo-

cialista fejlődés eredményeit, a társadalmi.szükséglete-

ket. - A krónikairás a honismereti mozgalom hagyományos 

ágazata. Tömeges méretekben végzett helytörténetirási 

müfajjá azonban  csak a felszabadulás 25, évfordulója al-

kalmából vált, amikor a községekben, városokban megirtók 

a felszabadulás eseményeit, az eltelt negyedszázad szoci-

alista épitésének eredményeit, örökítették meg ezeknek 

az időknek jellegzetes  alakjait.  - Az alábbiakban ezek-

ről kaphatunk izelitőt. 

5.1 Krónikák 

Asztalos P. Kálmán csanádpalotai lakos - irói vénájú 
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ember lévén - a huszas évektől dolgozott a helyi és az 

országos sajtónak. Versei, novellái a parasztság vágya-

it tolmácsolták. Irásai miatt gyakr an  szembekerült a 

Horthy-korszak hatóságaival. Megirta Csanádpalota tör-

ténetét és hagyományait. Külön füzetben adták ki a palo- 

tai méhészettel kapcsolatos irását. Amikor a hatv anas évek 

elején országosan újjászervezték a honismereti mozgalmat, 

Asztalos P. Kálmán a honismereti szakkör vezetőjeként 

hasznositotta addigi gyüjtéseit. Amikor a honismereti moz-

galom irányitói szorgalmazták a falukrónikák irását, Csa-

nádpalotán - a megyében elsőnek - 1969 májusában megjelent 

a stenciles falukrónika első példánya, mely rövid idő mul- 

va a Palotai Krónika cimet kapta. Cimlapján ez áll: A 

Csanádpalotai Kelemen László Müvelődési Otthon honisme-

reti szakkörének lapja. Szerkesztésében Asztalos P. Kálmán 

mellett Bazsó Dénes, Kinyó István, Dékány Józsefné, Pánczél 

Józsefné, Németi Béláné, Komoly Pál  6s mások működtek közre. 

A krónikának nagy sikere volt, első példányait szétkapkod-

ták. Eleinte minden hónapb an  megjelent, később negyedéven-

ként adták ki. A Palotai Krónika az évek során formájában, 

tartalmában, terjedelmében sokat változott, fejlődött. 

A krónikát nagy érdeklődéssel fogadták a faluban, a megyé-

ben, szakmai körökben országos viszonylatb an  is. A palotai 

honismereti munka, amelynek egyik fő területe a krónikairás, 

rangos helyet vivott ki magának. Fekete Gyula iró a Kortárs, 

Pünkösti Árpád az Uj Irás c. folyóiratb an  méltatta a szakkör 
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és a szerkesztőség munkáját. 

A Magyar Rádió Mary György révén a Közkivánatra c. mü-

sorban iktatta be őket. A Televizió a Falujárás c. adás- 

ban  sugárzott felvételeket róluk.
46  

Sándorfalva falukrónikájának első példánya 21 olda-

las terjedelemben Juhász Antal ny. gimnáziumi igazgató 

irányításával, dr. Ócsai József tanácselnök, Szalontai 

Istvánné ás Szerenka János közremüködésével készült. A 

krónika foglalkozik a háziipari szövetkezet, a Rózsa Fe-

renc Termelőszövetkezet, a Mezőgép, az általános iskola, 

a postahivatal problémáival. A falukrónika - stenciles 

formában - negyedévenként jelenik meg, és a község lakossá-

ga körében kerül terjesztésre a tervek szerint. 

A Tömörkény István Honismereti Kör életrehivója a 

Hazafias Népfront Tömörkény Községi Bizottsága. 1974. no-

vember .11-6n alakult meg. A szakkör a következő célokat 

tüzte maga elé: a szabadidő értelmes, hasznos eltöltése, 

a közmüvelődés segítése; a krónikairás eszközeivel a köz-

ség jelenkori valóságának rögzitése, hogy erősödjék a de-

mokratizmus; neveljen a tények tiszteletére; tájékoztassa 

a mindenkori helyi vezetést; mélyitse a községben felnövek-

vő ifjúság hazafias érzelmeit; emelje  az iskolai történe- 

lemtanitás szinvonalát. A gyüjtőmunka szervezett végzésé-

vel s az ősök tárgyi emlékeinek megőrzésével a megbecsü-

lés kifejezése a múlt és a jelen eredményei iránt. A szak-

köri foglalkozások helye általában a müvelődési ház. A fa- 
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lukrónika három fő részből áll: a/ eseményeket, adatokat 

tartalmazó részből, vagyis forrásanyagból; b/ a forrása-

nyag történetivói feldolgozásából, azaz átfogó és elem-

ző - társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi te-

lepülési - beszámolókból; c/ az eseményekhez kapcsolódó 

dokumentumgyüjteményből, pl. fényképek, sajtóanyag, meg-

hívók, plakátok stb. Az induló /1975/  számban bemutatás-

ra került Tömörkény község az akkori állapotának megf e-

lelően. A krónika három példányban készül, melyből egy 

a szentesi levéltárba, egy a helyi könyvtárba, egy pedig 

a honismereti gyüjteménybe kerül. A krónika három példány-

ban  való megjelentetése nem teszi lehetővé, hogy széles 

körben tájékoztasson és neveljen. Igy a szerkesztő és a 

munkatársak fő gondja a sokszorositás. 47  

Figyelemre méltó Csongrádon a nemrég negyedszázados 

fennállását ünneplő városi múzeum, a közelmúltban létesi-

tett levéltár, a Széchenyi Uti Általános Iskola néprajzi 

gyüjteménye, a Petőfi Tsz kocsigyüjteménye, A felsoroltak-

nál csak kevéssel kisebb jelentőségü azoknak a kiadványok-

nak a sora, amelyek ugyancsak a csongrádi múlt kutatását, 

feltárását szolgálják. Közülük a legismertebb a Mozaikok 

Csongrád város történetéből cimü, évente megjelenő soro-

zat, melynek tanulmányait döntő többségében a Hazafias 

Népfront Városi Elnöksége mellett müködő Helytörténeti 

Bizottság tagjai irják.. A kinyomtatással kapcsolatos ügye-

ket a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága pártfogolja. 
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Az első szám mely 1976-ban  jelent meg/ Gát.László-Se-

bestyén István: Csongrád város felszabadulása és a de- 

mokx atikus kibontakozás /1944-1948/ c. tanulmányát köz-

li; részleteket olvashatunk dr. Katona Imre: Milyen volt 

Csongrád 100 évvel ezelőtt? c. munkájából, az MSZMP Cszmg- 

rád Városi Bizottsága 1976. január 20-i ülésének anyagából, 

valamint Csongrád Városi Tanács V. B. ötéves pénzügyi és 

fejlesztési tervéből. 48  A Mozaikok... az első olyan csong-

rádi kiadvány, amely a helyi munkásmozgalom haladó hagyo-

mányait, előremutató törekvéseit bemutatja. Niamcsak tény-

közlő, hanem történeti elemzést és szintézist nyújtó anya-

gok is megjelennek benne Katona Imre, a város szülötte 

csaknem minden számában Csongráddal kapcsolatos néprajzi 

tanulmányt publikál. A megjelenő számokat használják az 

iskolai honismereti szakkörök, forgatják a szocialista 

brigádok tagjai, akiknek az önmüveléssel kapcsolatos vál-

lalásait tartalmilag gazdagitja a helytörténet megismeré-

se. A város lakosságának önmagára ismerése egyre teljesebb, 

a jelen megítélése egyre reálisabb, amelyben növekvő sze-

repe van a múlt folyamatos megismeréséneke  - Összességé-

ben megállapitható, hogy a Mozaikok...-nak helye, szerepe 

és jeles küldetése van az emberek közgondolkodásának jó 

irányú f ormálásában. 49  

Felszabadulási krónika Ruzsáról cimmel Rakonczai János 

dolgozta fel a község felszabadulási eseményeit. Ruzsa köz-

ség a felszabaduláskor még nem létezett. Szeged külterületi 
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birtokának volt része. Nem is egy időben szabadult fel 

a várossal. A szerző határozott állitása szerint az 

egyetlen, a község felszabadulásának időpontját rög-

zitő irással ellentétben Péter László: Szeged felsza-

badulásától az ország felszabadulásáig 1944-1945. c. 

tanulmánya/ a községbe 1944. október 16-án érkeztek a 

szovjet csapatok. A felszabadulás hat napjának hiteles 

történetét ruzsai emberek mondták el Rakonczai Jánosnak. 

Asztalos P. Kálmán: Csanádpalota története 1856-

ban c. munkájában egy korabeli kérdőívre adott válaszok 

alapján ad keresztmetszetet Csanádpalota 1856, évi tör-

ténetéből. Szintén ő a szerzője az Adatok Csanádpalota  

történetéből c. közleménynek, melyben a község iparának 

drótos tótok, köszörűsök, dézsareparálók, tepsicsiná-

lók, bádogosok, bútorasztalosok; malomipar, szikvizüzem, 

olajsatu/ kiskereskedelmének fejlődését kisérhetjük fi$: 

gyelemmel az 1800-as évek közepétől a felszabadulást kö-

vető évekig. 50Az ujabb történeti kutatások fényt deritet-

tek arra, hogy az elsőnek felszabadult magyar község 

Csanádpalota volt, amely 1944. szeptember 24-én a déli 

órákban került szovjet kézre. A 40. évfordulóra emlékez-

ve, jelent meg néhány irás a Palotai Krónikából a Honis-

mereti Hiradó 1984-es számában, 

Id, dr. Katona Imre: A Csongrád megyei Mindszent 

lakosságának történetéről c. tanulmányához 20 év szüle-

tési anyakönyveiből, valamint a Magyar királyi Statisz-

tikai Hivatal kiadásában 1896-ban  megjelent Magyarország 
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népessége a pragmatica sancio korában c. könyvből veszi 

adatait, s a családi nevek kialakulásának történetéből 

ad izelitőt. A nevek alapján állapítja meg Mindszent la-

kosságának származását. 51  

Puskás Ferencné: Zákányszék története c., 1967-ben 

benyujtott helytörténeti-néprajzi pályamunka részleteit 

közli a Csongrád Megyei Honismereti Hiradó 1970-es szá- 

ma. 5 2  

Kardos László: Domaszék történetéből c. írásából 

megtudhatjuk, hogy Domaszék mai határának benépesedése 

a török hódoltság után, a 18. század első felében kezdő-

dött. 1950-ben jelölték ki az uj faluközpontot, 1952. ja- 

nuár 1-jén Domaszék önálló község lett, melynek történe-

tét a szerző a felszabadulás 25. évfordulójára. készitet- 

te,  53 

Komoly Pál: Pitvaros felszabadulása c. tanulmánya 

bemutatja a felszabadulás előtti falut, a magyarok, szlo-

vákok sanyarú sorsát, majd azokat a gazdasági-`társadalmi 

változásokat, amelyek Pitvaros felszabaditása, 1944. októ-

ber 6-a után következtek be. A dolgozat hitelességét, igé-

nyességét a Vörös Hadsereg parancsnokságának plakátjaiból 

vett idézetek igazolják .  A tanulmányt a felhasznált forrás-

munkák felsorolása zárja. 54  

A Népmüvelési Intézet és a Hazafias Népfront Országos 

Elnöksége Honismereti Albizottságának anyagi támogatásá-

val a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1978 Feb- 
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ruárjában egy három féléves honismereti szakkörvezetői 

speciálkollégium indult heti 3 órában/. Célja az volt, 

hogy a történeti kutatásokhoz, a helytörténeti munkák 

megírásához adjon segitséget, s hogy a krónikaivás meg-

szervezésére példát nyújtson. Szeged város 1978. évi  

krónikájához a hallgatók anyagot gyüjtöttek, és az el-

ső értékelő összegezést elvégezték, melyhez az alapot 

az adta, hogy a Somogyi-könyvtárban már több éve gyüjtik 

a Szegedre vonatkozó cikkeket, tanulmányokat. A hallga-

tók az intézményeket, üzemeket felkeresték, s igen érté-

kes alapdokumentumok, tervek, szóbeli tájékoztatás bir- 

tokába is  jutottak.  Az anyaggyüjtés során feltárult 

Szeged város élete, feltárultak a városfejlődést bizo-

nyító tények. A későbbi történetkutatók számára egy ilyen 

keresztmetszet rendkivül hasznos segitség lehet. De nem-

csak a jövőnek munkálkodott a krónikairókör: az emberi 

kapcsolatok kialakitása, a vezetőkkel, a dolgozókkal va- 

ló beszélgetések az emberek megismerését, a hallgatókhoz va-

ló közelebb kerülését, . a belső gazdagodást, a személyi-

ségformálást szolgálták.  A szakkör által gyüjtött anyago-

kat, a részdolgozatokat, az összegezést a Csongrád Megyei 

Levéltárban helyezték el. 55 

5.2 Tsz-történet  

Ormos Gerő: Részletek a balástyai Móra Ferenc Tsz  

egy napja cimii történeti riportból c. írás bevezetője 
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a falu, illetve közigazgatási telephely történeti múlt-

ját vázolja fel, majd a téesz létrejöttének körülményeit, 

fejlődését, elért eredményeit mutatja  be 1970-1g. 56  

A nemzedékről nemzedékre öröklött hagyományos föld-

müvelést a tudományos gazdálkodás váltotta fel; a közös 

gazdaságok kialakitották a nagyüzemi gazdálkodás kereteit: 

megteremtették a legkorszerübb technikai és technológiai 

alapokat; meghatározó szerepet játszanak a modern eszkö-

zök, iparszerü technológiák, az uj üzemi és munkaszervezeti 

formák; a gazdálkodásban jelentős teret kaptak a vállalati 

elemek, a közgazdasági módszerek .  Mindezek a változások, 

fejlődést jelentő jellemzők nem maradtak hatás nélkül az 

emberi viszonyokra, a tagságra, a termelőszövetkezethez 

mint nagyüzemhez, mint társadalmi szervezethez füződő kap-

csolatokra sem. A mai állapot kialakitásához hosszú évek-

re volt szükség. Ezt a nagy gazdasági, társadalmi változást 

mutatja be Eszenyi László. Több mint harminc év a közös  

úton. A csongrádi Vörös Csillag Mezőgazdasági Tsz történe-

téből c. munkájában, melyben végigkisérhetjük a tsz fej-

lődését a megalakulástól /1950. február l./ az 1978. ja-

nuár 1-én az Arpád Termelőszövetkezettel való egyesülésén 

át az 1980-as év zárásáig. A termelőszövetkezet a fejlő-

dés rögös útján haladva végül is.komoly eredményeket ért 

el, s az 1981-es esztendőre bizton tüzhette ki ezt a célt: 

"a szövetkezeti  jövedelmezőség szintentartása és a termelés 

növelése az előirányzat".57 
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5.3 Üzemtörténet  

E fejezetben részletesebben foglalkozni az üzem-

történeti, illetve az ehhez szoros an  kapcsolódó brigád-

történeti irásokkal, emlékekkel kell. A Hazafias Népfront 

ugyanis kiemelkedő jelentőségünek tartja az üzem-, a 

brigádtörténeti munkákat, mert - a honismereti mozgalom 

alkotórészeként - a szocialista hazafiságra és nemzetkö-

ziségre nevelésnek igen fontos eszközei. A szocialista 

hazafiságra nevelés a népfrontmozgalom átfogó, központi 

feladata. A szocialista hazafiság összetevői között sze-

repel a lokálpatriotizmus, amely magában foglalja az üzem-

hez, a munkahelyhez való kötődést, ragaszkodást. Ám mind-

ezt Vass Henrik a Győrben 1977. julius 25-30.között meg-

tartott V. Országos Honismereti Akadémián elhangzott elő-

adásán egyebek mellett igy mondta el. "Korunkb an  a becsü-

letes, lelkiismeretes munka a szocialista hazához való 

viszony kifejezésének legközvetlenebb eszköze, a hazafias 

tettek első számú területe pedig a munkahely. Az üzemtör-

ténet ebben az összefüggésben feltárja, hogy a hazafiság, 

a forradalmiság ma nem barikádharcot, mártiromságot jelent, 

hanem a szocialista hétköznapok tetteit, a sokszor nagy 

akaraterőt, figyelmet, pontosságot kivánó munkát, a szoci-

alista épitést, 58  

A helyzetbemutatás, elemzés előtt egy rövid visszapil-

lantást kell tennünk. Az üzemtörténet-irás - hasonlóan  pél-

dául a munkásmozgalom-történethez - viszonylag fiatal tör- 
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ténettudományi ágazat. Igaz ez akár a polgári nyugati, 

akár a szocialista történettudományt tekintve. Az is 

tény, hogy az üzemtörténet-ivás a kapitalizmusb an  szü-

letett meg, a tőkés vállalatok és a tőkés rendszer ér-

dekében. A marxista-leninista szemléletü üzemtörténet 

természetszerüleg a Szovjetunióban indult meg az 1920-as 

években. Gorkij nevezetes felhívása nyomán - az 1930-as 

években - szinte tömegmozgalom bontakozott ki "Irjuk 

meg üzemünk történetét" jelszóval .  Érdemes megemliteni, 

hogy a Szovjetunióban  az üzemtörténeti kutatás a legszo-

rosabb összefüggésben van a munkásmozgalom-történettel, 

melyben az üzemi pártszervezeteknek jelentős szerepük 

van. Hazánkban az 1945 előtti üzemtörténeti munkák szór.. 

ványosak voltak, 1945 után a történettudomány, igy az 

üzemtörténet-irási szakágazat tekintetében is új szakasz 

kezdődött.  Ám a személyi kultusz évei, a dogmatizmus el-

uralkodása során az üzemtörténeti munkák sematikussá vál-

tak. Majd uj fordulat az 1960-as évek elején történt. Ez 

azt jelentette, hogy a szocialista történetivás .- a hely-

történetivás fellendülésével párhuzamosan - lendületet 

kapott, és a 70-es években már országosan kiterebélyese-

dett. Ebben - a megfelelő párt- és kormánypolitika nyo-

mán - nem kis része volt a Hazafias Népfrontnak, a Szak-

szervezetek Országos Tanácsának. E tekintetben mind el-

méletileg, mind a gyakorlati előrelépést tekintve sokat 

tett - a megfelelő megyei szintü kezdeményezések nyomán - 
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az 1978 márciusában Veszprémben lezajlott I. Orszá-

gos Üzemtörténeti Konf erencia. 59 .  

A fejlődés elősegitésében szerepet játszott az is, hogy 

a Magyar Történelmi Társulat az 1960-as évek második 

felében felismerte azt a fontos szaktudományos és tár-

sadalmi igényt, amely a Társulaton belül Üzemtörténeti 

Szakosztály létrehozását indokolta. Amint a Társulat 

akkori főtitkára, Berend T. Iván az 1960-as évek végén 

megállapitotta: "Rendkivül széles körben jelentkezett 

ugyanis az igény a tudományos megalapozottságú, rendsze-

res üzemtörténeti kutatások iránt... Az üzemtörténeti 

Szakosztály éppen abban  látta hivatását, hogy keretet te-

remtsen az országosan jelentkező kezdeményezéseknek, se-

gitséget nyiíjtson a kutatásokhoz, hozzáértő történésze-

ket nyerjen meg a munkának, gyárakat biztasson a törté-

neti kutatás támogatására, szakszerü lektorokat adjon la-

ikusok közreműködésével készült dolgozatok elbirálásához 

és segitéséhez. 

Mindez természetesen nem volna lehetséges, hanem tenne 

meg mindent az üzemtörténeti kutatás elvi-módszertani 

kérdéseinek tisztázása, népszerüsitése érdekében, ha nem 

teremtene fórumot az üzemtörténeti kutatások publikálásá-

hoz, ha nea.kisérelné meg műhely kialakitását, ami a ha-

zai üzemtörténet központjává válhat. „60  

A Hazafias Népfront Országos Titkársága 1978. feb-

ruár 6-6n állást foglalt az üzemtörténeti munkában való 
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népfrontos feladatokat illetően. Megállapitották, hogy 

e tevékenységnek egyre nagyobb a szerepe a tudatformá-

lásban, a hazához, a szocialista társadalmi rendszer-

hez való kötődésben, a szocialista nemzetköziség erő- 

sitésében és sok más területen: az életmódváltásban, a 

nemzedéki folyamatosságban, a szocialista demokrácia 

kibontakoztatásában. Az üzemtörténeti munka tartalmában 

gazdagodott, teljesebbé vált. Ebben a tartalmi gazdago- 

dásban, teljesebbé válásban az a lényeges, hogy az üzem-

történeti munka kiterjedt a munkásmozgalomra, az üzemek 

munkásmozgalmának közelmúltjára, s kezd kiterjedni jele-

vére is. Tartalmi gazdagodását bizonyítja az is, hogy ez 

ma már nemcsak üzemtörténet-írás, hanem gyüjtése is mun-

kaeszközöknek, termékeknek, dokumentumoknak, fényképek-

nek, vagyis a legkülönbözőbb maradandó dolgoknak, ame-

lyek állandó vagy időszakos kiállitások szervezésére is 

módot adnak. Az is az eredményességet mutatja, hogy sokan 

kapcsolódnak be az üzemtörténeti munkába; amatőrök, szo- 

cialista brigádok tagjai, tanulók, nyugdijasok, akik nem 

hivatásszerüen foglalkoznak ezzel. Részt vesznek benne 

az üzemek társadalmi szervezetei, munkás- és értelmiségi 

kollektivái. 

Természetesen negativumok is vannak a munkában. Igy 

pl. nem kielégitő a muxdcáshagyomány, a munkáséletmód em-

lékeinek a kutatása, feltárása, gyüjtése, közkinccsé té- 
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tele.  Nagyon fontos az a megállapitás, melyet Dr. Mol-

nár Béla, a HNF Országos Tanácsának titkára mondott: 

"Sok helyen üzemtörténeti szempontból alig történt va-

lami. Vagy azért, mert nem ismerték fel fontosságát a 

helyi vezetők és a társadalmi szervek vagy egyéb okok-

ból. A feladat e helyeken nem az, hogy riadóztassunk, 

hanem valamit meg kell próbálni elinditani. Nem nagy . 

üzemtörténeti monográfiák megivására kell vállalkozni 

elsősorban, hanem az apró, reális lehetőségeket célsze- 

rü megragadni. A helyi vezetés bizonyára felismeri, hogy 

a jó üzemtörténeti tevékenység elősegiti a munkahelyhez 

való kötődést." 61  

Az országos helyzettel nagyjából megegyező a Csong-

rád megyei kép. Itt is eredményes munka folyt a széleseb-

ben értelmezett üzemtörténet-irásban, illetve adatgyűj-

tésekben. E munka során első, igen jelentős úttörőnek is 

nevezhető mü még 1973-b an  jelent meg a Szegedi-Kenderfo-

nógyár alapitásának 100. évfordulója alkalmából .  A gyár-

történet Szilágyi Gábor és Káposztás István kandidátusok 

munkájaként /Oltvai Ferenc, az akkori levéltár-igazgató 

szerkesztésében/ jelent meg. Ezt több korszerü üzemtör- 

téneti munka követte Szegeden a Szalámigyárról,aKonZerv-

gyárról, a Sütőipari Vállalatról, a Nyomdáról, a Textil- 

müvekről, a Zöldértről, az Öntödei Vállalatról, a Vas- 

és Fémipari Szövetkezetről stb.  

Vannak eredmények a megye más területein is, igy például 
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Szentesen a Vizmünél, a Kontakténál, a Ruhagyárnál, 

a BOV-nál, az Erőtakarmánygyárnál. Makón a Fegyver- és 

Gázkészülékgyárnál, a HÓDGÉP Makói Gyáregységénél. Hód-

mezővásárhelyen a Mérleggyárnál, az Alföldi Porcelán-

gyárnál; Csongrádon a Tisza Butoripari Vállalatnál, a 

FÜTŐBER-nél, a Petőfi Tsz-nél. Érdemes a megyei helyzet 

bemutatásakor kiemelni a Szegeden folyó munkát. Ezt 

Szeged város nagysága, az üzemek sokasága is indokolja, 

de jobban az, hogy a Hazafias Népfront Szeged Városi 

Bizottsága mellett működő Honismereti Bizottságon belül 

1981 őszén üzemtörténeti szekció alakult. Céljuknak tüz-

ték ki az üzemtörténet-irás fontosságának propagálását, 

a városban folyó munkálatok összefogását, koordinálását, 

a szakmai segitségnyujtást. A szekció 16 taggal alakult 

a város nagyobb üzemeiből küldött és munkahelyükön lega-

lább anyaggyüjtéssel. foglalkozó egyénekből. Létjogosult- 

ságát az eddig végzett munka bizonyitja, melyből néhányat 

a következőkben mutatok be. Éves program szerint dolgoz-

nak. Egy-egy szekciótag beszámol üzeme tevékenységéről. 

1982-ben például a Szegedi Vas- és Fémöntöde szekciótag-

ja ismertette a gyáregység üzemtörténeti munkálatai so-

rán összegyüjtött anyagokat, és beszámolt az adatgyüj-

tés tapasztalatairól, az alkalmazott módszerekről. A 

Vas- és Fémipari Szövetkezet küldöttje a szövetkezet 

három évtizedes multjának minden fontosabb mozzanatát 

megörőkitő fényképanyagokat mutatott be,  ás elmondta a 
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munka során szerzett tapasztalatokat .  A szövetkezet 

üzemi kiállitáson mutatta be ezen anyagokat megalaku-

lásának 30. évfordulóján. A szekció időnként látogatást 

tesz egy-egy gyárban. Igy pl, megtekintették a Szegedi 

Kenderfonógyár üzemi múzeumát, és megismerkedtek a gyár 

történetével. Voltak a Kábelgyárban, ismerkedtek a Kon-

zervgyárban folyó brigád- és üzemtörténeti munkával. A 

szekció felmérést végzett a szegedi üzemek, vállalatok 

üzemtörténet-gyüjtési, .—írási helyzetéről. Megállapi-

tották, hogy a már emlitetteken kívül még számos helyen 

- DÉLÉP, Városgazdálkodási Vállalat, Szegedi Fürdők, Vízü-

gyi Igazgatóság, Paprikafeldolgozó Vállalat stb.  - fog- 

lalkoznak a témával folyamatosan, azonban  ezt a munkát 

elenyészően kevésnek találták a Szegeden müködő vállala-

tok, gyárak, szövetkezetek számához viszonyítva. Éppen 

ezért - a szakszervezetek segitségével - további üzemek 

megnyerését tartják fontosnak a mozgalom számára. A szek-

ció tevékenységéből e rövid ismertetés is bizonyitja 

azt, hogy a megye városaiban követendő példa a honisme-

reti bizottságok melletti üzemtörténeti szekció mega- 

lakitása. 

Röviden szólni kell a brigádtörténet-irásról is, 

mely sok esetben egybeesik a brigádnaplók irásával. E 

témáról és eredményeiről Oltvai Ferenc ny, levéltári 

igazgató, a Szeged városi Honismereti Bizottság titká-

ra már 1974. julius 19-én a Nyiregyházán megrendezett 
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Országos Honismereti Akadémián egyebek között a követ-

kezőket mondta: "Honismereti mozgalmunk túljutott azon, 

hogy csak a múlt értékes hagyományainak emlékeit tárja 

fel, tartja nyilván és ápolja. A mozgalom korunk vala-

mennyi számottevő társadalmi jelenségére igyekszik . fi 

gyelmét kiterjeszteni, nem utolsósorban azért, hogy meg-. 

figyelései - amelyeket rendszerint irásban, fotón, fil-

men,  hangszalagon és még több más eszközzel rögzit - a 

jövőben a jelenkor megismerésének forrásai legyenek. El-

sősorban olyan jelenségekről van  szó, amelyeknek mondani-

valója segit a szocialista tudatformálásban. Ilyen forrás-

féleségek a szocialista brigádok naplói." 62  

A tevékenység eredményességének illusztrálására 0lt.-

vai Ferenc az emlitett akadémián a  Szegedi Nyomda 6 szo-

cialista brigádjának eredeti naplóját be is mutatta. To-

vábbi eredményt jelez az, hogy 1980-b an  már a krónikaíró 

brigádok tapasztalatcseréjére került sor Szentesen.'Első-

sorban a Szentesi Vizmü brigádtörténet-írói adták át ta-

pasztalatalkat. Az "Üzemünk életének egy éve 1984" cimü 

országos pályázaton a Szegedi Konzervgyár "képviselte" 

megyénket1y, ahol Bátyi Zoltán különdijban részesült. Ké-

szitett még munkát a KSzV Ujszegedi gyára is, de nem küld-

ték el étékelésre. Az 1985-re kiirt pályázatra Csongrád 

megyéből 37 brigád jelezte irásban részvételi szándékát. 

Összegezve az üzemtörténet- és brigádtörténet-irás 

helyzetét, a következőket lehet megállapitani. Az üzem- 
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történet-írás fontossága elvitathatatlan. A napjainki.g 

megirt munkák rendkívül nagy jelentőségü forrásmunká-

nak számitanak, ezek hiányában ismereteink igen szegé-

nyesek lennének. Velük a munkásmozgalom anyagai is gaz-

dagodnak. A városi, illetve a helytörténeti igény is 

megkivánja az üzemek, intézmények, vállalatok, törté-

neti anyagainak gyűjtését és feldolgozását, mely egyut-

tal elősegíti a munkahelyhez való kötődést. Ez a hely-

hez, a településhez város, község!, azon felül a ha-

zához való kötődés egyik fontos eszközének is tekinthe- 

tő, hiszen az üzemek dolgozóinak visszaemlékezései a 

jelen megbecsülését és a jövő kialakitását is segiti. 

A helytörténeti munka jelentősége  

Természetesnek tartjuk, hogy a hazaszeretetre neve-

lés igen jelentős tényezője a hazai táj szeretete, mert 

a haza fogalmának is egyik legerősebb valóságeleme a 

szülőf öld, a lakóhely vagy a vidék, amely életünkre k szer-

ves része rosszban és jóban egyaránt, amelyhez jelentős 

érzelmi szálak.füznek bennünket. Ezt Csatári Dániel 

igy fogalmazta .meg:: "Természetes, hogy az :ember szereti 

azt a földet, ahol született, ahol örömökben és bánatok- 

ban teli életét éli, amelyben családja, szülei, élettár-

sa, gyermekei otthonra lelnek." 63  A helytörténet fogal-

mába nemcsak egy-egy település - legyen az kis falu vagy 
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nagy város - történelmi monográfiája tartozik. Termé-

szetszerüleg a fogalomba értjük egy-egy üzem, iparág, 

intézmény, szervezet történetét is. "A szülőföldsze-

retet - ismét Csatári professzort idézve - a szocialis-

ta nemzet kisebb közösségeihez munka-, lakóhely, isko-

la stb./ való kötődést erősiti, és a szocialista közös- 

ségtudat értékes érzelmi kötőanyaga."
64  Ugyanakkor ide 

tartozónak érezzük a nagyobb földrajzi, igazgatási egy-

ségek, kisebb-nagyobb tájak, több községből összetevődő 

körzetek, vidékek, megyék stb. történetét is. A törté-

netirás egészének fejlődése szempontjából igen fontos, 

talán legfontosabb kérdés a helytörténeti kutatás szem-

pontja. A történeti folyamat ugy anis helyi jelenségeken, 

eseményeken keresztül valósul meg. A helyi helyhez kö-

tött történések képezik tulajdonképpen a történeti té-

nyeket, Következésképpen nincs tehát "nagy", "országos" 

történet helytörténet nélkül. A szélesebb összefüggések 

feltárása csak a helyi sajátosságok kutatása utján le-

hetséges. Igy belátható, hogy a helytörténeti kutatómun-

ka fejlesztése, magas szirtvonalra emelése elsőrendü tudo-

mányos érdek. Ezen gondolatok igazolására. és bővítésére 

álljon itt a József Attila Tudományegyetem két történész 

professzorától vett  idézett.  Dr. Szántó Imre irja: "A 

helytörténeti munkák a helyi társadalmi közösségek mo-

nográfiái, amelyeknek középpontjában mindenekelőtt a 

néptömegek szerepének ábrázolása, a munkásosztály és a 
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parasztság forradalmi osztályharcához, munkájához, 

mindennapi életéhez kapcsolódó hagyományok állnak. A 

helytörténeti kutatások nagyon jelentős vonása tehát, 

hogy fel akarja tárni az emberek aktiv tevékenységét, 

épitő munkáját, harcát a gazdásági, 	társadalmi és 

kulturális továbbhaladásért. 

A helytörténeti munka: a történettudomány speciali-

zálódásának, a részletekben való elmélyedésnek, végső 

soron a történeti szintézis mindig uj és magasabb szin-

tü létrehozásának elengedhetetlen követelménye .és utja 

is  egyben. " 65  

Dr. Csatári Dániel a VI. Országos Honismereti Akadémián 

egyebek között a következőket mondta a helytörténetirás-

ról: "Audit  és jelen összefüggésében az állandó folytonos-

ság és a szüntelen újrakezdés tudatositásában fontos sze-

repet játszthat a helytörténetirás. Ennek ugyanis megv an  

az a sajátossága, hogy az(elvontnak tűnő egyetemes törté-

neti folyamatokat konkrét környezetben kibontakozott, szen-

vedő és küzdő elődök erőf eszitéseinek érzékletes bemutatá-

sával képes a jelezi számára emberközelbe hozni.
" 66  

A fentebb emlitettek kapcsán felmerülhet a kérdés, 

hogy kizárólag történész szakemberek foglalkozzanak a 

helytörténettel? Szó sincs róla. Talán elég arra hivatkoz-

nom, hogy éppen e fejezetben bemutatott néhány krónika  

irója sem "kutató", hanem egy adott községben él már óv-

tizedek óta, és szabad idejében a község történelmében 
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buvárkodik. Igy birtokában van olyan  adatoknak, amelyek-

re a történész - nem ismervén részletesen az egyes tele-

pülések konkrét viszonyait - nem is gondol. Sietek hoz-

zá tenni, hogy azért e szakma alapvető tennivalóival, 

fogásaival az "amatőrnek" is tisztában kell lennie, ha 

adatait közkinccsé kivánja tenni, hiszen a legjobb, leg-

nagyszerübb tény is semmivé válhat dilettáns felhaszná-

lás esetén. A helytörténeti munka tudományos jelentősé-

génél nett kisebb az eszmei-politikai szerepe. Ezt ismer-

ték fel az illetékesek - országosan és megyénkben is -, 

amikor utjára inditották a szervezett honismereti mozgal-

mat. Hiszen a honismereti mozgalom mindenkit segiteni ki-

várt a szülőt öld, a lakókörzet, a munkahely múltjának, je-

lenének jobb megismerésében. 

6. A honismereti tevékenységben résztvevők képzési, tovább-

képzési lehetőségei  

A honismereti mozgalom  aktivistái  nemcsak a helytör-

téneti tevékenységben vállalnak fontos részt, hanem az 

egész honismereti munkában, melynek - egyebek között - 

igen nagy szerepe van  az alkotó szocialista hazafiság, a 

nemzetköziség érzésének fejlesztése szempontjából . , is. Ép- 

pen ezért nem mindegy, hogy a mozgalom munkásai milyen fel-

készültek, milyen lehetőségeik vannak ismereteik bővitésére, 

továbbfejlesztésére. A továbbiakban szeretném bemutatni 
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természetesen nem a teljesség igényével - a honisme-

reti mozgalomb an  dolgozók rendelkezésére álló szakmai-  

politikai ismeretek bővitésére szolgáló lehetőségeket.  

Szándékosan  hangsulyozom a bővités szót, hiszen honisme-

reti tevékenységeinkben a mai, szocialista viszonyaink-

nak megfelelő fogalmakkal kell gondolkodnunk, és nem  

használhatjuk a "régieket". Gondolok itt - példaként -  

a hazafiság fogalmának változására, melyet Kádár János  

a következőként fogalmazott meg: "...A hazafiság fogal-

ma és eszmei tartalma koronként .., változik, fejlődikq  

A régi magyar uralkodó osztályok más népek megvetésével  

és gyülöletével párosult nacionalizmusát egy egész világ  

választja el a népünk gondolkodásában napjainkban meg-

gyökeresedett és erősödő, más népek megbecsülésével és  

az internacionalizmussal párosult szocialista hazafiság-

tól." 67  A bővités szóval arra is utalni kivánok, hogy  

a honismereti aktivisták - természetszerüleg - rendel-

keznek bizonyos müvelődéspolitikai, neveléstani stb,  is-

meretekkel.  

A honismereti munkában résztvevők számára a "felső  

szint"-et jelenti az évenként megrendezésre kerülő honis- 
~_......._ 

mereti akadémia. Rendszere az évek során alakult ki, és  

fejlődik tovább. Az elsőt Nyiregyházán 1973-ban, a tizen-

harmadikat 1985-ben Sopronban rendezték a honismereti moz-

galom országos, illetve az otthont adó megye illetékes ve-

zetői. 68 
 A mindig más-más megyében rendezendő akadémia ar- 
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ra is lehetőséget ad, hogy a résztvevők megismerjék ha-

zájukat, más tájak, területek honismereti munkáját. A 

programba azoka témák is bekerülnek, amelyekben az ott-

hont adó megye a legjobb lehetőségeket kinálja. Az évek 

során egészséges arány alakult ki a helyi és központi előa-

dók számában. Az akadémián cél a közvetlen gyakorlathoz 

való eljutás, mely minden esetben szembesitésre kerül az: 

elmélettel általában kiscsoportos beszélgetések, 	vita 

és honismereti mühelyek látogatása formájában. A résztve-

vők kiválasztása, meghivása több . . "csatornán" történt. Ez 

azt jelentette, hogy volt meghivási lehetősége a Népmü-

velési Intézetnek, a HNF Országos Tanácsa Honismereti 

Bizottságának és igen kis számban a megyék egyes intéz-

ményeinek, illetve honismereti bizottságainak. 1985-től 

megváltozott a helyzet. Az országos szervek csak egészen 

minimális keretet hagytak meg maguknak. A döntő többségét 

a megyék honismereti bizottságai kapták meg. Igy jobban 

lehet arra törekedni, hogy azok vegyenek részt, akiknek 

"szükségük" van rá, illetve át lehet tekinteni, hogy egy-

egy megyéből kik vesznek részt. Igy van  alkalma a Megyei 

Honismereti Bizottságuk a résztvevőkkel "gazdálkodni". 

Mig 1985 előtt 1-2 főt, addig 1985-ben 15 főt választha-

tott ki. A résztvevők a szákkörök vvezetői és a honisme-

reti munkával foglalkozó intézmények illetékes munkatár-

sai. 

Az akadémiák sorából kiemelem a VI.-at, mert ennek 
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megyénk, azon belül is Szeged adott  otthont. Bemutatok 

néhány helyi előadót, illetve előadásának cinrét annak 

bizonyítására, hogy az akadémiák mennyire segitői a 

hazafias és internacionalista tudatformálásnak, illet-

ve annak szemléltetésére, hogy a rendező megyének milyen 

lehetősége van a honismereti és az azzal összefüggő ku-

tatások, eredmények bemutatására. A konferencia megnyi-

tását Dr. Szántó Imre egyetemitanár, a HNF Országos Ta-

nácsának tagja, a Szeged Városi Honismereti Bizottság 

elnöke tartotta. Bevezetőjében egyebek között elmondta: 

"A honismeret az igazi hazafiságot az alkotó munka meg-

becsülésével kapcsolja össze, a teremtő-, az épitőmun- 

ká.ban megnyilvánuló hazaszeretetre nevel. Kétségkivül 

annak felismeréséhez vezet el bennünket, hogy egyrészt 

egyéni életviszonyainkat a mult harcai és szorgos alko 

tómunkája határozzák meg, másrészt, hogy lakóhelyünk. az- 

culata a jövőben a mi törekvéseinktől és erőfeszitéseink-

től függ." 69  Dr. Koncz János, az MSZMP Csongrád megyei 

titkára A szocialista épitőmunka és a társadalmi közgon-

dolkodás fejlődése Csongrád megyében, Mérei Gyula, a JATE 

tanszékvezető egyetemi tanára Rohanunk a forradalomba, 

Gaál Endre, a JATE docense A KMP megalakulása és a Ta-

nácsköztársaság Csongrád megyében, Serf őző Lajos, a JATE 

egyetemi tanára A Csongrád megyei munkásmozgalom néhány 

vonása az ellenforradalmi Horthy-korszakban, Fehér István, 

a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára . 
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A népi demokratikus forradalom feltételeinek kérdésé-

hez, Csatári Dániel, a JATE egyetemi tanára Szocialis-

ta hazafiság - történelmi tudat, Hantos Mihály megyei 

tanácselnökhelyettes A Pusztaszeri Nemzeti Emlékhely, 

Bálint Sándor, a JATE ny, egyetemi tanára A szegedi 

népélet, Szabó István, a JATE docense .A demokratikus ag-

rárforradalom kibontakozása és szerepe Csongrád megyében, 

Hegyi András, a JATE adjunktusa A helytörténetivás és a 

honismereti kutatás néhány időszerü elvi és módszertani 

kérdése cimmel tartott előadást, 

A "felső szint"-hez még megemlitem a különböző szak-

ági képzéseket, pl. Országos Üzemtörténeti Konferencia, 

Országos Honismereti Diáktábor stb.  Ide sorolom a Haza-

fias Népfront folyóiratát, a Honismeretet,melynek 1985-ben 

a XIII, évfolyama jelenik meg .  A hazafiságra, internacio-

nalizmusra nevelésnek igen fontos segitője, elméleti cik-

keivel, tanulmányaival, a honismereti murka mühelyeinek 

bemutatásával. Egyaránt segitője a honismereti tevékeny-

ség elméleti ás gyakorlati munkásainak, müvelőinek. Magam 

is éppen ezért használtam fel egyik alapirodalomként • . 

dolgozatomban. 

A "második" és "harmadik" szintnek a több megye ösz-

szefogásával, illetve egy-egy megye által rendezett kép-

zéseket emliti a szakirodalom. Megyénkben is több formá-

ja van, melyekben mindig szem előtt tartjuk a honisme-

reti mozgalom és aktivistáinak jelentős tudatformáló sze- 
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repét. Jelentősebb képzési formáinkhoz sorolom: a Me-

gyei Müvelődési Központ - és jogelődjei - által szer-

vezett honismereti szakkörvezetők tanfolyamait, az 

évente megszervezésre kerülő honismereti diáktáboro-

kat, a József Attila Tudományegyetem, a Juhász Gyula. 

Tanárképző Főiskola, az MSZMP Oktatási Igazgatósága hon-

ismereti speciálkollégiumait. Ide kell sorolnom a nép-

frontitkárok, aktivisták értekezleteit - amelyeken  fog- 

lalkozunk a honismereti mozgalom aktuális kérdéseivel is,-, 

a honismereti napokat, melyeket rendszeresen  szervezünk  

elsősorban  tapasztalatcsere jelleggel. Itt emlitem meg 

a Csongrád Megyei Honismereti Hiradót, melyet az alábbi-

akban kivánok bemutatni. 

A Megyei Honismereti Bizottság 1969. junius 19-i 

ülésén vetődött fel a gondulata egy megyei honismereti 

kiadványnak. Majd hamarosan  megegyezett a Megyei Tanács 

VB Müvelődésügyi Osztálya, a Megyei Müvelődésügyi és Mód-

szertani Központ, valamint .a Hazafias Népfront Megyei Bi-

zottsága abban, hogy közösen vállalják egy évente megje-

lenő kiadvány költségeit, mely a Csongrád Megyei Honis-

mereti Hiradó cimet kapta. Céljának jelölték egyrészt 

a nem hivatásos kutatók,  honismereti gyüjtők munkája 

javának közreadását, másrészt a helyismereti kutatások 

ujabb eredményeiről, a szakkörök kezdeményezéseiről tá-

jékoztatás' ;  adását. Igy elsősorb an  a honismereti kuta-

tóknak nyujt fórumot. Ugyanakkor nem kivárt tudományos 
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igényli helyismereti folyóirat lenni a létrehozók szán-

déka szerint. Ám, ha a megjelent számokat lapozgatjuk, 

ugy találjuk, hogy számos történeti és néprajzi: irás, 

szakköri pályamunka forrásértékünek számit. Az első két 

évben 1970, 1971/ a kiadványt még sikerült megjelentet-

ni időben. Aztán 1972-73-ban összevontan és 1975-ben je-

lent meg ismét több év anyagából. Végül 1978-óta évente 

folyamatosan megjelentetjük * ., A kiadványt a honismereti 

munka  segédeszközeként, sok esetben alapanyagának is hasz-

nálják, melyet térités nélkül kapnak meg a honismereti moz-

galom aktivái. Tartalmának minősitésére szolgáljon az, 

hogy dolgozatomban szintén alapdokumentumként használhat-

tam, valamint az, hogy :mellékletként bemutatom az 1985-ig 

megjelent teljes sorozat tartalomjegyzékét. 

A II. fejezetben a honismereti mozgalmon keresztül 

kivántam bemutatni a Hazafias Népfront politikai tevékeny- 

ségét, melyet a hazafias és internacionalista tudatformá-

lásért tesz megyénkben. Ennek lényegét - országos reláció-

ban  - a  IV.  Országos Honismereti Konferencia is  kifejezésre jezésre 

jutatta. A konferenciára Julius 8-9-e között került sor 

Sopronban; melyen magam is részt vehettem. Ez a honisme- . 

reti mozgalom legnagyobb szervezéti foruma, mely ötéven-

ként kerül megrendezésre. A soproni konferencia arra is 

hivatott volt, hogy ajánlásait eljuttassa a népfront VIII. 

kongresszusa számára. Az ajánlás ugyan az egész honisme-

reti mozgalomra vonatkozik, de annak része a Csongrád 
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megyei, igy arra is igaz, annál is inkább , hiszen je-

len volt a konferencián a Csongrád megyei honismereti 

mozgalom vezető gárdája, és egyetértéseiket fejezték 

ki az ajánlást illetően. Abb an  többek között megfogalma-

zásra került az, hogy "az elmult 25 esztendő alatt a 

Hazafias Népfront által irányitott honismereti mozgalom - 

tehát Csongrád megyében is - kivivta társadalmunk megbe- 

csülését; a mozgalom a szocialista hazafiság és a prole- 

tárt internacionalizmus formálásának a magyarság és a  

nemzetiségek. közötti, valamint a szomszédnépekkel való  

együttmiiködés k.ialakitásá ak,aszocialista  haza elkö- 

telezettségének L  a cselekvő hazafiság kibontakoztatásának 

e yik igen fontos, elismert eszközévé vált." 7O/A szerző 

kiemelése./  

A HAZAFIAS NÉPFRONT SZEREPE A NEMZETISÉGEK HAZA- 

FIAS ÉS INTERNACIONALISTA TUDATÁNAK FORMÁLÁSÁBAN 

Az eddigiekből és a IV. Országos Honismereti Kon-

ferencia ajánlásából is kiderül, hogy a hazafias nép-

frontnak fontos szerepe van a proletárinternacionaliz-

mus formálásában, a magyarság 	és a nemzetiségek közöt- 

ti együttmüködés kialakitásában. "Az szocialista nemzet 

történelmileg szintén új ismérve a lenini nemzetiségi 
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politika, amely a nemzetiségi lakosságnak a legtelje-

sebb társadalmi, politikai s kulturális jogait - bele-

értve anyanyelvtik szabad használatát - biztositja. Mond-

ta Csatári Dániel px'ofesszor a VI. Országos Honismereti 

Akadémián, majd igy folytatta: "Ezáltal megteremti a fel-

tételeit arcnak, hogy a nemzetiségek a gyülölködés évszáza-

dai után egyenlő jogú állampolgárokként, szocialista hazá- 

jaknak érezzék szülőföldjüket, s ha ez igy van , a nemze-

tiségek önként azonosulnak annak érdekeivel, s betöltik 

hídverői hivatásukat is. Nyelvnemzetükkel megismertetik 

annak a többségi nemzetnek az értékeit, amellyel együtt 

élneK és viszont .  Vagyis a szocialista országok közötti 

sajátos helyzetükből adódó an  a közeledés, a megértés, az 

internacionalista szolidaritás elmélyitésének hatékony 

résztvevőivé válhatnak és válnak." 72  

1. Az MSZMP nemzetiségi politikájának érvényesülése a 

népfront munká j áb an  

A hazánk területén élő nemzetiségek egyenjoguságát 

a Magyar Népköztársaság Alkotmánya biztositja. Az 1949-es 

Alkotmány szövege kimondta, hogy a nemzetiségi állampol-

gároknak lehetőségük van anyanyelvük tanulására és kui-

turájuk ápolására. Az 1972. évi I. törvénnyel módositott 

Alkotmány uj tartalommal gazdagodott, és hűen kifejezi 

azt a gyakorlatot, amely szerint "A Magyar Népkö?.társaság 
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a területén élő minden nemzetiségi számára biztositja 

az egyenjoguságot, az anyanyelv használatát, az anya-

nyelven való oktatást, saját kulturája megőrzését és 

ápolását. " 7z  

Politikai és kulturális jogaik gyakorlását külön- . 

böző törvények és intézmények teszik lehetővé: a tanács-

törvény, a művelődésügyi minisztérium tanácsadó szerve-

ként működő nemzetiségi tanácsadó bizottság és a nemze-

tiségi szövetségek. 73  

A Hazafias Népfront-mozgalomnak .a hazai közéletben 

a nemzetiségpolitika fejlesztése terén jelentős felada-

tai vannak. Ezeket kongresszusain fogalmazza meg. Ha né- 

hány kongresszus állásfoglalását idézem, nyilvánvalóvá vá-

lik a fejlődés , de nyomon követhető az is,hogy a mozga-

lom mennyire fontos kérdésként foglalkozik nemzetiségpo-

litikánkkal. A Hazafias Népfront V. kongresszusának ál-

lásfoglalása szerint: "A nemzetiségiek egyre inkább élnek 

azokkal a lehetőségekkel, amelyeket számukra kedvező tár-

sadalmi helyzetünk, a népfrontmozgalom biztosit. A tár-

sadalmi életbe való jobb bekapcsolódásuk elősegitése, köz- 

életi és müvelődési lehetőségeik növelése, kulturális 

hagyományaik összegyűjtésének segitése továbbra is fontos 

feladata mozgalm a nak. " 74  

A VI. kongresszus állásfoglalása igy fogalmazza meg 

a tennivalókat: "A nemzetiségi szövetségeknek nyujtsunk 

segitséget a nemzetiségek között és érdekiekben végzett 
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munkájukhoz. Elő kell segíteni, hogy nemzeti hagyomá-

nyaik, nyelvük, szokásaik megtartása és továbbfejlesz-

tése mellett, ismerői legyenek hazájuk: Magyarország 

múltjának, jelenének és a jövőre vonatkozó terveinek. 

Ily módon lehet erősiteni az eddig is jól érvényesülő 

és az egyenlőségen alapuló kapcsolatokat a nemzetiségek 

és a magyarok között." 75  

A VII. kongresszus 1981-ben már az ország határain 

kivül élő magyarok segítését is célozza: "Támogatjuk és 

sokoldaluan segitjük, a nemzetiségi szövetségek munkáját, 

a hazánkban élő, más anyanyelvü álampolgárok hagyományai- 

nak, kultúrájának, közösségi szokásainak megőrzését és 

ápolását. Segitsük az ország határain kivül éló magyaro-

kat abban, hogy anyanyelvieket ápolhassák és részesei le-

gyenek nemzeti hagyományaink, kulturálik őrzésének, f ej- 

leszt ésének. " 76  

Nemzetiségi politikánk elvi-politikai alapokon nyug-

szik1 a lenini nemzetiségi politikának megfelelően. Nemzetisé-

geink társadalmi, politikai és kulturális helyzetének ala-

kítását a párt-, állami, tárriadalmi szervek, a Hazafias 

Népfront is az MSZMP Politikai Bizottsága 1968. szeptember 

17-i, az 1978. január 10-i és az 1983. március 1-i ha-

tározatai szellemében végezték. E munkához további segít-

séget nyujtott és nyujt a Hazafias Népfront V., VI., VII. 

VIII. kongresszusa, valamint az MSZMP KB Agit._Prop.Bi. 

zottsága 1969. VIII.5-i és 1973. március 19-i állásfog- 
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lalása. E fontos dokumentumok is tükrözik azt, hogy az 

alaptörvényünkben lefektetett jogokat a nemzetiségek szá-

mára a legfelsőbb pártfórumok irányelvei biztositják, és 

állandó figyelemmel kisérik szövetségi politikánk gya-

korlati megvalósítását a nemzetiségi területeken. 

Csongrád megyében a párt, tanács, népfront megyei 

testületei a fenti határozatok, állásfoglalások szelle-

mében végzik munkájukat.Az MSZMP Csongrád Megyei Végre-

hajtó Bizottsága 1969-ben, 1973-ban ,  1976-ban vizsgálta 

a nemzetiségi lakosság helyzetét; a Csongrád Megyei Tanács 

Végrehajtó Bizottsága pedig 1975-ben és 1979-ben. A Ha-

zafias Népfront Csongrád .Megyei Elnöksége ugy ancsak napi-

rendre tüzte a kérdést 1973-b an , 1978-ban és 1983-ban, 

majd az 1979. III. 15-én megalakult Csongrád Megyei Nem- 

zetiségpolitikai Bizottság, mely folyamatos an  foglalkozik 

a nemzetiségpolitika különböző kérdéseivel. 

Az emlitett határozatok, állásfoglalások egybehang-

zóan itélik meg megyénk nemzetiségi lakosságának hely-

zetét. A főbb megállapitások a következők: Az országban 

élő négy nagyobb nemzetiségi csoportból három Csongrád 

megyében is. megtalálható, elsősorban a volt Szegedi és 

Makói járásban. Az emlitett területeken laknak délszláv, 

szlovák és román ajka nemzetiségiek, akik a magyar lakos-

sággal egyenlő jogokat élveznek. Hátrányos megkülönböz-

tetést semmiféle területen nem szenvednek. A nemzetisé-

giek megitélésében kizárólag végzett munkájuk, politikai 
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és közéleti magatartásuk, szereplésük játszik szerepet .  

Megyénk nemzetiségi dolgozóinak helyzetét ugy anazok a 

folyamatok határozzák meg, amelyek egész társadalmunk 

fejlődésére hatnak: a szocialista építés eredményei és 

feladatai, Nemzetiségi lakosságunk aktivan vesz részt 

a szocializmus épitésének nagy munkájában, és érzi e 

munkának teljes felelősségét .  A magyarokkal együtt ve-

szi ki részét a gázdasági, politikai és kulturális fela-

datok megoldásából, azonos arányban osztozik a fejlődés 

eredményeiből. Az együtt végzett munka erősiti a magya-

rok és a nemzetiségek együvé tartozását, igy a szocialis-

ta nemzeti egységet is. 

A Csongrád megyei népfrontmozgalomnak a nemzetiségek kö-

rében végzett hazafias és internacionalista tudatformáló 

tevékenységének bemutatása előtt szükséges megismerkedni a 

megyében élő nemzetiségek helyzetével. 

2. A megyénkben élő nemzetiségi lakosság helyzete és a  

nemzetiségi politikával összefüggő népfrontfeladatok'
: 

/1973/
77  

A megyénkben élő nemzetiségek helyzetéről, a nemzeti-

ségekkel kapcsolatos párt- és népfronthatározatok megvalósí-

tásáról mintegy tizenöt évet alapul véve vizsgálódtam. Elem-

zésemben a Hazafias Népfront Csongrád Megyei Bizottságának, 

Elnökségének a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos vizsgála-

tait, feladat-meghatározásait, beszámolóit vettem alapul - 
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figyelembe véve az ide vonatkozó állásfoglalásokat, a Me-

gyei Nemzetiségpolitikai Bizottság üléseinek jegyzőkönyve-

it, különböző előterjesztéseit, javaslatait. - A Hazafias 

Népfront Csongrád Megyei Elnöksége 1973. október 5-i állás-

foglalásának figyelembevételével kezdem a helyzet bemutatá-

sát, összehasonlitva azokkal a, 4-5 éves periódusokat fel-

ölelő értékelésekkel, dolpumentumokkal, feladat-meghatározá-

sokkal, amelyek - a kérdés vizsgálata kapcsán - elvezetnek 

a jelenhez. Ugy gondolom, a fejtegetések, értékelések, elem-

zések keresztmetszete tükrözi a párt, népfront nemzetiség-

politikai tevékenységének fejlődését, melyet eddig elértünk. 

Megyénk nemzetiségi lakossága 1973-ban  mintegy három-

ezer fő, megközelitőleg a megye összlakosságának 1 %-a. A 

legnépesebb csoportot a délszlávok képezik, mintegy 1300 fővel; 

a szlovák ajkuak hozzávetőlegesen 1200 főt számlálnak, mig 

a románok létszáma 600 személy körül mozog. Délszlávok lakta 

községek: Deszk, Ujszentiván, Magyarcsanád valamint a Szeged 

városhoz csatolt Szőreg/. Szlovákok lakta települések: Pit-

varos, Ambrózfalva, Csanádalberti, Románok lakta terület: 

Magyarcsanád. /Szórványosan városokban is megtalálhatók, pl. 

Szegeden:/ 

A magyár és nemzetiségi lakosság egymással jóbaráti vi-

szonyban él és dolgozik. Közöttük nincsenek ellentétek. A 

nemzetiségiek politikai közérzete jó, közösségei jól bele-

illeszkednek a magyar társadalomba, kapcsolatuk szoros a Ha-

zafias Népfront-mozgalommal. E tekintetben megyénk. nemzetiségi 
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lakosságára is érvényes a X. pártkongresszus megállapí-

tása: "A Hazafias Népfront-mozgalomban részt vesznek ha-

zárak ... délszláv, szlovák, román és más nemzetiségi dolgo-

zói is, akik társadalmunk egyenjogu tagjaiként a magyar 

néppel együtt épitik a közös, szocialista hazát," 78  

A népfront segiti a különböző nemzetiségi lakosság kö-

zötti egyetértés kibontakozását, a közös megbecsülés fejlesz-

tését. Bevonja a közébti tevékenységbe őket, és árra törek-

szik, hogy lakóterületeiken számarányuknak megfelelő képvi-

seletet kapjanak a népfrontbizottságokban. Az 1972-es nép-

frontválasztások alkalmával is fontos szempont volt a nem-

zetiségiek beválasztása a népfrontbizottságokba: igy a me-

gyei elnökségben 1 fő nemzetiségi, a makói járási:bizott- 

ságban 7 fő, a szegediben 1 fő, és a különböző községi népfront-

bizottságokban pedig 43- an  nemzetiségiek. Közülük 3-an van- 

- 

 

nak vezető funkcióban. Összesen 52 nemzetiséginek v an  tisztsé-

ge a megye népfrontbizottságaiban, ahol jól megállják helyü-

ket, és aktiv közreműködéssel vállalják a közéleti tevékeny-

séget. 

Az 1973-as tanácstagi választások során a nemzetiségi 

lakosság köréből számuknak megfelelő arányban választottak 

tanácstagokat. 79  

A nemzetiségi politika egyik fontos tényezője az okta-

tás. Az 1968-as év fordulatot jelentett a nemzetiségi isko-

lák történetében. Azóta a fejlődés érzékelhető Csongrád me-

gyében is. Az 1972/73-as tanévben a közoktatást tekintve kö-

vetkező a kép: 
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Anyanyelvi oktatás  

Község; Osztály: Tagozat; A tanulók 
száma: 

A tanult 
nyelv: 

Deszk 1-4. 	Összevont 
alsó 	- 10 	szerbhorvét 

Csanádalberti 	1-4. 	Összevont 16 	szlovák 
alsó 

Nyelvoktató iskola /rendkívüli tantárgyként 

Deszk 5-6. 

7-8. 
1 

1 
csoportban 	6 . 

i► 	n 7 
szerbhorvát 

Pitvaros 1-2. 

3-4. 

5-8. 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

n 

If  

12 

16 

12 

szlovák 

r► 	- 

— 	 ►► 	- 

Magyarcsapád 

Összes tanulók 

száma: 

1-3. 

5-6. 

7-8 . 
1-8. 

1 

1 

1 
1 

— 

- — 
:! 

u 

r►  

n  

r►  

— 	14 

— 	 9 — 	8 
— 	 6 

román — n _ 
_ 	r► 	- 

szerbhorvát 

116 

Az alsó tagozatban heti 3 órában, a felső tagozatban heti 

2 órában tart anak foglalkozást. 

Deszken az anyanyelvi oktatásnak állami szinten hagyo-

mányai vannak. Ennek tudható be az anyanyelvet oktató szerb 

iskola .  A nevelői ellátottság itt jó, a nyelvoktatás szinvo- 
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vala magas .  Rendszeresen tartanak nyelvi versenyeket. A 

tanulók bekapcsolódnak a Délszláv Szövetség által kiirt 

irodalmi pályázatokba. A szerb iskola rendelkezésére áll-

nak audiovizuális eszközök, használatát azonb an  az nehe-

zíti, hogy nincs hozzá megfelelő szerb nyelvü anyag.  Az 

óvodában külön délszláv csoport is müködik. 

A nemzetiségi nyelvoktatás Ujszentivánon is eredményes. 

A korábbi években a szerbhorvát nyelvoktatásának objektiv 

akadálya az volt, hogy a községben nem volt erre all .almas 

pedagógus.  1973-tól  kezdve ez a probléma megoldódott .  Az 

óvodában délszláv nemzetiségü óvónő dolgozik, igy az anya-

nyelvi oktatásra már az iskola-előkészités időszakában is 

mód nyilik. 

Minden községben problémát jelent, hogy a könyvtárak-

ban  kevés a nemzetiségi anyag. Nemzetiségi báziskönyvtár 

megyénkben nem müködik. A nemzetiségi községek könyvtárai 

időnként Bajáról /délszláv/, Gyuláról /román/, Békéscsa-

báról /szlovák/ kapnak anyanyelvi könyveket .  Sajnos az ál-

lomány felfrissitését könyvesboltok utján nemigen tudják 

biztosítani. A felfrissi.tés részben a Müvelődésügyi Minisz-

tériumon keresztül, másrészt külföldi ajándékkönyvek révén 

történik. Ez a folyamat igen lassu. Az anyanyelvi olvasást 

az is akadályozzat  hogy a lakosság egy része nem az irodal-

mi nyelvet beszéli, hanem annak tájnyelvi változatát .  Ezért 

a felnőttek egy része idegenkedik az anyanyelv irodalmi 

szintü oktatásától, illetőleg irodalmi müvek olvasásától. 



- 104 - 

Az is nehezíti a helyzetet, hogy a könyvtárosok sem be-

szélik a nemzetiségi nyelvet, igy nem is tudnak irodalmat 

ajánlani. 

Magyarcsanád, Deszk és Ujszentiván községekben 1973 

előtt jól működő nemzetiségi népi együttesek tevékenyked-

tek, amelyek különböző okoknál fogva feloszlottak. E szép 

hagyományok f elelevenitésére Deszken megtörténtek az első 

lépések, ugyanis szakember irányitásával - bár még kis lét-

számmal - megalakult egy nemzetiségi táncegyüttes. Ujszent-

ivánon az összlakosság legfőbb problémája, hogy nincs müve-

lődési otthon. Ennek szükségességét - többek között - a 

délszláv anyanyelvüek hagyományaiknak ápolása is indokolja. 

Vegyes nyelvei feliratokat ott kell elhelyezni - köz-

ponti állásfoglalás szerint -,ahol a lakosság összetétele 

legalább 50 %-ban más nyelvei. Ilyen település nincs megyénk-

ben. Ennek ellenére Magyarcsanádon a tanácsházán találni két-

nyelvei táblát és folyamatban  van  - 1973-ban  - Deszken és 

Magyaresanádon kétnyelves feliratok készitése. 

1973 januárjában a nemzetiségiek helyzetének vizsgálata 

céljából, valamint a nemzetiségi szövetségek kongresszusai-

nak előkészitése érdekében Szegeden megyei nemzetiségi tanács-

kozást rendezett a Hazafias Népfront a Megyei Tanáccsal kö-

zösen. A megyei nemzetiségi tanácskozáson a Hazafias Népfront 

szorgalmazta a nemzetiségi klubok alakitását, mivel a nemze-

tiségi nyelv és kultura ápolásának egyik jövendő keretei le-

hetnek ezek. Azóta megindult az erjedés, és vannak bizonyos 
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kezdeményezések. A népfront szegedi járási bizottsága tá-

mogatásával mind Deszken, mind pedig Ujszentivánon meg-

kezdték a klubok szervezését. 

Az 1973-as év őszén megrendezett nemzetiségi kongresz-

szusok előkészitésében igen aktivan vettek részt a Hazafias 

Népfront illetékes járási, községi bizottságai, és segítet-

ték a szövetségek helyi politikai munkáját. A népfrontbizott- 
80 

ságok szervezték a kongresszusi küldöttjelölő gyüléseket. 

Az 1973. januári megyei nemzetiségi tanácskozás által 

megállapitott és meghatározott feladatok közül már - 1973 

végére - jó néhány megvalósult. Igy például az, hogy az 1973—

as tanácsválasztások során a tanácsokba és végrehajtó bizott-

ságokba számarányuknak megfelelően kerültek be nemzetiségi 

dolgozók. A Hazafias Népfront segitettea klubmozgalom kibon-

takozását, elterjedését, a nemzetiségi nyelvi táblák elhelye-

zését, nemzetiségi népmüvelési csoportok kialak.itását, a hon-

ismereti tevékenység fejlesztését az olvasási kultura kiszé-

lesítését. 

Az elnökség 1973. X. 5—i állásfoglalása szerint a nép- 

frontbizottságokra még a következő feladatok várnak: 

- A nemzetiségi lakosság körében végzett mozgalmi munkájuk 

során továbbra is feladat a nemzetiségi szövetségekkel 

való szoros együttműködés, a nemzetiségi dolgozóknak a 

politikai és társadalmi életbe való bevonásuk, közéleti 

aktivitásuk fokozása, a népfrontmozgalomban való tevékeny 

résztvételiik elősegitése: ' 
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- Segitsék az anyanyelvi oktatás fejlesztését /P 1. Szeged 

város területén is tervezik egy szlovák nyelvművelő klub 

létrehozását. /. 

.. Közmüvelődési vonatkozásban az anyanyelven történő olva-

sást, müvészeti kiscsoportok létrehozását, a honismereti 

munka további kiszélesitését /pl. népszokások, hagyományok 

felelevenitése stb./ támogassák. 

.- A nemzetiségi klubmozgalom fejlesztését, a határmenti kap-

csolatok minél jobb kihasználását, a kétnyelvű táblák el-

helyezését kell szorgalmazniuk-olvashatjuk az állásfog-

lalásban. 

3. Nemzetiségi politikánk alkalmazásának megyei helyzete  

1978-ban  

A párt politikai bizottsága 1978 januárjában határozatot 

hozott a nemzetiségi politikánkkal kapcsolatos kérdésekről, 

feladatokról. A népfront Csongrád megyei elnöksége is napi-

rendre tüzte a kérdést, vizsgálta az elmult 5 év munkáját, 

további feladatokat szabott meg. A nemzetiségi szövetségek 

még ez  évben megtartották kongresszusaikat. Mielőtt össze-

vetném az 1978-as .Csongrád megyei helyzetet a már ismertetett 

73-sal, szükséges egy rövid országos képet is bemutatni a 

fentebb emlitett szervek értékelése alapján. 

Mindenekelőtt a politikai bizottsági értékelés néhány 

megállapitására hivatkozom. Ezekből ime néhány: A nemzetisé 
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giek alkotmányban biztosított gazdasági, politikai, közé-

leti eayenjogusáaa érvényesül. Életszinvonaluk, életkörül-

ményeik megfelelnek az országos átlagnak. Arányos a képvise-

letük a parlementben, a párt- és tanácsi testületekben. Több 

megyei tanács, illetve megyei Hazafias Népfront-bizottság mel-

lett müködik nemzetiségi bizottság. Csongrád megyében nem./  

Nemzetiségi politikázik fontos törekvése a kulturális egyen-

joguság biztositása. Ezen belül az oktatási szükségletek a 

nemzetiségi nyelvű oktatás keretében, az egyéb kulturális 

igényeket a nemzetiségi szövetségek bevonásával a közmüve-

lődési intézményekben elégitjük ki. 

A nemzetiségi oktatás iránti igények az elmult évtized-

ben jelentősen emelkedtek .  A legnagyobb mértékben a nemze-

tiségi nyelvi foglalkozásokon részt vevő óvodások száma nőtt. 

Az iskolák tankönyvekkel való ellátása megfelelő .  A pedagó-

gus-ellátottság általában a magyar iskolákéhoz hasonló szin-

vonalu. A nemzetiségi nyelveket tanitó általános iskolák zö.. 

mének állapota, felszereltsége a magyarokéval azonos.  

Az elmult időszakban nagy számban helyeztek el nemzetiségi 

településen két vagy több nyelvü feliratokat az iskolákon, 

a kulturális és más közintézményekben. Több helyen állítot-

tak szobrot, emléktáblákat, neveztek el utcát, közintézményt 

neves nemzetiségi személyiségek tiszteletére .  A nemzetiségi, 

illetve vegyes lakosságu községek neve a közuti helységnév-

táblákon zömében csupán magyarul van feltüntetve .  A hely-

ségnevek használata a nemzetiségi sajtóban sem egységes. 
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Állami és társadalmi szerveink nagy gonddal segítik 

a nemzetiségi hagyományápolást, a népmüvészet értékeinek, 

a szocialista nemzetiségi kultura fejlesztését. Nőtt az 

anyanyelven tartott ismeretterjesztő előadások száma. Terv-

szerübbé vált a nemzetiségi nyelvű könyvkiadás, emelkedett 

a kiadott könyvek száma és példányszáma. 

Az MSZMP Politikai Bizottságának 1978,januári feladat-

meghatározásából is érdemes néhányat emliteni. Igy-például: 

a területi párt-, állami és társadalmi szervek a jövőben is 

rendszeresen kisérjék figyelemmel a nemzetiségi lakosság 

helyzetét, a nemzetiségi jogok érvényesülésének feltételeit. 

Ahol még nem működnek, a tanácsok, illetve a népfrontbizott-

ságok mellett,ott hozzanak létre nemzetiségi bizottságokat. 

Az Oktatásügyi Minisztérium gondoskodjon róla, hogy a nem-

zetiségi oktatás személyi és tárgyi feltételei gyorsabb ütem-

ben fejlődjenek. A nemzetiségi pedagógusképzés tervszerüsé-

gének fokozása érdekében, a megfelelő nyelvszakokra történő 

beiskolázásnál fokozottabban kell figyelembe venni a nemzeti-

ségi származást, és növelni kell  az ilyen  származásu hallga-

tók arányát. A határozat szerint a Közlekedési és Postaügyi 

Minisztériumnak és a helyi tanácsoknak kell gondoskodni ar-

ról, hogy minden településen, ahol a lakosság legalább egy-

harmada nemzetiségi állampolgárból áll, nemzetiségi nyelvű 

feliratokat is használjanak a közintézményeken, illetve a 

helységtáblákon. 

Az 1978-as országos helyzet bemutatása és feladat-megha- 
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tározása után célszerü megnézni, hogy 1978_b an  Csongrád  

megyében 1973-hoz képest milyen eredmények születtek, mi-

lyen további feladatokat kell a népfrontnak megfogalmaznia, 

me,gval ósitania. 

A megyében élő nemzetiségiek száma lassan  csökkent az 

1973-as helyzethez képest. Továbbra is a délszlávok száma a 

legtöbb, majd ezt követik a szlovákok ás románok. A magyar 

lakossághoz viszonyitott arányuk Magyarcsapád községben a 

legmagasabb, 720 fővel, ami az összlakosság 32 %-a. Ezt 

követi Pitvaros 475  fővel, 24,3 %-os aránnyal, majd Deszk 

286 fővel, 10,4 %_os aránnyal. Kisebb arányban élnek még a 

magyar lakossághoz képest Ambrózfalván, Csanádalbertin, Apát-

falván és Ujszentiván községekben. Szegeden mintegy 1000 fő-

re tehető a különböző nemzetiségiek száma. 81  A számok mutat-

ják, hogy a megye lakosságához viszonyitva igen kicsi a nem-

zetiségi lakosság aránya. A Hazafias Népfront ennek ellenére 

nagyon fontos politikai kérdésnek és feladatnak tartotta és 

tartja a nemzetiségi lakosság helyzetével való törődést, a 

társadalmi életbe való bevonásukat, anyanyelvük és kulturá-

juk ápolásának segitését. Igy fogalmaz erről a HNF Csongrád 

Megyei Titkársága: "A Hazafias Népfront Megyei Titkársága ré-

széről gondot forditunk arra, hogy az érintett helyi szervek 

is fontosságának megfelelően foglalkozzanak a párt nemzetisé-

gi politikájának gyakorlati érvényre juttatásával. A tapaszta- 

latok azt mutatják, hogy a nemzetiségiek gazdasági, politi-

kai, közéleti egyenjogusága, melyet a Magyar Népköztársaság 
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Alkotmánya biztosit, érvényesül megyénkben is .  Életszinvo-

naluk, életkörülményeik megfelelnek a megyei átlagnak. A 

magyar lakossághoz hasonlóan anyagi helyzetiek javul." 
82 

Megyénk nemzetiségi területein a párt - és az állami ve-

zetés, a tömegszervezetek nagy súlyt helyeznek a nemzetisé-

gi politika helyes megvalósítására. A nemzetiségi lakosság  

ugyanugy, mint a magyar lakosság, részt vesz a közéletben, 

a választott népképviseleti és társadalmi szervek munkájá-

ban. Ezt bizonyitják a következők is: "A tanácsokba válasz-

tott nemzetiségiek száma 1978-ban  36 fő, mig 1972-ben 35 fő 

volt. A megyei tanácsnak 2, Szeged megyei város tanácsának 

1 nemzetiségi tagja van. Deszken a tanácstagok közül 3 a 

délszláv, Ujszentivánon 3 a délszláv, Magyarcsanádon 5 a 

délszláv, 7 a román, 1 a szlovák, Pitvaroson 14 a szlovák 

nemzetiségü. A tanácsi bizottságokban viszont 11 román, 12 

délszláv és 14 szlovák nemzetiségi dolgozik. A politikai, 

állami és gazdasági vezetők között is megfelelő arányban 

képviselve vannak a nemzetiségiek, pl .  Pitvaros községben 

a pártbizottság titkára, a tanács elnöke, valamint a terme-

lőszövetkezet elnöke szlovák anyanyelvű. Deszken a tanács 

elnöke délszláv, Magyarcsanádon a pártszervezet titkára ro-

mán, a termelőszövetkezet elnöke, az általános iskola igaz-

gatója délszláv. A tanácsi apparátusban valamennyi nemzeti-

ségi községben dolgoznak az anyanyelvüket jól beszélő nem-

zetiségiek is. Igy lehetőség van  az anyanyelv' használatá-

ra a hivatalos ügyek intézésénél, amellyel élnek is." 83  



Az 1976-os választások során a népfrontbizottságokba  

választott nemzetiségiek száma összesen 59 fő, mig 1972-es  

választáskor 52 fő volt, mint ahogy ezt a megyei népfront-

bizottsági tájékoztató is tartalmazza: "A Hazafias Népfront 

Országos Tanácsának megyénkből 1 délszláv, a megyei népfront-

bizottságnak 1 délszláv, 1 szlovák, 1 román nemzetiségi tag- 

javan. Deszken a népfrontbizottsági tagok közül 6 délszláv, 

Ujszentivánon 2 délszláv, Magyarcsanádon 5 délszláv, 5 ro-

mán, 1 szlovák, Pitvaroson 9 szlovák, Ambrózfalván 12 szlo-

vák, Csanádalbertin 13 szlovák, Szeged-Szőreg városkörzet-

ben 2 délszláv nemzetiségi. A Hazafias Népfront VI. kongresz-

szusát megelőző népfrontválasztások során arra törekedtünk, 

hogy a megyei városi és az érintett községi népfrontbizott-

ságokban a lakosság arányának megfelelő vagy annál magasabb 

legyen a nemzetiségiek képviselete. Ezt a célt sikerült is 

megvalósitani, aminek eredménye, hogy a választások után 52-

ről 59-re emelkedett a nemzetiségiek száma a különböző szintü 

népfrontbizottságokban. A népfrontvezetők között is megtalál-

hatók a nemzetiségiek, pl,  közülük  1 tagja a megyei elnökség_ 

nek, Pitvaroson és Magyaresanádon a népfrontbizottság elnöke 

szlovák, illetve délszláv." 84  Ezek a tények bizonyitják, hogy 

megyénk népfrontmozgalma is - a párt határozatoknak és a 

népfront országos szervei állásfoglalásának megfelelően - 

arra törekedett, hogy a nemzetiségi lakosság képviselőit 

mind a tanácsi, mind a népfronttevékenységbe bevonja, ezzel 

biztositva számukra a társadalmi életbe való bekapcsolódás 
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lehetőségét. 

Az 1973 előtti helyzethez képest a nemzetiségi lakos- 

ság politikai, társadalmi érdeklődése megnőtt, "...aktivitásuk 

a választott testületekben fokozódott. A magyar lakossághoz 

hasonló tenniakarással, lelkesen és eredményesen vesznek részt 

a társadalmi munkákban. Azt nem lehet különválasztani és RA-

mutatni, hogy egy-egy feladat megvalósitásában vagy társadal-

mi muzikaakciók szervezésében milyen arányban vesznek részt 

nemzetiségiek, illetve magyarok, A tények viszont bizonyitják, 

hogy általában szép eredményeket érnek el a nemzetiségi terü-

leteken is a település fejlesztését segitő társadalmi munka  

szervezésében és végzésében," $5  

A nemzetiségi anyanyelvü állampolgárok anyanyelvüket a 

közélet fórumain szabadon használhatják. A népfrontbizottsá-

gok is tudatosan  bővítik e téren .a lehetőségeket. Az általuk 

szervezett népfrontesteken, falugyüléseken, előadásokon, bé- 

ke-bará.tsági és nemzetiségi rendezvényeken lehetőség van  az 

anyanyelven való véleménymondásra, a kérdések .megválaszolását. 

ra, mivel minden községben vannak a vezetők között nemzetisé-

giek is. 

A nemzetiségi területek népfrontbizottságai - az 1973-as 

feladatmeghatározásnak megfelelően - támogatják a nemzetiségi-

ek oktatásának feltételeit. A szülői munkaközösségekkel a nem-

zetiségi községekben megfelelő kapcsolatot tartanak a népfron-

tosok. A sajátos helyzetből következően gyakrabban foglalkoz-

nak az oktatással és az iskolai neveléssel összefüggő kérdések,.. 
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kel, mint más területeken. Tapasztalható, hogy a nemzeti-

ségi oktatás iránti igények 1973 óta emelkedtek, de az is-

kolákban ennél sokkal nagyobb lehetőségek lennének. A me-

gyében 1978-ban  is négy helyen működik nemzetiségi nyelvet 

oktató iskola, amelyekben 125 gyermek tanul, mig 1973-b an  

csak 116 fő.  

1973 óta legszámottevőbb fejlődés a nemzetiségi kul-

túra és közmüvelődés terén következett be. Előrelépés tör-

tént a nemzetiségi könyvtárhálózat és könyvállomány f e,ilesz-

tésében. A meglévő községi állandó nemzetiségi nyelvű könyv- 

anyag mellé csereanyagot is sikerült biztositani, a létre-

jött báziskönyvtárak hálózatán keresztül. A könyvek beszer-

zésében közremüködnek és segitenek az egyes nemzetiségi szö-

vetségek. Általában véve elég nagy gond az anyanyelvi iroda-

lom beszerzése, az ujkori irodalom szinte teljesen hiányzik. 

Jelentős a fejlődés öt év alatt a klubok létrehozásáb an. 

1978-ban már Deszken, Szegeden és Pitvaroson müködnek nemzeti-

ségi klubok melyek rendszeres kulturális tevékenységet foly-

tatnak. A deszki klub a müvelődési házban, s négy szekcióban 

fejt ki tevékenységet: népzenei, néptánc, irodalmi és etnog-

ráfiai területeken. A klub keretében működik egy délszláv 

táncegyüttes is. Több alkalommal megyén kívüli szereplésre 

is sor került. A délszláv klub állandó kapcsolatot tart fenn 

a katymári, mohácsi, battonyai nemzetiségi klubokkal. A klub 

kulturális tevékenysége és a röpülj páva mozgalom hatására 

alakult , . a községben magyar asszonykórus és citerezenekar, 
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melyek a nemzetiségiekkel közös müsorokat adnak a külön-

böző ünnepségeken. A szegedi délszláv klub a Hazafias Nép-

front Szeged Városi Bizottságának székházában müködik. "
86  

A klubban  rendszeres összejövetelek és kötetlen beszélge-

tések mellett politikai előadássorozatokat is tartanak 

anyanyelven, emellett gyüjtési munkát is folytatnak, vala- 

mint tervezik a könyvtár létrehozását., Pitvaroson is megala-

kult a szlovák nyelvklub, igen tartalmas programmal. 

A megyei múzeumi szervezet is intenzíven foglalkozik 

a nemzetiségi néprajzi tárgyak gyüjtésével. A megyei Honis-

mereti Bizottság szintén jelentős támogatást nyujt a hely-

történeti és honismereti tevékenységhez. A nemzetiségi terü-

letekről - a népfrontbizottságok részbeni kezdeményezésére - 

kb. 400-500 tárgyat őriznek. A hagyományápolás szempontjából' 

jelentős gyüjtőmunkát folytat Ambrózfalva és Pitvaros. Mind-

két helyen a diszitőmüvészeti szakkör szlovák szőttesgyüjte- 

ménye jelentős, egy szlovák  szoba teljes anyagát gyüjtötték 

össze. 

Kiszélesedett - 1973-hoz képest - a nemzetiségiekre  

vonatkozó tudományos kutatás is megyénkben. Erősödött az 

érdeklődés a nemzetiségi témák iránt. /A tudományos kutatás-

sal kapcsolatban részletes tájékoztatást adok a Megyei Nem-

zetiségpolitikai Bizottság 1979. decemberi ülése kapcsán./ 

1973 óta - főleg a felsőbb szervek kezdeményezésére - 

nagy számban helyeztek el nemzetiségi településeken két- vagy 

többnyelvü feliratokat a középületeken. Nemzetiségi politikánk 
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gyakorlati érvényesülését és a nemzetiségiek jó politikai 

közérzetét szolgálta, hogy pl. Magyaresanádon és Deszken 

utcát neveztek el a .nemzetiségiek nagyjairól. 

Összességében megállapítható, hogy a megye népfrontbi-

zottságai öt év alatt /1973-1978/  gazdagitották nemzetiségpo-

litikai tevékenységüket. Az 1973-as elnökségi ülés .után mind 

gyakrabban f oglalkóztak a területükön élő nemzetiségek hely-

zetével és azzal összefüggésben saját politikai feladataik-

kal. Mindezek eredményének is tudható be, hogy az 1978-as hely-

zet ismertetésekor fenti eredményekről,fejlődésről lehetett be-

számolni. Azonban a további feladatok meghatározására is sor 

került. 	 . 

A megyei és helyi népfrontbizöttságok feladatait a nem-

zetiségi politika gyakorlati megvalósitásában a Hazafias 

Népfront Csongrád Megyei Elnöksége 1978. IV. 18-i ülésén az 

alábbiakban fogalmazta meg: 

- "Népfrontbizottságaink a jövőben is rendszeresen kísérjék 

figyelemmel a nemzetiségi lakosság helyzetét, a nemzetisé-

gi jogok következetes érvényesülését. Munkájuk segitésére 

a nemzetiségi szövetségek megyénkben élő választmányi tag- 

jainak, a nemzetiségiek lakta községek egyes vezetőinek, ak-

tivistáinak, a tanácsi szervek illetékes munkatársainak 

részvételével a megyei elnökség nemzetiségpolitikai munka-

bizottságot hoz létre. 

- A helyi népfrontbizottságokra támaszkodva politikai neve- 

lőnrunkával kell fejleszteni a nemzetiségi lakosság társa- 
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dalmi és közéleti tevékenységét, szocialista céljainkkal 

való azonosulásukat, a magyar és a nemzetiségi állampol- 

gárok közötti kapcsolatokat. Mozgósitjuk a nemzetiségi 

lakosságot az országos, megyei és helyi feladatok végre-

hajtására. 

Támogatjuk a nemzetiségi oktatási, kulturális igények kie-

légitését. A szülői munkaközösségek bevonásával erősitjük 

az iskola és a családi nevelés közötti összhangot, fejleszt-

jük az anyanyelvű pedagógiai propagandát. Tudatositjuk a 

nemzetiségi nyelvü óvodai és iskolai oktatás fontosságát, 

szorgalmazzuk a beiskolázás bővitését. Társadalmi összefo-

gással is segitjük a nemzetiségi iskolák és kulturális In-

tézmények tárgyi feltételeinek javitását. 

- A tanáccsal együttmüködve nemzetiségi olvasótábort szerve-

zünk, segitjük az iskolai honismereti körök munkáját. To-

vábbra is szerepet vállalunk - az Olvasó Népért- és a hon-

ismereti mozgalom keretében - a nemzetiségi nyelvü müvelő- 

dés és hagyományápolás fejlesztésében. Kezdeményezzük a 

nyelvmüvelő klubok létrehozását. Szorgalmazzuk a nemzeti-

ségi hagyományok és kulturális kincsek feltárását és össze-

gyüjtését. Segitjük a nemzetiségi öntevékeny müvészeti együt-

tesek, müvelődési közösségek munkáját. /.../87 
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4. A Hazafias Népfront Megyei Nemzetiségpolitikai Bizott- 

ságának létrehozása, 1979. évi tevékenysége  

A Hazafias Népfront Csongrád Megyei Elnöksége 1979. feb-

ruár 28-i ülésén úgy döntött, hogy megyénkben is alakuljon 

meg a nemzetiségpolitikai bizottság, s az a népfrontelnökség 

elvi izényitásával müködjön. Elnökének Móricz Jenőnét /Deszk/, 

titkárának Sturcz Mártonnét, a HNF megyei politikai munkatár-

sát javasolták. Az alakuló ülésen megválasztott bizottság mun-

kájának főbb tartalmi célkitüzéseit, feladatait a következők-

ben határozta meg: 

"1/ A bizottság kísérje figyelemmel a megyében élő nemzetisé-

gek politikai, társadalmi és müvelődési helyzetét, és eh-

hez az adott közigazgatási terület vezetőitől kérjen tájé- 

koztatást és támogatást. 

2/ Forditson fokozott figyelmet az anyanyelvi kultura iránti 

igény felkeltésére, az anyanyelvi oktatás tárgyi és szemé-

lyi feltételeinek biztositására, az anyanyelvi oktatás bő-

vitésére. 

3/'Segítse a nemzetiség-lakta községek közmüvelődési felté-

teleinek fejlesztését. 

4/ Támogassa a nemzetiségi hagyományok, a néprajzi, müvészeti 

értékek feltárását, összegyüjtését, megőrzését, a nemzeti-

ségi öntevékeny müvészeti együttesek,müvelődési közössé-

gek munkáját. 
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5/ Javaslataival segítse a párt-, állami és társadalmi szer-

vek nemzetiségek körében végzett tevékenységét, a párt 

nemzetiségpolitikája gyakorlati végrehajtását. 

6/ A bizottsága Nemzetiségek Országos Szövetségeivel együtt- 

működve végezze feladatát! " 88  

A bizottság első munkaülését V. 15-én 14 órakor tartot-

ta. Ekkor  megvitatták és elfogadták az 1979. évi munkatervet, 

melyet Móricz Jenőné elnök terjesztett elő. Második napirendi 

pontként Dr.  Miller  Józsefné, a Csongrád Megyei Tanács VB 

Müvelődési Osztályának vezetője számolt be a nemzetiségiek 

anyanyelvi oktatásának lehetőségeiről Szeged városban. /Munka- 

tervük a jegyzetben található meg. /89  
Julius 6-án került sor a következő ülésre, amikor is a 

szegedi Délszláv klub tevékenységével ismerkedett meg a bi-

zottság a helyszínen. Dobozi Istvánné, a klub vezetőségi tag-

ja tartotta a tájékoztatót. 

Figyelemre méltó volt a bizottság következő - október 

30_1 - ülése, melyen Az oktatási és közmüvelődési munkára  

történő felkészités helyzete a Juhász Gyula Tanárktpző Főis-

kola Szlovák és Román tanszékén cimü téma szerepelt Bacsa 

Pál tanszékvezető és Petrusán György adjunktus előterjesz- 

tésében. 90  

A decemberi ülés fontos állomása megyénk nemzetiségi 

politikájának. Hiszen a nemzetiséi hagyományok ápolásának 

néhány aktuális kérdéséről és feladatáról tanácskoztak. 
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A jelen dolgozat is szegényebb lenne, ha Dr. Hegyi And- 

rás - mint a bizottság tagja és a téma nagy tekintélyü 

szakismerője előterjesztését figyelmen kivül hagyná. 

Az anyag - melyet a bizottság megvitatott és elfogadott 

jelentősége a dolgozat számára azért is fontos, mert a 

helyzet bemutatása mellett javaslatot tesz a továbbfej- 

lesztés legalkalmasabb formáira. Dr. Hegyi András szerint 

is a nemzetiségi hagyományok megőrzésének igen fontos te-

rülete a tudományos kutató; feldolgozó munka. "A JATE Uj-

és Legujabbkori Egyetemes Történeti Tanszéke Csatári Dániel 

professzor irányításával a Magyar Tudományos Akadémia meg.. 

bizásából 1977 óta jelentős erőfeszitéseket tett. a nemze- 

tiségi kérdés a Dél-Alföldön cimü középtávu témarendszer fel-

dolgozásának minél szakszerübb megalapozására. Számos helyi 

kutató kezdte meg vizsgálódásait a nemzetiségi kérdéssel 

kapcsolatban. Az országos, illetve dél-alföldi kitekintésü 

témák sikeres feldolgozása természetesen a megyei kutatások 

tekintetében is alapvető jelentőségü. Izelitőül álljon itt 

néhány témakör, amelynek a feldolgozásáb an  jelentékeny elő-

rehaladás történt: .TAMÁSI MIHÁLY: A párt nemzetiségi poli-

tikája Csongrád megyében 1962-től napjainkig; SEBE JÁNOS: 

A nemzetiségi kultura és a dél-alföldi nemzetiségek kultu-

rális helyzete; SZILÁGYI JULIA: A dél-alföldi nemzetiségek 

hidverői szerepe; RIGÓ JÁZONNÉ: A nemzetiségi oktatás és 

dél-alföldi nemzetiségeink oktatásügyének helyzete; KANYÓ 
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FERENC: A dél-alföldi nemzetiségek életkörülményeinek, 

politikai küzdelmeinek alakulása a népi-demokratikus 

forradalom időszakában /1945-1948/. 

Megemlitjük, hogy a megye délszláv lakosságának tör-

ténetét, népéletét Tanszékünk irányításával az elmult idők-

ben különösen nagy intenzitással kutatták, illetve dolgoz-

zák fel jelenleg is a város társadalomtudományi kutatóbá-

zisainak munkatársai. Ennek a munkálatsorozatnak a terméke 

volt a Szőreg és népe c. tanulmánykötet, amelynek a kiadását 

Szeged Megyei Város Tanácsa segitette. Ez idő szerint nagy 

erőkkel folynak a Deszk-monorá.fia munkálatai, amelyeket 

a Deszk Községi Tanrács VB támogat nagy ügyszeretettel, se-

gitőkészséggel. A komplex-interdiszciplináris módszerekkel 

folyó anyagfeltárásban mintegy 30 kutató /történészek, nép-

rajzosok, földrajzkutatók, nyelvészek stb./ vesz részt, s 

a kötet kéziratanyaga 1980-ban nyomdába kerülhet." 91  /1985 

első felében el is készült./ 

"A kutatások általában véve három problémakörre koncentrá.-

lódnak, illetve irányulnának a jövőben is: 

1/ A nemzetiségek gazdasági, társadalmi, kulturális, köz-

oktatási, közművelődési helyzetének változásai, a főbb 

fejlődési tendenciák bemutatása a feudalizmus, kapita-

lizmus, illetve a szocializmus időszakában; 

2/ A táj idegen ajkú lakosságának néprajza, népzenéje, 

irodalma, nyelvjárásai, a jogi helyzet és a nemzeti- 
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ségi tudat alakulása az emlitett történeti periódusok- 

b an ; 

3/ Sajátos nemzetiségelméleti és nemzetiségszociológiai 

kérdések konkrét tanulmányozása és elemzése. 

Az elkövetkező időszakban  kívánatos volna a megyére 

vonatkozó kutatásokat f elgyorsitani, és lehetővé tenni az 

elkészült tanulmányok publikálását is. A muszka szervezet-

tebbé tételét és tudománypolitikai hatékonyságát elősegit-

hetné, ha 

a/ A megye illetékes szervei előre kialakitott tema-

tika alapján időről időre tanulmánykötetet jelentetnének 

meg az előzőekben felvázolt kutatási irányok és tematika 

alapján a legértékesebb tanulmányokból. E vonatkozásban 

különösen előnyben lehetne azokat a témákat részesiteni, 

amelyek a nemzetiségi kérdés különböző aspektusait a szo-

cializmus viszonyai között vizsgálják. 

b/ Az elkövetkező években a községi tanácsok pártfo-

gó segitségével kívánatos volna eLkésziteni Magyarcsanád 

és Pitvaros falumonográfiáit. Ehhez a szellemi kapacitás 

adott, hiszen a szőregi és deszki köteteket készitő, las- 

san-lassan már tudományos műhellyé szerveződő kutatócsopor-

tot könnyen lehetne e munkákra mozgósitani. 

Amennyiben ezek a tudományos eredmények napvilágot 

láthatnának - figyelemmel a dél-alföldi kutatások jelentős 

előrehaladására is -,az 1980-as évek végére megteremtődhet- 
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vének a feltételek egy megyei nemzetiségi nomográfia ki-

adására. 

Az Uj- és Legujabbkori Egyetemes Történeti Tanszék 

irányításával folyó tudományos tevékenység megalapozhat-

na egy—politikai szempontból roppant fontos, egyben is- 

mer'etter'jesztő - közmüvelődési funkciót is betöltő rendezvény-

sorozatot, , a TIT-tel közösen szervezendő nemzetiségtör-

téneti, nemzetiségelméleti és szociológiai nyári szabad- 

egyetemet, amelynek több évre szóló programjában a kérdés 

hazai szakemberei mellett helyet kaphatnának a tudományte-

rület legjelesebb külföldi /elsősorban szocialista orszá-

gokbeli/ müvelői. 

A tudományos kutatómunka kiszélesedéséhez is fontos 

hozzájárulást jelentene a megyében élő délszláv, szlovák, 

román lakosság multjára és jelenére vonatkozó, még fellel-

hető tárgyi emlékek, illetve  szellemi kincs /történeti, 

népéleti, nyelvjárási stb. anyag/ rendszeres és folyamatos  

számbavétele, összegyüjtése. Kézenfekvőnek tünik, hogy e 

munkát továbbra is a megyei múzeumi hálózat végezze első-

sorban, amely az eddigiekben is felbecsülhetetlen értékü, 

szinvonalas gyüjtő- és kisebb részben feldolgozó tevékeny-

séget fejtett ki a fellelhető nemzetiségi hagyománykincs 

feltárása érdekében. Ezzel összefüggésben utalnánk egy, 

a megye nemzetiségeinek történetét, népéletét, kulturáját 

reprezentáló állandó közgyüjtemény és kiállítás létreho-

zásának szükségességére. A bemutatandó anyag szinvonalas 
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kialakitása azonban  összefügg a tudományos kutatások elő-

rehaladásával, tehát nem rövid távu feladat .  

A gyüjtőmunkába bizonyos pontokon a megyei levéltárnak  

is be kellene kapcsolódnia, amely elsősorb an  volna illeté-

kes az irott történeti forrásanyag megőrzésére .  A levéltár-

nak továbbá folytatnia kell azokat a roppant értékű erőfe-

szitéseit, amelyek a megye nemzetiségeire vonatkozó kül-

földi levéltári anyag "hazahozatalára" irányulnak. Egyidejü- 

leg azonban  nagyon fontos volna, hogy soron kívül rendezzék 

a nemzetiségi települések iratanyagát." 92  

Hegyi András szólt a honismereti mozgalomról is. "A 

tárgyi emlékek, illetve a szellemi örökség feltárásához ed-

dig is nagy jelentőségü volt a hoc  nismereti mo zgalom hozzájá-

rulása. A Megyei Népfront Honismereti Bizottsága: és a Móra 

Ferenc Múzeum közös pályázatai, a nyári honismereti szak-

táborok ebből a szempontból is eredménnyel jártak. Figyelem-

re méltó sikereket hozott  a deszki, magyaresanádi,pitvarosi, 

szegedi nemzetiségi klubok hagyományápoló tevékenysége is. 

Ugy tűnik azonban , hogy vannak még kiaknázatlan lehető-

ségek a honismereti gyüjtés kiszélesitésre. A helyi népfront-

bizottságok, honismereti szakkörök, nemzetiségi klubok ez:, 

irányu munkájának hatékonyabbá tételén kívül gondolni lehet-

ne a főiskola szlovák és román tanszékei mellett működő diák,.. 

körök, az egyetemi és főiskolai honismereti speciális kollé-

giumok tagjainak fokozottabb bevonására is. Az egyetemi és 

főiskolai hallgatók szakdolgozati témaválasztását még tuda- 
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tosabban a nemzetiségi kérdés felé lehetne orientálni, 

főleg a történelem, orosz, német, szlovák, román szakok 

esetében. 

A nemzetiségi olvasótábor megszervezése érdekes kezdeménye-

zés', amely országosan is figyelemre méltó eredményeket hoz-

hat. /.../ A már említett, kitűnően működő nemzetiségi klubok 

színes, gazdag, sokrétü tevékenysége például szolgálhat ujabb  

nemzetiségi klubok /pl. a szegedi szlovák és román/ alapi-

tásához. A közmüvelődési munkát is minden bizonnyal élénkíthet-

né a testvérmegyei és testvérvárosi kapcsolatok további el-

mélyítése. Megfontolandó az a javaslat is, amely a Béke és 

Barátság Hónap keretében megyei nemzetiségi napok megrendezé-

sét ajánlja, természetesen nagyon alapos és körültekintő elő-

készités után. 

A nemzetiségi hagyományok ápolásában eddig is igen po-

zitiv szerepet töltött be a sajtó /Tiszatáj, Csongrád Me-

gyei Hirlap, Délmagyarország/, illetve ujabban a TV kör-

zeti studiója. Átgondolt, rendszeres tevékenységük a továb-

biakban sem nélkülözhető eleme a nemzetiségi kultura gondos 

őrzésének, megbecsülésének." 93  

Az elért eredményeket a következőkben lehet összegezni 

mint ahogy ezt Hegyi András is  tette - "... Ugy tünik, van  

szilárd alapunk ahhoz, hogy a nemzetiségi hagyományok ápo-

lása, mint a nemzetiségek szocialista integrációjának f on-

tos eleme tovább fejlődjön, gazdagodjon megyénkben, méltón 

kifejezésre juttatva pártunknak a kölcsönös megbecsülésen 
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és teljes nemzeti egyenjogusáon alapuló lenini nemzeti-

ségi politikáját," 94 
 

Csongrád Megyei Nemzetiséolitikai Bizottság  

1980 , évi munkája  

A  Megyei Nemzetiségpolitikai Bizottság munkáját 1980-

ban  is az MSZMP nemzetiségi politikája alapján, a Nemzeti-

ségi Kongresszus határozatait figyelembe véve, a Nemzeti-

ségek Demokratikus Szövetségeivel együttmüködve végzi. 

Feladatának tartja foglalkozni azokkal a politikai, társa-

dalmi, kulturális és sajátos nemzetiségi kérdésekkel, ame-

lyekkel segiti a párt-,állami és társadalmi szervek nemze-

tiségek körében végzett tevékenységét, a párt nemzetiség-

politikájának gyakorlati végrehajtását. 

Ennek érdekében célul tüzték ki, hogy 

segitik a nemzetiségi dolgozók politikai aktivitását, 

szocialista tudatformálását; 

- fokozott figyelmet forditanak az anyanyelvi kultura ápo-

lására, a nemzetiséglakta községek közmüvelődési feltéte-

leinek biztosítására; 

- támogatják a nemzetiségi hagyományok, a néprajzi, müvé-

szeti értékek feltárását, összegyüjtését, megőrzését, a 

nemzetiségi öntevékeny müvészeti együttesek, müvelődési 

közösségek munkáját. 

Mindezek megvalósitásának segitéséré üléstervet  fogadtak  el,  
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amelyet részletesen a jegyzetben közlök. 95  

A továbbiakban kiemelek bemutatásra az éves munkából 

néhány jelentősebb eseményt, megtárgyalt fontosabb témát. 

.1 A román és szlovák nemzetiségi klubok megalakitásénak 

körülménye  

Dr. Moholi Károly főiskolai főigazgató Molnár Sándort, 

a HNF Csongrád Megyei Bizottsága titkárát az alábbi levél-

ben értesitette a román klub alakításáról: 

"Kedves Titkár Elvtárs! 

Értesitem Titkár Elvtársat, hogy a Hazafias Népfront 

Városi Bizottságának irányitásával Szegeden Román nemzeti-

ségi klubot alakitunk. A klub megnyitására és az első fog-

lalkozásra 1980. március 11-én 17.30 órakor kerül sor a 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Közmüvelődési Klubjában, 

amelyre szeretettel meghivom. Szeged, 1980. február 29. 

Elvtársi üdvözlettel Dr. Moholi Károly főiskolai főigazgató." 96  

A klub hivatalos megnyitása a köszöntések - után 

Petrusán György főiskolai adjunktus, a Hazafias Népfront 

Csongrád Megyei Nemzetiségpolitikai Bizottsága tagjának 

beszédével kezdődött. Ebben ismertette a klub célját, össze-

jöveteleinek rendjét, programját és javaslatát a vezetőség-

re. A javasolt személyekkel a jelenlévők egyetértettek, 

majd az 1980. évi programot jóváhagyták. 97 Dr. Moholi 

Károly főiskolai főigazgató köszöntötte a klub résztvevőit, 

a vezetőséget, egyben kifejezésre juttatta támogatását. 
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Az első foglalkozáson Hocopán Sándor, a Foaia Noastru fő-

szerkesztője beszélgetett Simonka Péter kétegyházi román 

mesemondóval. Majd a Hegedüs együttes román népzenei mü-

sora következett. 

A szlovák klub létrehozása is hasonló módon és körül-

mények között zajlott le 1980 március 17-én, a Hazafias 

Népfront városi bizottsága székházában `Vörösmarty u. 3./ 

5.2 A nemzetiségi lakosság és a nyelvi nemzet kulturális  

kapcsolatainak alakulása megyénkben 

A témát a nemzetiségpolitikai bizottság 1980. április 

28-án tárgyalta Deszken a községi pártház épületében. Lung 

Milán bizottsági tag, a napirendi pont előadója bevezető-

jében mondotta: "Megyénkben a nemzetiségek létszáma és a 

lakosságon belüli aránya nem nagy. A nemzetiségiek sajátos 

igényeivel és szükségleteivel a különböző szintű párt- és 

állami szervek mégis rendszeresen foglalkoznak. Ennek első-

sorban elvi, de fontos gyakorlati oka is van. Elvi, mert a 

nemzetiségekhez való viszony nem számarányok, nem taktikai 

vagy egyéb meggondolások függvénye. Gyakorlati, mert a he-

lyes és a következetesen érvényesitett nemzetiségi politi- 

ka mint a szocialista nemzeti összefogás egyik tartópillé-

re  segíti a szocialista épitést. Emellett hozzájárul a szom-

szédos országokkal való baráti kapcsolatok fejlesztéséhez, 

a szocialista országok nemzetközi összefogásának erősitéséhez 

is. "98 
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Az előterjesztésből és vitájából a következő konkrét 

megyei tapasztalatokat lehet leszürni. 

Szlovák vonatkozásban  két területre, Szegedre és Pit-

varosra összpontosulnak a kulturális kapcsolatok. Pitvaro-

son, Ambrózfalván, Nagyéren és Csanádalbertin évente szer-

veznek 2-3 napos társas rokonlátogatást a Pozsony és Érsek-

ujvár közötti szakaszon. A Pitvarosi Felszabadulás TSz a 

Szenci Állami Gazdasággal - amely korábban tsz-ként müködött - 

kölcsönös több napos látogatást szervez, egyik évben jön, 

a másik évben megy küldöttség, amely zárszámadási időszak- 

ra esik, és egyben tapasztalatcserével zárul. A Diakovce-i 

termelőszövetkezettel hasonló kapcsolat alakult  ki, de  itt 

még jobban  dominál a szakmai kapcsolat jellege. Az általános 

iskolának nincs kapcsolata, korábban  volt a Nyitrai Főisko-

lával. A helyi müvelődési háznak és az azon belül müködő 

klubnak szintén nincs  kapcsolata  Szlovákiával. 

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szlovák Nyelv és 

Irodalom Tanszékének rendszeres kapcsolata van a Nyitrai 

Pedagógiai Fakultással, a Pozsonyi Komensky Egyetemmel 

Matica Szlovenskával. A Tanszéknek legintenzivebb a Nyitrai 

Pedagógiai Fakultással való együttmüködése. Az itteni hall-

gatók részt vesznek a Nyitrai Tudományos Diákköri Konferen-

cián. A Kulturális Kapcsolatok Intézetének segitségével az 

itteni főiskola rendezvényeként Poszonyból érkezett müvész 

önálló zongoraesten mutatkozott be a szegedi közönségnek. 
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A gyermekév keretében gyermekkórus vendégszerepelt Szeged 

több intézményénél. 1979-ben 30 tagu ivóküldöttség járt a 

megyében, és iró-olvasó találkozón találkozott a szlovák 

lakossággal. 20 tagu magyar-csehszlovák történész vegyes 

bizottság tett látogatást a főiskolán. Az említett két főis-

kola hallgatói között rendszeres az építőtábor munkálataiban 

való részvétel, amely természetesen kulturális jelleget is 

kap. A két intézmény között csereüdültetés is v an, amelyet 

összekapcsolnak kölcsönös kulturális, tudományos kirándulá-

sokkal "Irodalmi emlékhelyek nyomában" cimmel. 

A délszlávok vonatkozásában me álla itható, hogy  Cson.- 

rád megye közmüvelődési és müvészeti intézményei, valamint a  

művészeti szövetségek területi szervezetei sokoldalu és ter-

mékeny kapcsolatot tartanak fenn a Vajdaság hasonló intézmé-

nyeivel és szervezeteivel. 

A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és a zentai 

múzeum kulturális egyezmény alapján évente kiállitást és 

kutatócserét szerveznek. A hódmezővásárhelyi múzeum munka 

társai évente tanulmányuton vesznek részt Vajdaságban, ahol 

a vajdasági müvésztelepre vonatkozó anyaggyüjtést végzik, 

valamint a Novi Sad-i és a szabadkai múzeum anyagát tanul-

mányozzák. 

A Somogyi-könyvtár a szabadkai városi könyvtárral szer-

ződésben rögzitett kapcsolatot tart fenn. Igy a szabadkai 

könyvtár évente hozzájárul megyénk délszlávlakta települé-

seinek könyvállománya gyarapításához. Biztositják e könyv- 
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tárak számára a Szabadkán megjelenő Rukovet c, folyóira-

tot  is. A Somogyi-könyvtár pedig a szabadkaiak által kért 

kislapszámok mikrofilmjét juttatja el. 

A Szegedi Nemzeti Szirtház és a Szabadkai Népszinház 

között a magyar és jugoszláv kulturális együttmüködési 

munkaterv alapján évente cserevendégjátékokat szerveznek. 

Általában 2-2 operaelőadás-cserét és 5-5 prózai előadáscse-

rét bonyolitanak le. Mindhárom szirtház arra törekszik, hogy 

olyan produkciókkal lépjenek fel, amelyek bemutatják szin- 

házkulturájuk hagyományait, jelenét és törekvéseit., Ugyan-

csak évente néhány előadáscserét rendszeresitettek a Sze-

gedi Bábszinház és a Szabadkai Gyermekszinház között. 

A Müvészeti Szövetségek kapcsolatainál a Képző- és 

Iparmüvészek Területi Szervezete a megyei múzeumokkal együtt 

szervezi a kiállitáscseréket. A'zenemüvészek szövetsége 

szorgalmazza és támogatja a hangversenycseréket. 

Az egyetemek közötti kapcsolatok is rendszeresek és 

hatékonyak, a tudományos munkára hatnak ki, a nemzetiségi 

lakossággal való kapcsolat csak közvetett módon jut kife-

jezésre. _ 

A szabadkai társiskolákkal kulturális és sportkapcso-

latot tartanak fenn évi rendszerességgel az alábbi oktatá-

si intézmények: a szegedi'Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakmunkásképző  Intézet, a Déri Miksa Szakközépiskola, a 

Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola tanulói és 

tantestülete. A dorozsmai l.sz. Általános Iskola az adai 



- 130  - 

általános iskolával, a szegedi Béke Utcai Általános Isko-

la Novi Sad egyik általános iskolájával és a "Jó Pajtás" 

cimü ifjusági lappal tart fenn rendszeres kapcsolatot. 

Élénk a kapcsolata a szomszédos országgal Deszknek. 

A deszki szerbeknek rendszeres kapcsolatai vannak a Novi- 

Knezevác-i és Zentai Amatőrszinházzal, a zentai irócsoport-

tal, a szabadkai Mladosttal. Évente több alkalommal jönnek 

Deszkre müsorral egybekötött baráti találkozókra. 

A makói Maros táncegyüttes több mint 10 éve kapcsolatot 

alakított ki Ada község müvelődési házával. 

Román viszonylatban: a Szegeden működő főiskolai Román 

tanszéknek nincs szerződéses kapcsolata román oktatási in-

tézménnyel. Ettől függetlenül évente rendszeresen küldenek 

Romániából szépirodalmi, szaktudományi kiadványokat, év- 

könyveket és az ott megjelenő összes jelentős irodalmi, kul-

turális és szakmai folyóiratot két nyelven, továbbá tankönyve-

ket, hanglemezeket sőt napilapot is. A Bukaresti Központi 

Könyvtárral jók a kapcsolatok. A hallgatók részképzése nem 

valósul meg. Minden évben a brassói nyári egyetemen 2-3 

hallgató részt vesz. Romániából esetenként egy-egy együttes 

lép fel Magyaresanádon a szövetség közremüködésével. 99  

A Narodne Novine szerbhorvát és a Foaia Noastru román nyel.. 

vü hazai nemzetiségü ujságok betöltik funkciójukat a nem-

zetiségiek körében:  szivesen olvassák a lapokat. 
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5. A lenini nemzetiségi politika a megvalósulás utján 

Mielőtt az elmult öt év - 1980-1985 - eseményeit össze-

gezném, szeretném idézni Dr. Szántó Imrét, aki 1985. novem-

ber 23-án a Csongrád megyei népfrontértekezleten többek kö-

zött ezeket mondta: "Történész vagyok. Hiszem és vallom, 

hogy a mult ismerete nélkül nincs nemzettudat. Akié a mult, 

az a jelent is birtokolja. Múltunk ismeretében leljük meg 

saját helyünket az egymást követő nemzedékek sorában, "ho- 

nunkat a hazában". A mult ismeretében értjük, érezzük a 

magunk helyét a nemzet történeti fejlődésének a felszabadu-

lással elkezdődött, forradalmian új korszakában, de az ezer-

éves múlttal mégis összefüggő folyamatában. Csak igy láthat-

juk a jelen kor helyét a folyamatosság és minőségi változás 

dialektikus történelmi egységében . " 100  Mindez arra is ösz-

tönöz, hogy - ha röviden is - szóljak nemzetiségi politikánk 

felszabadulást megelőző  korszakairól is. Ismeretes, hogy a 

magyar vezető rétegek lényegileg szinte teljesen egyetér-

tettek abban, hogy meg akarták őrizni a soknemzetiségü Ma-

gyarország területi integritását, fenn akarták tart ani a 

magyar nemzeti hegemóniát az együtt élő népek felett. "Az 

egy politikai nemzeti ideológiája alapján a magyar uralkodó 

osztály a nemzetiségi mozgalmak legszerényebb törekvéseit 

is a magyar állam integritása elleni merényletnek fogta 

fel, hogy ez az álláspont, amely csak egy nemzetet ismert 
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el, önmagában is igazolni kivánta a nem magyar népek el- 

magyarositására irányuló törekvéseket, és természetesnek 

vette, ha a nemzetiségek elmagyarosodnak." 101 
Bizony igen 

nehéz volt annak megértéséhez eljutni, hogy az együtt élő 

nemzetiségek és a szomszéd népek nemzeti öntudatra ébredé-

se,végülis önálló nemzeti államok alakítására irányuló tö-

rekvése a társadalmi-gazdasági fejlődésnek éppen olyan 

törvényszerü és objektiv, előremutató része, követelménye, 

mint a magyar nemzeti öntudatosulás folyamata. Meg kell em-

liteni azt is, hogy a magyar és nemzetiségi lakosság jó kap-

csolata - mint ahogy az jelenleg van - nem mindig volt meg. 

F,ey  példát Szeged városra vonatkozóan emlitek.Dr. Szántó 

Imre írja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idősza-

káról: "A délvidéki szerb fegyveres akciók felbomlasztották 

a Szeged magyar és szerb lakossága között fennálló békés egyet-

értést. A szegedi magyar lakosság részéről a szerb nemzeti 

mozgalmakkal szemben kemény kifakadások hangzottak el, kü-

lönösen azok ellen, akik a szerb mozgalom iránt rokonszenvet 

tanúsitottak. "102 	. 

Trianon után, amikor az imperialista békediktátum nyo-

mán harmadára csökkent az ország területe, és jelentős ma- 

gyarlakta részeket is a szomszédos államokhoz csatoltak, a magyar 

kulturfölény illuziója élte virágzását. A trianoni béke igaz-

ságtalanságainak orvoslására a magyar uralkodó körök nem az 

etnikai elv alapján megindokolt reviziót iktatták program- 
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jukba és propagandájukba, hanem a történelmi Magyaror-

szág helyreállításának vágyát. Azt remélték, hogy egy 

védő hatalom, a hitleri Németország segítségével lehetővé 

válik a teljes revizió. Mi volt mindennek a végzetes követ-

kezménye, azt jól ismerjük. 

A második világháboru befejezése óta nemcsak belső 

erőviszonyaink fordultak gyökeresen más irányba, h anem 

kapcsolataink az ugyancsak szocialistává lett közép- és 

kelet-európai államokkal. "A szocializmus építésének idő-

szakában ezek az országok történelmük folyamán először ke-

rültek politikailag közös arcvonalba, először kezdhették 

el azoknak .a bonyolult ellentmondásoknak a feloldását, 

amelyeket a múlttól örököltek, és ezzel lehetőséget terem-

tettek a lenini nemzetiségi politika követelményeinek ér-

vényesítéséhez is. Az évszázados ipari, gazdasági, kultu-

rális elmaradottság felszámolásával szüntetik meg végle- 

gesen annak az évszázadok alatt kitermelődött ellentmondás-

nak az objektív alapjait, amely a más nyelveket beszélő 

népi tömegeket sokszor nem a reakciós erőkkel, hanem egy-

mással fordította szembe,. 

A nemzetiségi kérdés más súllyal esik latba oly an  or-

szágokban, ahol nagy és összefüggő területen élő nemzeti 

kisebbségek vannak, mint ott, ahol számuk nem jelentős. 

A szocialista nemzetiségi politikát azonb an  olyan elvi kér.. 

désnek tekintjük, amely nem lehet függvénye a nemzetiségi 

lakosság számának, ezért a marxizmus-leninizmus nemzetiség- 



— 134 - 

politikai alapelveit teljes mértékben saját szocialis-

ta államunkra, saját nemzetiségi politikánkra is vonat- 

koztatjuk," 103  Marx írja: "Az a nép, amely egy másik né- 

pet elnyom , saját láncait kovácsolja , " 104  Lenin arra figyel-

mentetett:. " ,..hatálytalannak kell nyilvánitani minden 

olyan rendszabályt, amelynek segitségével a nemzeti több-

ség megkiséyrelné, hogy a maga számára nemzeti kiváltságot 

biztosítson, vagy, hogy csorbitsa a nemzeti kisebbség jogait 

/az oktatásügy, valamely nyelv használata, költségvetési 

ügyek stb. terén/..." 105  Lenin ugyanakkor "nemegyszer hang-

sulyozta a.nemzeti problémák .megközelitésének bonyolultsá-

gát, s azt mondta, hogy türelmet és tapintatot kell tanúsi-

tani a nemzeti érzések, különösen a kis népek nemzeti ér-

zései iránt, fokozatosan  kell nevelni ezeket a népeket az 

internacionalizmus szellemében. .A kommunistáktól azonban 

bármilyen nemzetiséghez tartozzanak is - Lenin mindenkor 

világos és elvszerü magatartást követelt a nemzeti kérdés-

ben, nem türt el e területen semmiféle engedményt és laza-

ságot. Lenin mindenkor engesztelhetetlen harcot folytatott 

a nacionalizmusnak és a nagyhatalmi sovinizmusnak a kommu-

nisták soraiban jelentkező megnyilvánulásaival szemben.? 106  

A háború után azt is gondoltuk, azt is reméltük, hogy 

negativ történelmi örökségünket hamarosan fel tudjuk szá-

molni, a szocialista társadalmat néhány év leforgása alatt 

teljesen 'fel tudjuk épiteni. 1 gyszersmind azt az illtíziót 

tápláltuk, hogy a szocialista átalakulás mintegy automati- 
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kusan megoldja a nemzeti kérdést is a Duna-vidéken. Az-

óta már tudjuk - Csatári Dániel szavaival fogalmazva -, 

hogy "a szocializmus eszméje nem olyan csodaszer, amely-

hez a valóság rögtön hozzáidomul. A szocialista társada- 

lom, éppen történelmi elkerülhetetlenségénél fogva, nem egy 

pillanat, hanem egy hosszú, bonyolult történelmi korszak 

eredménye ." "...A nacionalizmus elleni harc, a szocialista 

hazafiság ápolásának, a szocialista tudat elmélyítésének 

szorosan összefüggő, egymást feltételező feladatai sem old-

hatók meg egy3k napról a másikra. Ellenkezőleg: csak egy 

olyan  történelmi folyamatban, amelyben - Lenin szavaival 

élve-: egyidejüleg megtaláljuk a múlt maradványait, a jelen 

alapjait és a jövő csiráit." 107  Tehát tapasztalhatjuk, hogy 

még ma is élnek bizonyos nacionalista beidegződések a köztudat-

ban. Régi szemléleti beidegzettséggel, előitéletekkel, ér-

zelmi mechanizmusokkal kell itt szakitanunk. Nem volt köny- 

nyü dolog bejárni az elfogultságok utját, nem könnyii dolog 

ma sem. Állhatatosságot és következetességet kiván a nacio-

nalista gondolatkör változataival szemben a nemzeti öntudat 

elvének érvényesitése, amelyet Zrinyi Miklós, a költő és 

hadvezér a 17. század derekán klasszikus formában igy fo-

galmazott meg: "Nem vagyunk alább valók egyetlen nemzetnél 

sem." De végig kell menni az uton, azaz a  nacionalizmus  

minden megnyilvánulásával szembe kell szálni. Még pedig 

a nacionalizmussal nem állithatunk szembe egyebet, mint 

nemzeti önérzetünket, más nemzetek iránti megbecsülésünket, 
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internacionalista együttműködési törekvésünket. Megyénk-

ben a Hazafias Népfront vezetői is ,jól tudják - és esze-

rint végzik munkájukat - , hogy a nacionalizmusra nem le-

het nacionalizmussal válaszolni. Az "ellennacionalizmus" 

semmiféle gyógymódot nem hoz. Jól fogalmazza ezt meg az 

MSZMP KB Kulturpolitikai Munkaközösségének 1974-es állás-

foglalása: "Az egészséges, kiegyensúlyozott nemzeti tudat, 

önérzet - előfeltétele a nemzeti és a nemzetközi harmóniá-

nak. Az internacionalista összefogás, együttmüködés, annak 

tudatos és cselekvő vállalása hazafiságunk szerves része. 

A szocialista nemzet és a szocialista nemzetek közösségé-

nek további fejlődése, a.szocialista hazafiság és interna-

cionalizmus általánossá válása - ez teszi mind teljesebbé 

nemcsak nemzetünk felvirágzását, de a szabad nemzetek szabad 

közösségének, a nemzetileg sokszintü szocializmusnak interna-

cionalista világát is." 108  

A továbbiakban az utóbbi öt év munkájának áttekintésé-

vel kivánom érzékeltetni a megyei népfrontmozgalomnak a nem-

zetiségek egyenjoguságának biztositásával kapcsolatban elért 

eredményeit. Azt, hogy a tudatos lenini nemzetiségpolitika 

következetes megvalósitásának folyamatában megyénkben hol 

tartunk. Erre annál is inkább kinálkozik alkalom, hiszen 

a megye népfrontbizottságai 1985. második felében áttekintet-

ték, értékelték munkájukat - köztük a hazafias és interna-

cionalista tudatformálásban betöltött szerepüket,-, a nem- 

zetiségpolitiksi munkát., Igy természetszerü, hogy a megyei 
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népfrontbizottság is értékelte, összegezte a tapaszta-

latokat. Ennek volt fóruma az 1985. XI. 23-án megtar-

tott-megyei népfrontértekezlet, melyen magam is részt 

vettem. Azonban  ennél is több tapasztalatot,. ismeretet 

szerezhettem abból, hogy az előkészitő munkákban és szá-

mos népfrontbizottság értekezletén személyesen vehettem 

részt. 

A Hazafias Népfront-mozgalom - igy megyénkben is - 

fontos politikai kérdésnek és feladatnak tartja a nem-

zetiségi lakosság között és érdekében végzett munkát, a 

lenini nemzetiségi politika következetes megvalósitását. 

"A megyei népfrontbizottság és az érintett helyi 

népfrontszervek a mozgalom sajátos eszközeivel céltudatosan 

segitették a megyénkben élő nemzetiségi lakosság politikai, 

gazdasági és kulturális egyenjogúságának teljes érvényesü-

lését. Részt vesznek a közéletben, a választott népképvisele-

ti és társadalmi testületekben. Megfelelő arányú képvisele-

tük a Hazafias Népfront Országos Tanácsában, az Országos 

Béketanáesban, a megyei és helyi pártszervekben, a tanácsok-

ban  és a népfronttestületekben - olvashatjuk a megyei nép-

frontértekezlet beszámolójában. 

Javult a megyében élő délszláv, szlovák és román anya-

nyelvü lakosság állampolgári közérzete.  A nemzetiségi nyelv-

tanulásukhoz a személyi és tárgyi feltételek adottak. Leg-

nagyobb a fejlődés ezen a területen, mivel közel háromszo-

rosára nőtt a nemzetiségi nyelvet t anulók száma 1979-80-as 
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tanévben 125 fő, jelenleg pedig 346 fő/. 

A nemzetiségi közmüvelődési munkában a tanácsi szer-

vekkel együtt kiemelt figyelmet forditunk az anyanyelvi 

müvelődés, a nemzetiségi kultúra, a hagyományok ápolásá-

ra. Ennek eredményeként lényegesen növekedett a klubok'és 

együttesek száma. Különösen jól müködik Szegeden a dél-

szláv, a szlovák és román, Deszken a szerb klub és a 

"Bánát" néptánceggyütes, továbbá Pitvaroson a Pávakör és 

néptánccsoport. Örvendetes előrelépés, hogy az elmúlt időszak-

ban rendszeressé  vált a megyei nemzetiségi találkozók szer-

vezése 

 

 is. 

Jelentős a fejlődés a nemzetiségi néprajzi tárgyak  

Ryüjtésében, valamint a tudományos kutató-feldolgozó munká-

ban. Az országban elsőként jelent meg két nyelven egy helyi 

- Deszk története és néprajza cimü - monográfia." 109 A szer- 

ző kiemelése.! A beszámoló megtisztelő részt fordít a  me-

gyénkben élő nemzetiségekre, annak ellenére, hogy a nemzeti-

ségiek létszáma az összlakosságon belül alacsony, mintegy 

2500 fő.  Ennek ellenére a figyelem, amely megyénk társadal-

mi és állami szervei részéről megnyilvánul fennmaradásuk, 

anyanyelvük és kultúrájuk ápolása érdekében, jól példázza 

azt a lenini elvet, hogy a nemzetiségi politika nem a nem- 

, 
zetiségiek számarányának, hanem létének függvénye. Érvé-

nyesül megyénkben az az elv is, mely szerint a nemzetiségi 

politikát csakis a nemzetiségiek aktív részvételével lehet 

eredményesen megvalósitani. Bizonyitja ezt a beszámoló, 
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melyből jól érzékelhető közéletben betöltött szerepük. 

Ma már természetes és mindennapi gyakorlattá vált, 

hogy a nemzetiségiek a helyi lakossággal nemcsak egyetér-

tésben élnek, hanem tevékenyen részt vesznek gazdasági  és 

társadalmi céljaink megvalósitásában - erősitve a szocialis-

ta nemzeti egységet. Ez az érzelmi azonosulás a közös célok 

érdekében nagyban hozzájárult a szocialista tudat és a nem-

zetiségi tudat párhuzamos fejlődéséhez. Amikor a nemzeti-

ségek integrációjáról esik szó, akkor ezen a szocialista 

hazafiság tudatos vállalását, a szocialista épitésben való 

aktiv részvételt kell érteni e  anélkül, hogy lemondanánk nem-

zetiségi hovatartozásukról, anyanyelvükről, nemzetiségi kul-

turájukról, vagyis anélkül, hogy asszimilálódnának. Állami 

és társadalmi szerveink azzal, hogy ébresztik és ébren tart- 

ják a nemzetiségi tudatot, hogy biztositják az anyanyelvi 

oktatás és kultura feltételeit, fékezik a spontán, természe-

tes asszimilációt, bár azt teljesen megállitani nem lehet. 

Mutatja ezt, hogy az 1960-as 70-es években megyénkben kb, 

háromezer volt a nemzetiségi lakosok száma, mig 1985-ben 

2500 körül van.  Ugyanakkor nőtt 'a nemzetiségi nyelvet ta-

nulók száma - mint ahogy a beszámolóból is kiderül. 

Az anyanyelvi kultura ápolásához járul hozzá a TIT 

Csongrád Megyei Szervezete keretében müködő nemzetiségi 

TIT-csoport, amely elsőként alapult az országban. Az anya-

nyelvi müvelődést segiti a MTV Szegedi Körzeti Sordió járlak 

román és szlovák nyelvű adássorozata is.  
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Tovább fejlődött a nemzetiségi könyvtárhálózat me-

gyétekben. Javult és gyarapodott a könyvellátás, amihez 

hozzájárultak a házikönyvtárak is csereanyag biztositá-

sával. A nemzetiségi könyvtárakban 5 szakképzett, 7  alap-

foku szakmai képzettséggel rendelkező könyvtáros dolgozik, 

közülük egy szlovák, egy szerb anyanyelvü. 

Hozzájárultak a hazafias és internacionalista tudat-

formálásához az elmult évek során létrejött nemzetiségi  

klubok)  a Megyei Nemzetiségpolitikai Bizottság is. A klub- 

mozgalom jelentős szerepet játszik a nemzetiségi lakosság 

széles rétegeinek összefogásában. Nagy öröm, hogy a közsé-

gi klubok mellett igen jelentős munkát végző városi nem-

zetiségi klubok müködnek mindhárom nemzetiség körében. Ezek 

a klubok saját anyanyelvi és kulturális tevékenységük mel-

lett közös nemzetiségpolitikai és jelentős békemozgalmi 

rendezvényeket is szerveztek,. hozzájárultak a határmenti 

és testvérvárosi béketalálkozók megrendezéséhez. Ezeken 

szerepeltették legjobb nemzetiségi együtteseiket, bemutat-

ták népzenéjüket, dalaikat, táncaikat., "Mindehhez a tevé-

kenységhez hozzájárult a megyei népfrontbizottság kereté-

ben müködő Nemzetiségpolitikai Bizottság javaslattevő, 

véleményező, szervező és ellenőrző feladatának érvényesi-

tésével. Munkájuk révén előrelépés történt a nemzetiségi' 

politika gyakorlati megvalósitásban. A bizottság aktivitá-

sával országos viszonylatb an  is jelentős eredményeket ért el, 

nemzetiségi szövetségeink a legjobban müködő bizottságok 
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közé sorolják - mondta Dr. Rusz Márk, a Magyarországi 

Délszlávok Demokratikus Szövetsége elnöke a megyei nép-

frontértekezleten, majd igy folytatta: "A megyénkben élő 

nemzetiségi lakosság megtisztelő feladatának érzi, hogy al-

kotó módon vegyen részt a szocialista társadalom épitésé-

ben,  a kongresszusi határozatok végrehajtásában, pártunk 

és kormányunk össztársadalmi érdekeket szolgáló kül- és 

belpolitikájának anyanyelven történő széles. körü ismertétésé-

sével. Fgyuttal törekszik minél jobb an  betölteni azt a hid 

szerepet, amely összeköti népünket a szomszédos baráti 

népekkel. A népfrontmozgalom továbbra is számithat megyénk 

nem nagyszámú, de a közös ügyért lelkesedő, a szocialista 

nemzeti egységet erősitő nemzetiségi lakosságra." 110  

Montesquieu-vel együtt valljuk, hogy: ' 'Amikor elme-

gyek valamely országba, :  nem azt vizsgálom, vajon jók-e ott 

a törvények, hanem azt, hogy végrehajtják-e a meglévőket, mert 

jó törvények mindenütt akadnák." 111  - És mi büszkén mondhat-

juk: pártunk, kormányunk, társadalmi és tömegszervezeteink 

a nép által hozott jó törvényeket maradéktalanul végreha )jt-

falc  •- a nemzetiségek vonatkozásában is. Ezt bizonyítja a 

Hazafias Népfront VIII. kongresszusa Állásfoglalásában  a nem-

zetiségekkel kapcsolatos megállapitás: "A nemzetiségek jól 

érzik magukat közös hazánkban, dolgoznak érte, és boldogul- 

nak benne. Ott vannak képviselőik a társadalmi és állami 

élet vezető testületeiben. A Hazafias Népfront helyesli ezt, 
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mert ezzel is előmozditjuk a nemzetiségek egy,enjoguságá-

nak fejlődését, állampolgári azonosulását oly módon, hogy 

eközben megmaradjon saját közösségalkotó erejük, arculatuk, 

112 kulturájuk." 
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Jegyzetek  

1 Pintér István-Szabó Bálint: A népfrontmozgalom Magyar-

országon. Kossuth Könyvkiadó - Hazafias Népfront 1978. 

5-7. P.  

A K.ommintern, VII.. kongresszusa az antifasiszta nép-

front céljának, osztálytartalmának meghatározásán, a 

szövetségi politika módszereinek, eszközeinek körvona-

lazásán túl arra is rámutatott, hogy az eredményes harc 

kibontakoztatásának elengedhetetlen feltétele, hogy a 

kommunista pártok megszilárditsák soraikat, kilépjenek 

az elszigeteltségből, olyan  számottevő politikai ténye-

zőkké váljanak, amelyek össznépi célokat tüznek maguk 

elé, az egész dolgozó nép, a nemzet vezetésére vállal-

koznak. Dimitrov igy figyelmeztette a régi módszerek-

től nehezen szabaduló kommunistákat: 

"Azt akarják, hogy pártjaink a kapitalista országok-
ban úgy dolgozzanak és úgy harcoljanak, mint a munkás-
osztály igazi politikai pártjai, hogy valóban politi-
kai tényezők legyenek országuk életében... ne szorit-
kozzanak csupán propagandára, kritikára és üres harci 
felhivásokra a poroletariátus diktat úrá jáért. " Más szó-
val: "Egyre nagyobb tömegeket. .akarunk bevonni a forra- 
dalmi osztályharcba, és égető érdekekből és szükség-
letekből kiindulva, saját tapasztalataik alapján akar-
juk elvezetni őket a proletárforradalomhoz." Uo. 13.p. 

2. Kállai Gyula: A magyar népfront négy évtizedéről. Magvető 

Kiadó, Budapest, 1977. 56-62. p. 

Nálunk az első népfront jellegű, a kommunisták által 

inspirált és szervezett kisérlet a Márciusi Front-moz-

galom volt. Erről Kállai Gyula igy ir: 

"A Márciusi Frontban tömörült s a szeg6nyparasztság 
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égető problémáit feltáró népi irók - ideológiai 
bizonytalanságuk ellenére - világosan jelezték, 
hogy az antifasiszta egységfront alapja csakis a 
munkás - paraszt szövetség lehet. Csirájában a 
Márciusi Front a népfront megvalósitásának első 
szervezeti kerete volt. A benne folyó _politikai és 
ideológiai viták legális fórumot teremtettek a 
Kommunisták Magyarországi Pártja antifasiszta egy-
ségfrontjának ismertetésére, népszerüsitésére. A 
Márciusi Front által 1937. március 15-én nyilvá-
nosságra hozott követelések a  fő  kérdésekben a 
Kommunisták Magyarországi Pártja politikai irány-
vonalát: az ország radikális, demokratikus átala-
kit&sát juttatták kifejezésre. Ezért törekedett a 
kommunista párt arra, hogy a Márciusi Frontot a 
fejlődés későbbi szakaszában a népfrontban érdekelt 
pártok együttműködésének szervezeti megtestesitőjé-
vé tegye .  Sajnos ez az elképzelés több különböző 
ok miatt - a fasiszta terror, a letartóztatások s 
ennek nyomán a mozgalom számos résztvevőjének meghát-
rálása, sőt a fasizmussal való kacérkodás miatt - nem 
vált valóra." UP. 63-64. P.  

3. Uo. 64 - 76. p. 

4. Uo. 76 - 77. P . 

5. Uo.77.P.A szerző müvében a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Fronttal kapcsolatban  a következőket hangsúlyozza: 

" A Függetlenségi Front formailag pártkoalició, lé-
nyegét tekintve széles osztályszövetség volt, amelybe 
beletartozott a munkásosztály, .a parasztság, a városi 
kispolgárság, a demokratikus érzelmü értelmiség és a 
burzsoáziának a németekkel szembefordult része is. 
Megalakitásában a Magyar Kommunista Párton kívül részt 
vettek a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt,: 
a Független Kisgazdapárt, a Polgári Demokrata Párt és a 
szakszervezetek képviselői. A haladó erők szervezkedésé-
nek, a kommunisták,,a más pártbeliek és pártonkivüliek 
együttmüködésének a fasizmus elleni küzdelemben rend-
kivül nagy jelentősége volt. Ezzel az összefogással 
készenléti állapotba helyezkedtek, s a felszabadult te-
rületeken azonnal megkezdték működésüket azok az erők, , 

amelyek képesek voltak a forradalmi átala]ulás megindí- 
tására, az új, demokratikus állam alapjainak lerakására." 
:',.a kommunisták kezdeményezésére átfogó, demokratikus, 
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antifasiszta, antiimperialista, antifeudális prog-
ramot fogadott el, amely az objektiv viszonyokkal 
összhangban a nemzeti, népi demokratikus forra-
dalomra irányult."  Uo. 77-79. P. 

6 Uo. 78-84.  p. 

7 A Magyar Népfront ;története. Dokumentumok 1935-1976. 
Második kötet 150-151. P. • 

A Magyar Függetlenségi Népfront programjában a követ-
kezők olvashatók: 

" A Magyar Függetlenségi Népfront a magyar munkás-
osztály, a dolgozó parasztság, a népet szolgáló értel-
miség, a dolgozó kisemberek harci és épitő szövetsége 
a leghaladóbb, a legcéltudatosabb és legkövetkezetesebb,, 
társadalmi osztály, a minkásosztály vezetésével." - ol-
vashatjuk programnyilatkozatában., an.. 
A Magyar Függetlenségi Népfrontban egyesült demokra- 
tikus erők a következő fő célokat tüzik maguk elé: 

1. A magyar köztársaság következetes kifejlesztését a 
dolgozó nép államává, népköztársasággá, a szó tel-
jes értelmében. 

2. A népért végzett közös munka alapján a demokratikus 
erők egyre szorosabb egységét a pártversengés helyett, 

3. A magyar nemzetgazdaság felvirágoztatását. . 

4. A  munkán alapuló önálló kisipar és kiskereskedelem 
nemzetgazdaságilag hasznos szerepének elismerését 
és megbecsülését, szabad müködésük biztositását. 

5. A néphez hü, aztország gazdasági, kulturális felemel-
kedését szolgáló értelmiség számára méltó hely biz-
tositását a társadalomban, munkájának fokozott anyagi 
elismerését. 

G; A dolgozók életszinvonalának állandó és tervszerü eme-
lését, a termelőerők fejlődése és a munka növekvő 
termelékenysége szerint. 

7. A dolgozó nép kultúrszinvonalának, általános müvelt-
ségének és szakképzettségének emelését, 

8. A vallásszabadság feltétlen biztositását. 

9. Harcot a sovinizmus minden megnyilvánulása és marad- 
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ványa ellen, népünk gondolkodásának átalakítását 
az igazi hazafiság szellemében, amelynek elválaszt-
hatatlan része a dolgozó osztályok és a szabad né-
pek nemzetközi testvérisége. 

10. Demokratikus vivmányainknak, nemzeti függetlensé-
günknek, népünk és a világ békéjének biztositása 
érdekében szembeszállást minden imperialista törekvéssel, 
szilárd helytállást a nemzetközi békefrontban. A vi-
lág demokratikus táborának élén álló nagy Szovjetunió-
val és a népi demokratikus államokkal kötött baráti 
és kölcsönös segélynyujtási szerződések következe-
tes betartását, a baráti országokkal való politikai, 	' 

gazdasági és kulturális kapcsolatok mélyitését. 

11. Nemzeti függetlenségünk megvédésére, belső békénk 
biztositására, szövetségesi kötelezettségeink telje-
sitésére erős, egységes szellemü, demokratikus nép-
hadsereg kiépitését és korszerü felszerelését. 

12. A magyar dolgozó nép politikai és erkölcsi egységé-
nek előmozdítását és megvalósitását a kizsákmányo-
lás elleni harc alapján a munkán és az igazságossá-
gon épülő új társadalom megteremtésével. 

8 Uo. 180-181. p. 

9 Kállai Gyula: A magyar népfront négy évtizedéről. Magve-

tő Kiadó, Budapest, 1977. 88 -91. p. 

LO A Magyar Szocialista  Munkáspárt VIII. kongresszusának jegy-

zőkönyve 1962. november 20-24. 15-58. p. 

Ll Uo. 439. P. 

L2, Uo. 467. p. 

J.  A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa. Kossuth 

Könyvkiadó, 1966. 28. p. 

4 Uo. 112. p. 
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15. A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa. Kossuth 

Könyvkiadó, 1970. 32. p. 

16 A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa, Kossuth 

Könyvkiadó, 1975. 111-112. p. 

17 Uo. 188. p. 

18 Uo. 216. p. 

19 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának elő- 

zetes jelentése a XIII. kongresszus küldötteinek. A Nép-

szabadság 1985. március 23-i számának melléklete. 

20 A Magyar Szocialista munkáspárt  XIII. Kongresszusa. 1985. 

március 25-28. Kossuth Könyvkiadó, 1985. 209. P. 

21 A Hazafias Népfront V. kongresszusa 1972. április 26-27-28. 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa. Budapest, 1972. 235. p. 

22 A Hazafias Népfront feladatai az MSZMP Központi Bizottsága 

Közművelődési Határozatának megvalósitásában. A közművelő-

dés helyzete és fejlesztésének feladatai. Országos Közmű-

velődési Taíács, 1976. 472. p. 

23. Uo. 476-477. P . 

24 Uo. 477. p. 

25 A Hazafias Népfront VI. kongresszusa 1976. szeptember 

18-19. Hazafias  Népfront Országos Tanácsa. Budapest 1976. 

77. P. 

26 Uo. 33. P. 
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27 Uo. 230_231. P. 

28 A Hazafias Népfront VII. kongresszusa 1981. március 

14-15. Hazafias Népfront Országos Tanácsa. Budapest, 

1981. 192-193. p. 

29 A Hazafias Népfront Országos Elnöksége Honismereti 

Bizottságának beszámolója a honismereti mozgalom hely-

zetéről és feladatairól. Honismeret 1976. 2-3. 15. 

30 Székely György egyetemi t anár hozzászólása a VII. kong-

resszuson. A Hazafias Népfront VII.. kongresszusa 1981. 

március 14-15. Hazafias Népfront Országos Tanácsa. 

Budapest, 1981. 187. p. 

31 Uo. 31. p. 

32 HNF Csm-i Bizottsága Irattára: 1969-70/IX. -36.sz. 

A Megyei Honismereti Bizottság tagjai a következők: 
dr. Nyíri Antal, dr. Dömötör János, dr. Tóth Imre, dr. 
Madácsy László, dr. Inczef i Géza, dr. Turai Géza, Hojcsi 
Pál, Józó Jánosné, dr. Börcsök Vince, Barna László, Faze-
kas István, Fenákel Judit, Horváth Dezső, dr. Juhász Antal 
és Boros József. Elnök: dr. Nyiri Antal, titkár Böresök 
Vince. 	 . 

33 A honismereti munka megszervezésének feladatai Csongrád 

megyében. HNF Csm-i Bizottsága Irattára: 1969/IX.-144. sz. 

34 A honismereti mozgalom Csongrád megyében tiz év alatt 

/1960-1970/ elért eredményeiről dr. Börcsök Vince t anár, 

mint küldött az I. Országos Honismereti Konferencián szá-

molt be. Honismeret-Helytörténet, 1970/2. 101-104. p. 

35 Páhi Ferenc-Schneider Miklós: Pusztaszertől Pusztaszerig. 

Csongrád Megyei Múzeumi Füzetek 3. Szeged, 1965. 7. p. 
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36 Zöldi Kovács Lajos: A nagybirtokrendszer megszüntetése 

és a f öldmüves nép földhöz juttatása. Csongrád Megyei 

Honismereti Hiradó, 1970. 26-27. p. 

37 Erdei Ferenc: Város és vidéke. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1977. 133. P. 

38 Tájékoztató a Pusztaszeri Nemzeti Emlékpark továbbfejlesz-

téséről. Csm-i Tanács Irattára. 1973/I.-70. sz. 

39 Hantos Mihály: A Pusztaszeri Nemzeti Emlékhely. Honismeret, 

1978/5-6. 41. p. 

40 Losonczi Pált idézi Koncz János: Ismerni a múltat, vállal-

ni a jelent és a jövőt. Pusztaszertől Ópusztaszerig. Dél-

magyarország, 1985. augusztus 17. 3. p. 

41 Dr. Koncz János: Ismerni a múltat, vállalni a jelent és a 

jövőt. Pusztaszertől Ópusztaszerig. Délmagyarország, 1985. 

augusztus 17. 2-3. p. 

42 Kovács Lajos: A Szegvári Falumúzeum. Csongrád Megyei Hon-

ismereti Hiradó, 1984. 93-97. p. 

43 Gát László: Iskolamúzeum Csongrádon. Honismeret.,. 1976./5. 

38-40. p. 

44 Dr. Börcsök Vince: Rgy  tápai magángyűjtemény. Csongrád 

Megyei Honismereti Hiradó, 1975-76.  151-152. p. A gyüj-

temény védett néprajzi gyűjteménnyé v an  nyilvánitva. 

45 Dr. Tóth Ferenc. Élet az Espersit-házban.Csongrád Megyei 

Honismereti Hiradó, 1982. 153-156. p. 
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46 Bőrcsök Vince: Tizéves a Palotai Krónika. Csongrád 

Megyei Honismereti Hiradó, 1980. 71-74. p. 

47 Gémes Balázs: Falukrónika írása Tömörkényen. Csongrád 

Megyei Honismereti Hiradó, 1980. 79..84. p. 

48. Gát László: Mozaikok Csongrád város történetéből. Honis-

meret, 1978/3. sz. 57. P. 

49 Sebestyén István: A Mozaikok... szerepe a helytörténeti, 

kutatásban Csongrádon. Csongrád Megyei Honismereti Hiradó, 

1981. 113-115. p.- 

5u Asztalos P. Kálmán: Csanádpalota története 1856-b an . 

Csongrád Megyei Honismereti Hiradó, 1970. 56-65. p. 

51 id. dr. Katona Imre: A Csongrád megyei Mindszent lakosságá-

nak történetéből. Csongrád Megyei Honismereti Hiradó, 1970. 

42-49. p. 

52 Puskás Ferencné: Zákányszék története. Csongrád Megyei 

Honismereti Hiradó, 1970. 50-56. p. 

53 Kardos László: Domaszék történetéből. Csongrád Megyei 

Honismereti Hiradó, 1972/73 31-38. p. 

54 Komoly Pál: Pitvaros Felszabadulása. Csongrád Megyei Hon-

ismereti Hiradó, 1974/75 27-47. p. 

55 Dr. Kováts Zoltán: Szegedi Krónika 1978. Csongrád Megyei 

Honismereti Hitadó, 1980. 29-35. p. 

56 Ormos Gerő: Részletek a balástyai Móra Ferenc Tsz egy napja 

c. történeti riportból. Csongrád Megyei Honismereti Hiradó, 

1970. 33-41 p. 
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57 Eszenyi László: Több mint harminc év a közös uton /A 

csongrádi Vörös Csillag Tsz történetéből, Csongrád 

Megyei Honismereti Hiradó, 1980. 29-35. p. 

58 Vass Henrik: Üzemtörténet - munkásmozgalom-történet  - 

szocialista hazafiság. Honismeret, 1977/6.sz, 18-19. p. 

59 Incze Miklós: Előszó. Az üzemtörténetirás kérdései. 

Magyar Történelmi Társulat, 1979. 15-16. p. 

A kiadványfüggelékeként Tóth Róbert a magyar üzem- 
történeti irodalom válogatott bibliográfiáját adja 
közre, 

60 A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának 

Füzetei I. számának előszava .  Budapest, 1969. 5-6. p. 

61 Dr. Molnár Béla bevezető előadása az I, Országos Üzem-

történeti Konferencián. Honismeret, 1978/3. sz, 5-7. p. 

62 Oltvai Ferenc: A szocialista brigádnaplók forrásértéke. 

Hónismeret, 1975/1-2.  sz. 11. p. 

63 Dr. Csatári Daniel: A hazafiság és a nemzetköziség főbb 

tartalmi és módszert ani kérdései a propagandamunkában. 

Hazafiság és nemzetköziség a marxizmus-leninizmusban. 

Propagandisták elméleti tanácskozása, Veszprém 1978. 

Kossuth Könyvkiadó, 1979. 61. p. 

64 Uo, 69 . p. 

65 Dr. Szántó Imre: Helytörténet-honismeret: A hazaszeretet-

re való nevelés egyik jelentős tényezője. Csongrád Megyei 

Honismereti Hiradó, Szeged, 1981. 15. p. 

66 Dr. Csatári Dániel: Szocialista hazafiság - történelmi 

tudat .  Honismeret, 1978/5-6. sz. 40. P.  
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67 Kádár János: A szocialista Magyarországért. Beszédek 

és cikkek 1968-1972. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 

1972. 47-49. p. 

68 A honismereti akadémiákat rendező megyék /városok/: 

1973-ban 
1974-ben 
1975-ben 
1976-ban 
1977-ben 
1978-ban 
1979-ben 
1980-ban 
1981-ben 
1982-ben 
1983-ban 
1984-ben 
1985-ben 

Szabolcs-Szatmár megye 
Szabolcs-Szatmár megye 
Baranya megye 
Bács-Kiskun megye 
Győr-Sopron megye 
Csongrád megye 
Nográd megye 
Vas megye 
Szolnok megye 
Szabolcs-Szatmár megye 
Somogy-megye 
Békés megye 
Győr-Sopron megye 

/Nyiregyháza/ 
/Nyiregyháza/ 
/Pécs/ 
/Kecskemét/ 
/Győr/ 
/Szeged/ 
/Salgótarján/ 
/Szombathely/ 
/Szolnok/ 
/Nyiregyháza/ 
/Kaposvár/  
/Szarvas/  
/Sopron/ 

69 Dr. Szántó Imre megnyitója a VI. Országos Honismereti 
Akadémián. Honismeret, 1978/5-6. 3-4. p. 

70. A IV. Országos Honismereti Konferencia ajánlása. 

Kisalföld, 1985. Julius 10. 

71 Csatári Dániel: Szocialista hazafiság-történelmi tudat. 

Honismereti 1978/5-6. sz. 37. p. 

72 A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 61 § /3/. Közgazda-

sági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 404. p. 

73 Kővágó László: Nemzetiségi kérdés - nemzetiségi politika. 

Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1968. 58. p. 

"A nemzeti szövetségek - Magyarországi Délszlávok 
Demokratikus Szövetsége, Magyarországi Németek Demokra-
tikus Szövetsége, Magyarországi Románok Demokratikus 
Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövet-
sége - a magyarországi nem magyar nemzetiségü magyar 
állampolgárok alkotmányban rögzitett nemzetiségi jogait 
és érdekeit képviselő önálló társadalmi szervezetek. 
A nemzetiségi lakosok e szövetségek keretében vesznek 
részt szervezett formában a társadalmi életben. A szö-
vetségek biztositjak, hogy a nemzetiségi lakosok nemcsak 
egyénileg, hanem  társas keretben is gyakorolják nemzeti- 
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ségi jogaikat. A nemzetiségi szövetségek a felsza-
badulást követő létrejöttük után először mint kul- 
turális szervek müködtek. Később bontakozott ki az a 
törekvés, hogy nem csupán kulturális, hanem politikai 
rendeltetést is betöltsenek. Bár e szövetségek elsőd-
leges feladata napjainkban  is a nemzetiségi kultura 
ápolása, egyre hatékonyabb an  közremüködnek a politikai 
és társadalmi élet egyéb területein is. A nemzetiségi 
szövetségek a Hazafias Népfront keretében önálló 
szervezetként, az egyéb társadalmi szervezetekkel és 
az állami szervekkel - különösen a tanácsokkal - együtt-
müködve fejtik  ki tevékenységüket." 

74 A Hazafias Népfront V. kongresszusa 1972. április 26- 

27-28. Hazafias Népfront_ Országos Tanácsa. Budapest, 

1972. 237. p. 

75 A Hazafias Népfront VI. kongresszusa 1976. szeptember 

18-19,Hazafias Népfront Országos Tanácsa. Budapest, 

1976. 228. p. 

76 A Hazafias Népfront VII. kongresszusa, 1981. március 

14-15. Hazafias Népfront Országos Tanácsa. Budapest, 

1981. 191. p. 

77 A megyénkben élő nemzetiségi lakosság helyzete és a 

nemzetiségi politikával összefüggő népfrontfeladatok. 

A HNF Csongrád Megyei Elnöksége állásfoglalása 1973. 
X. 5. HNF Csongrád Megyei Bizottsága irattára 1973. 
IX.-87. sz. 

78 A Magyar Szocialista Munkáspárt  X. kongresszusa 

1970. november 23-28. Kossuth Könyvkiadó, 1970. 105. p. 

79 A nemzetiségi tanácstagok megoszlása községenként - 1973—
ban  - a  következő:  

Pitvaros szlovák 	10 fő 
Ambrózfalva szlovák 	4 fő 
Csanádalberti szlovák 	4 fő 
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Deszk délszláv 	3 fő 
Ujszentiván délszláv 3 fő  
Magyarcsanád délszláv 4 fő 

román 	4 fő 
Szeged város 	1 fő 
Megyei tanácstag dél- 

szláv 2 fő 
Összesen tehát 	35 1'6  

80 Az 1973-as  évben megrendezett nemzetiségi kongresszusok-
kal kapcsolatos küldöttértekezleteken a nemzetiségi lakos-
ság vezetői beszámolóikban tájékoztatták a megjelenteket 
az elért eredményekről; felmérték a helyzetet, beszéltek 
a kongresszusi küldöttek tennivalóiról, vázolták a nem-
zetiségi lakosság előtt álló feladatokat. Megállapitották, 
hogy mind a nemzetiségi szövetségek tevékenységében, mind 
a szocialista internacionalizmus elvein alapuló nemzeti-
ségi politika érvényesülését illetően számottevő a fej-
lődés. 

81 A nemzetiségi lakosság helyzete megyénkben. Alapszerve-

zeti tájékoztató, 1979. 2.sz. 20. p. 

82 Tájékoztatás a nemzetiségi politika alkalmazásának Csong-

rád megyei tapasztalatairól és a népfrontbizottságok fel-

adatairól, 1978. IV. 18-án. A HNF Csongrád Megyei irattára 

1978./IX.-37. sz. 

83 Uo. 

84 Uo. 

85 Uo. 	. 

86 Jegyzőkönyv a szegedi Délszláv klub alakuló üléséről: 

HNF Csongrád megyei irattára: 1977/IX.-11 sz. 

A szegedi Délszláv klub megalakítása 1977. február 17-én 
17 óraka, vette kezdetét. Az esemény a HNF Szeged Városi 
Bizottságának hivatalos helyiségében zajlott le. Többek 
között megjelentek: Vántus Istvánné, az MSZMP városi 
bizottsága, dr. Kovács Istvánné a városi tanács müvelő-
dési osztálya, Boros József, a megyei népfront, mig 
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Szabó'Antal a városi népfront részéről. Boros József 
ismertette a klub létrehozásának szükségességét, cél-
ját és feladatát. A szervezőbizottság nevében szerb-
horvát nyelven Lung Milán, magyarul pedig dr. Bundity 
István mondott köszöntőt, és beszéltek a klub prog-
ramjár61. 
Szabó Antal a HNF és a szervezőbizottság nevében javas-
latot tett héttagu vezetőségre: Táncsu Béláné, dr. Bun-
dity István, Sztráin Lyubinka, Dobozi Istvánné, Zsivity 
Radivoj, dr. Nikolásev Velimir, Lung Milán. 
A klubtagok egyhanguan elfogadták a javaslatot. A vezető-
ség visszavonult, hogy a különböző posztokrá megválassza 
a tisztségviselőket. Ennek eredménye: 
Elnök: 	Sztráin Lyubinka 
Elnökh.: 	Zsivity Radivoly 
Titkár: ' 	Lung Milán 
Szervező: 	dr. Nikolásev Velimir 
Krónikás: 	Dobozi Istvánné 
Sajtóprop: 	dr. Bundity István 
Gazdasági f.: 	Tancsu Béláné 
Boros József ismertette a klubtagsággal a különböző tiszt-
ségekre megválasztott vezetőségi tagok névsorát, Sztráin 
Lyubinka mint elnök szerbhorvát nyelven köszöntötte a tag-
ságot. Majd ezt követően Lung Milán szavazásra bocsátot-
ta, hogy a hét melyik napja legyen klubnap. A tagság a 
szerdai nap mellett döntött .  Megállapodtak abban  is, hogy 
hetenként találkoznak, s havonta egy alkalommal nagyobb 
rendezvényt szerveznek. 
A tagság ezután megtekintette a rendelkezésükre bocsátott 
klubszobát és annak berendezését. 
Ezután az elnök bezárta az alakulóülést, és megköszönte a 
jelenlévők részvételét. 

87 Tájékoztatás a nemzetiségi politika alkalmazásának Csongrád 

megyei tapasztalatairól és a népfrontbizottságok feladatai-

ról. 1978. IV. 18-án. A HNF Csongrád megyei irattára: 1978. 

IX.-37. sz. 

88 A Megyei Nemzetiségpolitikai Bizottság alakuló ülése. 

1979, márciusl5. A HNF Csongrád megyei irattára: 1979/IX . -
22. sz. 

Az alakuló ülés március 15-én volt, melynek meghivója 
az alábbiként szólt. "A Hazafias Népfront Csongrád megyei 
Elnöksége 1979. február 28-i ülésén elfogadta a Nemzeti-
ségpolitikai Bizottság alakítására tett  javaslatot.  
A Bizottság 1979. március 15-én 15.00 órakor tartja ala-
kuló ülését a HNF Csongrád Megyei Bizottsága /Szeged, 



— 156 — 

Lenin krt. 47./ tanácskozó termében. Az ülésre tisz 
telettel meghivjuk, megjelenésére feltétlen számitunk. 
Szeged, 1979. március 7. Molnár Sándor megyei titkár/." 
Az alakuló ülésen a következő tisztségviselők és tagok 
kerültek megválasztásra. Elnök: Móricz Jenőné Deszk, 
Titkár: Sturcz Mártonné HNF MB, Tagok:Bacsa Pál Szeged, 
főiskola szlovák tanszék, Cselorszky György Ambrózfal-
va, D.Nagy Imréné MSZMP Makó, Dr. Hegyi András JATE, 
Karsai Arpádné Szeged járási hivatal, Lung Milán SZMT, 
dr. Müller Józsefné Megyei T anács, Petrusán György 
Szeged főiskola román t anszék, Rádity Velimir Deszk, 
Rotár Aurél Magyarcsanád, dr. Sebe János MSZMP MB, 
Schmidt József MSZMP Szeged. 

89 A Nemzetiségpolitikai Bizottság 1979-es munkaterve, A HNF 

Csongrád Megyei irattára: 1979/IX.-24. sz. 

"1979. március 15. 
Alakuló ülés. 
A bizottság tisztségviselőinek megválasztása. 

1979. május 15. 
1 / A munkaterv megvitatása, elfogadása. 

Felelős: Móricz Jenőné elvtársnő. 
2 / A nemzetiségek anyanyelvi oktatásának le-

hetőségei Szeged városban /általános is-
kola, középiskola, TIT. 
Felelős: Dr.  Miller  Józsefné, a Csm-i Ta- 

nács VB Müv, Oszt.vez. 

1979, julius 	 . 

Kihelyezett ülés a szegedi Délszláv klubban, . 

ismerkedés a klub tevékenységével. /Meghivót 
kapnak a nemzetiségi falvak kulturális szakem-
berei is. 

1979. október  
Az oktatási és közmüvelődési munkára történő 
felkészítés helyzete a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Szlovák és Román Tanszékén. /Meghivott 
a Pécsi Tanárképző Főiskola. 
Felelősök: Petrusán György , 

Bacsa Pál  elvtársak.  

1979. december  

1 / A nemzetiségi hagyományok megőrzésének le-
hetőségei Csongrád megyében, 
Felelős: Dr. Hegyi András elvtárs. 

2 / Az éves munka értékelése. 
Felelős: Móricz Jenőné elvtársnő, 
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90 Az oktatási és közmüvelődési munkára történő felké- 

szités helyzete a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szlovák 

és Román Tanszékén. A HNF Csongrád megyei irattára: 

1979/IX.-36. sz. 

A nagy alapossággal készült beszámoló szólt egyebek 
között a nemzetiségi pedagógusképzés tartalmi kérdéseiről, 
és megállapította: "A nemzetiségi pedagógusképzés a magyar 
pedagógusképzés szerves része, A pedagógusképzés területén 
az elmúlt években lényeges változások mentek végbe, amplyek 
hatással voltak a nemzetiségi pedagógusképzésre is. 	. 
Az 1972-es oktatáspolitikai párthatározat végrehajtása so-
rán az 1976/77, tanévtől új tantervek, programok léptek 
életbe a tanárképző, a tanitóképző főiskolákon és az 
óvonőképző intézetekben. Ezek meghatározzák a nemzeti-
ségi pedagógusképzés kereteit, egyben az utóbbi két in-
tézménytipusban megteremtették a nemzetiségi képzés alap-
jait. 
A nemzetiségi pedagógusképzés alapvető célkitüzése azo-
nos a magyar pedagógusképzésével. Ezenkivül azonban sa-
játos feladatok ellátására is fel kell késziteni a nem-
zetiségi hallgatókat. Olyanokra, amelyek a nemzetiségük 
szolgálatából, a nemzetiségi nyelvtudásból fakadnak. Ezek 
a nemzetiségi óvodás, általános iskolás gyerekek szinvo-
nalas oktatását, a nemzetiségi dolgozók anyanyelven törté- 
nő általános müvelését, a nemzetiségi közmüvelődést, a 
nemzetiségi hagyományok és kultúra feltárását és ápolását 
jelentik. 
A képző intézmények a tannyelvit és a nyelvoktató iskolák, 
óvodák számára képeznek pedagógusokat. Megnyugtató az, 
hogy a képzés folyamatában a két iskolat .ipus nem válik 
szét egymástól. 
Az 1976/77.  tanévben bevezetett tanterv minden intézmény-
tipusban bevált, de finomításra szorul. 
A tanárképző főiskolákon a népmüvelés szak beinditásával, 
a tanitóképző intézetek főiskolákká való átszervezésével 
és a szakkolégiumi képzés beinditásával lehetővé vált, hogy 
a nemzetiségi tanárjelöltek második szakként a népmüvelést, 
a nemzetiségi tanitójelöltek pedig szakkolégiumként a 
népmüvelést, könyvtárt vehessék fel. Ezz el  közmüvelődési 
munkára való felkészitésnek megteremtődtek a szervezeti 
és tantervi feltételei. Nincs megoldva azonb an  a speciális 
nemzetiségi közművelődési feladatokra való felkészítés 
kérdése, /... / 
Az új képzésben nagyobb szerepet kapott a nyelvnövelés, 
Ez nagy előrelépés. Nem megoldott jelenleg a tanárképzés- 
ben  a második szak, a tanitóképzésben pedig a szaktár-
gyak nemzetiségi nyelven való elsajátittatása. 
/.../ A módszertan oktatása a képzésben tantervileg, vagy-
is szervezetileg megoldott, tartalma, személyi és tárgyi 
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/jegyzet/ feltételei hiányosak, nemzetiségi szakonként 
eltérőek. 
Pozitiv irányú változás következett be a szakdolgozat 
területén. A hallgatók kb. 90 %-a anyanyelvén írja 
szakdolgozatát, és témájában nemzetiségük szokásrend-
szerével, kulturájával, nyelvi sajátosságaival foglal-
koznak. 
A külföldi részképzés - a román szakosok kivételével - 
az együ?tmiiködő országok nemzetiségi politikájának függ-
vényében változó lehetőségeken belül,. szervezetileg meg- 
oldottnak tekinthető. Ez előrelépés. Tartalmában azonban  
nincs meg a kellő munkamegosztás a hazai és a külföldi 
részképzés között. Ki kell dolgozni, hogy a képzési 
programból mi legyen a külföldi részképzés feladata. 
Törekedni kell a külföldi partnerekkel való együttmükö-
dés keretében ennek érvényesitésére. 
A nevelés folyamatában helyesen bontják le az oktatók 
a nemzetiségi politikát nevelési feladatokra, helyesek 
a magyar hazához és az anyanemzethez kötődés arányai is.  
Mégis egyre nagyobb gondot jelent a nemzetiségi tudat 
gyengülése, amely azárt közösségek felbomlásának, a 
városba áramlásnak, a falusi életforma megváltozásának, 
a természetes asszimilációnak a következménye." 
A beszámolóban még több fontos megállapitás találha1x 
azonban  érdemesebb azt bemutatni, hogy milyen feladato-
kat tartottak fontosnak, szükségesnek. Igy: 

"1 / Mindenekelőtt fokozni kell. a nemzetiségi tudat 
fejlesztését, erősitését, a nemzetiségi oktatás, 
müvelődés iránti igények felkeltését célzó nevelői 
tevékenységet. 

2 / A nemzetiségi pedagógusképzés tartalma jobban iga-
zodjék a közoktatás igényeihez, fejlődési tenden-
ciájához. Erinek érdekében tovább kell fejleszteni 
a jelenlegi tanterveket. 

3 / Gondoskodni kell a hiányzó jegyzetek pótlásáról, 
a meglévőjegyzetek átdolgozásáról, korszerüsité-
séről. 

4 / Felül kell vizsgálni a szakmai gyakorlatok rend-
szerét, gondoskodni kell a bázisiskolai és a 
szakvezetői hálózat kiépitéséről, a szakvezetők 
rendszeres továbbképzéséről. 

5 / Törekedni kell a képzés szinvonalához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek favitására. 

6 / Szorgalmazni kell a felvételire előkészitő t an-
folyamok beinditását. 

7 / Meg kellene teremteni speciális nemzetiségi köz-
niüvelődési feladatokra való felkészítés tantervi 
feltételeit.  
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8 / Megoldást kell találni a második szak, il-
letve a tanitóképzésbén a szaktárgyak nemzeti-
ségi nyelven való elsajátittatására, az íuz. 
"szaknyelv" bevezetésére. 

9 / Továbbra is szorgalmazni kell a román szakos 
tanárjelöltek romániai részképzésének biztosi-
tását. 

10 / Nagyobb segitséget kell nyujtani a végzős hall-
gatók elhelyezéséhez: el kellene érni, hogy a 
meglévő álláshelyeket a tanácsok meghirdessék. 

11 / Tovább kell erősiteni az azonos nemzetiségü 
pedagógusok képzését végző intézetek együtt-
muködését. " 

91 Dr ,  Hegyi András: A nemzetiségi hagyományok ápolásáról 

Csongrád megyében, Csongrád Megyei Honismereti Hiradó, 

1980. 23-28. p. 

92 Uo. 

93 Uo. 

94 Uo. 

95 A Megyei Nemzetiségpolitikai Bizottság 1980. évi munka-

terve. A HNF Csongrád megyei irattára: 1980/IX.-10. sz. 

"  1980. február  

1 / A Nemzetiségi Szövetségek kongresszusain hozott 
határozatok megvalósítása Csongrád megyében. 
Előadók: Petrusán György, 

Rusz Márk, 
Bacsa Pál.  

2 / Az 1980.évi munkaterv megbeszélése. 

Április /`Kihelyezett ülés Deszken/ 

1 / A nemzetiségi lakosság és a nyelvi ország 
kulturális kapcsolatainak alakulása megyénkben. 
Felelős: Lung Milán, a KPVDSZ politikai munka- 

társa. 

2 /A  szeptemberben megrendezésre kerülő Nemzetiségi 
Nap előkészitése. 
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Táj.ékoztató az Ünnepi Könyvhét megnyitójával 
kapcsolatos feladatokról. 
Felelős: Sturcz Mártonná, a HNF politikai munka- 

• 	társa. 

Szeptember  

1 / A közmüvelődés és az anyanyelvi ismeretterjesz- 
tés helyzete és zfeladatai Csongrád megyében. 
Előadó: Karsai Arpádné, a Szegedi Járási Hiva- 

tal elnökhelyettese. 

November  

1 / Az éves munka értékelése, az 1981. évi munka 
éiőkészit é se. 
Kihelyezett ülés a román klubban. 
Felelős: Móricz Jenőné, a bizottság elnöke." 

96 Moholi Károly főiskolai főigazgató levele. A HNF Csongrád 

megyei irattára: 1980/IX.- 10.sz. 

97 A Román klub 1980-as programja. A HNF Csongrád megyei 

irattára: 1980/IX. -12.  sz. 

A Román Klub második foglalkozása  

Ide 'e: 1980. április 8. 
I?elye: Tanárképző Főiskola Közmüvelődési Klub. 
Programja: 1 / Megemlékezés Tudor Arghezi és Mihail 

Sadoveanu születésének 100. évfordulójá-
ról. Rövid beszédet mond Kimpián Péter fő-
iskolai tanársegéd. Közremüködnek a főis-
kola irodalmi szinpadának tagjai és a román 
szakos hallgatók. 

2 / Diavetitéses előadás a moldvai kolostorok-
ról és templomokról. 

A Román Klub harmadik foglalkozása  

Ideje: 1980. május 6. 
Helye :  Tanárképző Főiskola Közmüvelődési Klubja. 
Programja: 1 / Diavetitéses előadás a hazai román néprajzi 

gviijtőtábor munkájáról. 
Előadók: Dr. Grin Igor mú.zeológus és 

Dr. Bencsik János levéltárás 
/békéscsabai szakemberek/. 

2 / Baráti beszélgetés, zenehallgatás, ujság-: 
és folyóiratolvasás. 

A Román Klub negyedik foglalkozása  

Ideje:  1980. október 7. 
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Helye: Tanárképző Főiskola Közmüvelődési Klub 
Programja: 1 / Hazánk felszabadulásának 35. évfordulója 

alkalmából beszélgetés aktuális nemzeti-
ségpolitikai kérdésekről. Bevezetőt mond 
és a vitát vezeti dr, Csatári Dániel egy.  
tanár.  

2 / Szabad foglalkozás. 

A Román Klub _ ötödik -  foglalkozása  

Ideie : 1980. december 9. 	 , 
Helye: A Tanárképző Főiskola Tamási Áron Klubja. Április 

4. utja 6.sz. 
Programja :.Baráti találkozás és tapasztalatcsere a batto- 

nyai és az eleki román klubok és a szegedi 
román klub tagjai között. Közreműködik a Hegedüs 
együttes. `Román népdalok és táncok bemutatása, 
tanulása/, 

98 A nemzetiségi lakosság és nyelvi nemzet kulturális kap-

csolatainak alakulása megyénkben. A megyei nemzetiség-

politikai bizottsági ülés jegyzőkönyve. 1980. április 

28. A HNF Csongrád megyei irattára:1980/IX.-17. sz. 

99 Uo, 

100 Dr. Szántó Imre felszólalása a Hazafias Népfront megyei 

értekezletén, 1985. XI. 23-án. A HNF megyei irattára: 

1985/III.-98. sz. 

101 Arató Endre: A magyar nemzetiségi politika irányzatai a 

negyvenes években. Magyarország története 5/2. 977. P. 

102 Dr Szántó Imre: A magyar és szerb lakosság békéjének 

felbomlása. Szeged története 2. Szeged, 1985• 751. p. 

103 A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus 

időszerü kérdései. A Magyar Szocialista MunkAspárt Köz- 

ponti Bizottsága mellett működő Kulturpolitikai Munka-
közösség állásfoglalása,Kossuth Könyvkiadó, 1974. 33-343 
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104 Marx-Engels Müvei. 16. köt. Budapest, 1964. 405. p. 

105 Lenin Összes Müvei 23. köt. Kossuth Könyvkiadó, 1969. 

317. P.  

106 L. Brezsnyev: Az emberek új történelmi közösségének, a 

szovjet népnek a létrejötte, nagyszerű vivmány. Vallo-

mások a hazáról, népről, hazafiságról. Szemelvénygyűj-

temény. Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1975. 137. p. 

107 A szocialista hazafiság iii.dőszerü kérdései. Az egri 

tanácskozások előadásai, Ifjusági Lapkiadó Vállalat, 

1974. 7-8. P.  

108 A szocialista hazafiság és a proletár internacionaliz-

mus időszerű kérdései. A Magyar Szocialista Munkáspárt 

Központi Bizottsága mellett müködő Kulturpolitikai Mun- 

kaközösség állásfoglalása. Kossuth Könyvkiadó, 1974. 

40-41. p. 

109 A Hazafias Népfront Csongrád Megyei Bizottságának beszá-

molója a VII. kongresszus óta végzett munkáról. Szeged, 

1985. 6-7. p. 

110 Dr. Rusz Márk, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus 

Szövetsége elnöke hozzászólása a Hazafias Népfront Csong-

rád megyei népfrontértekezletén. 1985. november 23-án. 

A HNF Csongrád megyei irattára: 1981/III.r38.sz . 

111 Sza'.colczay Lajos: Dunának, Oltnak. Szépirodalmi Könyv-

kiadó,Budapest, 1984. 5.p. 

112 Állásfoglalás/tervezet/. A Hazafias Népfront VIII. kong-
resszusa. Budapest, 1985. december 13-15. 3. p. 
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VÁLOGATÁS A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

IRODALOMBÓL  

I. ÁLTALÁNOS, A NÉPFRONT, A MUNKÁSMOZGALOM,- A PÁRT TÖRTÉ-

NETÉVEL, A SZOCIALIZMUS ÉPITÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÜVEK, 

TANULMÁNYOK  

1. CSATÁRI Dániel: A Márciusi Front szerepe és jelen-

tősége. Honismeret, 1977/5. 16-22. p. 

2. CSONGRÁD megye a népi demokratikus átalakulás évei-

ben. Kiad.,: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága, 

a Csongrád Megyei Tanács VB és a TIT Csongrád 

Megyei Szervezete, Szeged, 1981. 585 p. 

3. CSONGRÁD megye a népi demokratikus átalakulás évei-

ben /Nagy István/. Honismeret, 1983/1. 61-62. p. 

4. CSONGRÁD megye története a felszabadulástól napjainkig. 

Válogatott bibliográfia 1945-1982. Összeállitotta: 

Tóth Ilona. Kiad.: a Szegedi Akadémiai Bizottság 

Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság je-

lenkortörténete munkabizottsága és a TIT Csongrád 

Megyei Szervezete. Szeged, 1983. 42 p. 	. 

5.EMBEREK, sorsok, forradalmak /Történelmi arcképvázlatok 

a társadalmi és nemzeti megbékélés jeles képvise-

lőiről/ Szerk.: Hegyi András; Szeged, 1983. 91 p. 

6. FÁBIÁN György: Az antifasiszta népfrontért. 100 esz-

tendővel ezelőtt született Georgi Dimitrov. Csong-

rád Megyei Honismereti Hiradó, 1982. 71-88. p. 

7. FÁBIÁN György: Válogatott dokumentumok Csongrád megye 

munkásmozgalmának történetéből 1862-1917. Honis-

meret, 1982/5. 53. p. 	. 
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8. FEHÉR István: A népi demokratikus forradalom felté-

teleinek  kérdéseihez. Honismeret, 1978/5-6. 30-

34. P.  

9. FÉJA Géza: Makó és a Márciusi Front. Honismeret, 1977/ 

5. 28-32. P.  

10. FÉJA Géza: A Márciusi Front. Honismeret, 1977/5. 8-9. p. 

11. HAZAFIAS Népfront Csongrád megyei. Bizottságának be-

számolója az elmúlt négy évben végzett munkáról. 

Szeged, 1972. 

12. A HAZAFIAS Népfront Csongrád megyei Bizottságának be-

számolója az 1972. évi küldöttértekezlet óta vég-

zett munkáról. Szeged, 1976. 

13. A HAZAFIAS Népfront Csongrád megyei Bizottságának 

beszámolója a VI. kongresszus óta végzett munká-

ról. Szeged, 1980. XII. 20. 

14. A HAZAFIAS Népfront Csongrád Megyei Bizottságának be-

számolója a VII. kongresszus óta végzett munká-

r61. Szeged, 1985. 28 p. 

15. A HAZAFIAS Népfront V. kongresszusa, Bp. 1972. Haza-

fias Népfront Országos Tanácsa. 257 p. 

16. A HAZAFIAS Népfront VI, kongresszusa, Bp. 1976. Ha-

zafias Népfront Országos Tanácsa. 241 p. 

17. A HAZAFIAS Népfront VII. kongresszusa, Bp. 1981. 

Hazafias Népfront Országos Tanács. 209 p. 

18. A HAZAFIAS Népfront-mozgalom mint a szocialista nem-

zeti egység kerete.  Hazafias Népfront Országos 

Tanácsa. Bp. 1972. 16 p. 

19. A HAZAFIAS Népfront társadalomurakban. Szerk.: Tóth 

Antal. /Bev.: Sarlós István/ Bp. 1977. Kossuth 

Könyvkiadó, 121 p. 

20. HEGYI András: A népfrontmozgalom történetének kutatá-

sa Csongrád megyében. In: Csongrád Megyei Hon-

ismereti Hiradó, 1983. 33-37. p. 
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21. HORVÁTH László - JUHÁSZ Róbert: Mit kell tudni a 

Hazafias Népfrontról? Bp. 1985. Kossuth Könyv-

kiadó. 116 p. 

22. Az IDEIGLENES Nemzetgyülés és az Ideiglenes Kormány 

megalakulása.  1944. december 21-22. Kossuth 

Könyvkiadó, 1984. 125 p. 

23. KANYÓ Ferenc: Népfrontpolitika és kóaliciós ellenté-

tek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben. 

JATE doktori értekezés. Szeged, 1971. 

24. KÁLLAI Gyula: A magyar függetlenségi mozgalóm. . 1936-

1945, 6. kiadás. Bp. 1978. Magvető Kiadó, 557 P. 
/fények és tanúk./ 

25. KÁLLAI Gyula: A magyar népfront négy évtizedéről. Bp. 

1977. Magvető Kiadó. 150 p. 

26. KÁLLAI -Gyula: A párt szövetségi politikája és a nem-

zeti egység fejlődése. Bp. 1976. Kossuth Könyv-

kiadó. 28 p. 

27. KÁLLAI Gyula: Életem törvénye. Bp. 1980. Kossuth Könyv-

kiadó, 688 p. 

28.KÁLLAI Gyula: Megnyitó beszéd a Márciusi Front debre- 

ceni emlékülésén. Honismeret, 1977/5. 3-5. p. 

29. KÁLLAI Gyula: Szocializmus, népfront, demokrácia, 

/Cikkek, beszédek./ Bp. 1971. Kossuth Kiadó, 

415 P. 

30, KONCZ János: A szocialista épitőmunka és a társadalmi 

közgondolkodás fejlődése Csongrád megyében. Hon-

ismeret, 1978. 7-10. p. 

31. KONCZ János: A szocialista művelődéspolitika fejlő-

désének néhány kérdése 1945-től napjainkig. Tu-

dományos Ismeretterjesztő Társulat, 1981. 60 p. 

32. KONCZ János - SZ,SIMON István - VÉGH Gyula: Csongrád 

megyei pártértekezlet /Szeged, 1980. márc.1./ 

Szeged, 1980. Csongrád megyei politikai füzetek. 



-166- 

33. KOROM Mihály: A Márciusi Front és a függetlenségi 
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34. LENIN, Vlagyimir Iljics: Az októberi forradalom-

ról. Cikkek, beszédek. Bp. 1977. Kossuth Könyv-

kiadó. 138 p. 

35. A MAGYAR Front: Összeállitotta Kállai Gyula, Pintér 
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kiadó. 331 p. 

36. A MAGYAR Nemzeti Függetlenségi Front szegedi nagy-

gyűlése. Kiad.: Szikra. Szeged, 1945. 

37. A MAGYAR Népfront története.` Dokumentumok 1935-1976. 
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41. A MAGYAR Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa. Bp. 

1970. Kossuth Könyvkiadó. 221 p. 

42. A MAGYAR Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa. Bp. 

1975. Kossuth Könyvkiadó. 244 p. 
43. A MAGYAR Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa. Bp. 

1980. Kossuth Könyvkiadó. 236 p. 

44. A MAGYAR Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusa. 

Bp. 1985. Kossuth Könyvkiadó. 129 p. 

45. A MEGYEI Pártértekezlet 1985. március 9. Csongrád me-

gyei politikai füzetek. Kiad,: az MSZMP Csongrád-

Megyei Bizottsága.  Propaganda  - és ' Müvelődési Osz-

tályának megbizásából a Csongrád Megyei Lapkiadó 

Vállalat. 1985. március 9. 144 p. 



- 167 - 

46. A NÉPFRONT I-XXX. évfolyama. Hazafias Népfront Or-

szágos Titkársága. Kiad.: Lapkiadó Vállalat, Bp. 

47. NÉPFRONTFELADATOK Budapest, 1978. Hazafias Népfront 

60 p. 

48. NÉPFRONT Magyarországon. Bp. 1985. Kossuth Könyvkiadó 

109 p. /Hasonmás kiadás/ 

49. A NÉPFRONTMUNKA kis tükre. Válogatás a helyi népfront-

bizottságok beszámolóiból 1972-1976. Bp. 1976. 

Hazafias Népfront Országos Tanácsa. 159 p. 

50. PINTÉR István: A KMP és a Márciusi Front. Honismeret, 

1977/5. 9-13. P.  

51. PINTÉR István: Magyar antifasizmus és ellenállás, Bp. 

1974. Kossuth Kiadó. 488 p. 

52. PINTÉR István - SZABÓ Bálint: A népfrontmozgalom Ma-

gyarországon /Történeti áttekintés/. Bp. 1978. 

Kossuth Könyvkiadó4 Hazafias Népfront. 217 p. 

53. SERFŐZŐ Lajos: A Csongrád megyei munkásmozgalom néhány 

vonása az ellenforradalmi Horthy-korszakban. Hon-

ismeret, 1978/5-6.  21-26.  P.  

54. S. HEGEDÜS László: Megnyitó beszéd a Márciusi Front 

makói emlékülésén. Honismeret, 1977/5.  14-16. p. 

55. TAMASI Mihály: A demokratikus összefogás sikerei Makón. 

In: Makó az első felszábadult város. Makó Városi 

Tanács. Kossuth Könyvkiadó, 1969. 181-230. p. 

56. TAMASI Mihály:  A Márciusi Front és Erdei Ferenc, Hon-

ismeret, 1977/5. 32-36. p. 

57. TAMASI Mihály: Makó felszabadulása. Harc a népi demokra-

tikus fejlődésért, In: Makó az első felszabadult 

város, Makó Városi Tanács. Kossuth Könyvkiadó, 1969. 

244-279. P. 
58. VÁLOGATOTT dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának 

történetéből 1944-1945. Szeged, 1970. Kiad.: a 

Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád Megyei 

Bizottsága és a Csongrád Megyei T anács VB. 788 P.  



— 168 — 

59, VÁLOGATOTT dokumentumok Csongrád megye munkásmozgal-

mának történetéből 1945-1948. Szeged,1981. Kiad.:  

a Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád Megyei 

Bizottsága, a Csongrád Megyei Tanács Végrehajtó 

Bizottsága és a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-

sulat Csongrád Megyei Szervezete, 585 P. 

II, A HAZAFISÁG, A SZOCIALISTA HAZAFISÁG, A PROLETÁR INTERNA-

CIONALIZMUS ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI  

60. ÁGOSTON György: A hazafiságra nevelés és a honvédelmi 

nevelés a szocialista pedagógia rendszerében. In: 

A szocialista hazafiság időszerű kérdései. Bp. 

1974. Ifjusági Lapkiadó Vállalat 61-70. p. 

61. ÁGOSTON László: Honismeret - honvédelem. Honismeret, 

1982/2. 3-5. P. 

62. BENCZÉDI László - CSATÁRI Dániel: Szocialista hazafi-

ság, szocialista történetszemlélet. Budapest. 

Kossuth Könyvkiadó. 1967. 64 p. 

63. BENCZÉDI László: Helytörténet a hazafias nevelés szolgá-

latában. Köznevelés, XV. évf. 18.sz. 421-422. p. 

64. CSATÁRI Dániel: Szocialista hazafiság - történelmi 

tudat. Honismeret, 1978/5-6. 35-40. p. 

65, DOBOZY Imre: A ..korszerű hazafiság. In: A szocialista 

hazafiság időszerű kérdései. Bp. 1974. If jusági 

Lapkiadó Vállalat. 11-22. p. 

66, DRIEN Károly és munkaközössége: Ifjúság;. haza, inter-

nacionalizmus. Tankönyvkiadó, 1979. 320 p. 

67. GEDAI István: Gondolatok nemzetről, nemzettudatról. 

Honismeret, 1985/5.  3-4.  P. 

68. HAZAFISÁG és internacionalizmus. /A szovjet baráti 

társaságok 1975. november 19-20-án Budapesten 

tartott nemzetközi tanácskozásának anyaga/ Bp. 

1976. Magyar-Szovjet Baráti Társaság 142. p. 
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69. HAZAFISÁG és nemzetköziség a marxizmus-leninizmusban. 

Propagandisták elméleti tanácskozása . ;  Veszprém, 

1978. /Rendelő az MSZMP Veszprém Megyei Bizott- 

sága./ 1979. Kossuth Kiadó. 74 p. 

70. HAZAFISÁG-gazdaság. X.országos tanácskozás a szocia-

lista hazafiságró3. Egerben. 1980. október 24-25. 

Bp. 1981. Zrínyi Katonai Kiadó. 214 p. 

71. HAZASZERETETRE nevelés. Szerkesztő: Németh István. 

Szeged, 1970. /Módszertani Közlemények Könyv-

tára 3./ 

72. HEGEDÜS Ferene: A hazafiság és internacionalizmus kér-

dései 'a magyar sajtóban. Társadalomtudományi Köz-

lemények, 1980. 10. évf. 3-4. sz. 433-442. p. 

73. IFJUSÁG, haza, internacionalizmus. /Tanulmányok. Szerk.: 

Kovács Péter. / Bp. 1979. Tankönyvkiadó 

74. KÁDÁR János: A szocialista Magyarországért. Beszédek 

és cikkek 1968-1972. Bp. 1972. Kossuth Könyvkiadó. 

75. KÁDÁR János: A szocialismusért- a békéért. Beszédek 

és cikkek 1972-1978. Bp. 1978. Kossuth Könyvkiadó. 

76. KÁDÁR János: Hazafiság és internacionalizmus. Bp. 

1968. Kossuth Könyvkiadó. 

77. KÁDÁR János: Internacionalizmus, nemzeti érdek. Bp. 

1976. Magvető Kiadó 252 p. 

78. KÁDÁR János: Internacionalizmus, szolidaritás, szoci-

alista hazafiság. Bp. 1977. Kossuth Könyvkiadó. 

448 p. 

79. KARPÁTI Sándor: Feladataink az ifjúság hazafias neve-

lésében. In: A Szocialista hazafiság időszerű kér-

dései. Bp. 1974. Ifjusági Lapkiadó Vállalat, 146-

178..p. 

80. KIRÁLY István: Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974. 

Kossuth Kiadó. 375. p. 

81. KIRÁLY István: Hazafiság és internacionalizmus. A Kor-

társ 1973. 7-8-9. számai 
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82, KLANICZAY Tibor: Szocialista hazafiság és közmüve-

lődés. In: Szocialista hazafiság. Országos Ta- 

nácskozások Egerben /1974, 1976./ Eger  1978. 

Eger  Városi Tanács VB 9-23. p. 

83. KOMÓCSIN Zoltán; Nemzeti érdekek, internacionalista 

célok. /Beszédek és cikkek/ Bp. 1972. Kossuth 

Kiadó, 318 p. 

84. KÓNYA István: Március 15. jelentősége. Honismeret, 

1977/5. 5-8. p. 

85. KORNIDESZ Mihály: A szocialista hazafiságra és a 

proletár internacionalizmusra nevelés időszerű 

kérdései. In: Ifjuság, haza, internacionalizmus. 

Szerk.: Kovács Péter. Bp. 1979.  Tankönyvkiadó, 

5-28. p. 

86. KÖPECZI Béla: Hazafiság - történettudomány - történe-

lemtanitás. In: A. szocialista hazafiság időszerü 

kérdései, Bp. 1974. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 

191-205. p. 

87. A KÖZMÜVELŐDÉS helyzete és fejlesztésének feladatai. 

Válogatott dokumentumok gyüjteménye. Bp. 1976. 

Országos Közművelődési Tanács, 533. P. 

88. LÉNÁRT Béla: Proletár internacionalizmus, hazafiság, 

ifjúsági turizmus In: Csongrád Megyei Honismereti 

Hiradó, 1981. 131-135.  p. 

89. MARX-Engels-Lenin: A proletár nemzetköziségről. Bp. 1977. 

Kossuth Könyvkiadó. 388 p. /A Marxizmus-Leninizmus 

Klasszikusainak Kiskönyvtára 28./ 

90. MÓD A.: A nemzetfogalom vitája a mai marxista irodalom-

ban. Valóság, 1967, 6. z, 

91. MÓD Aladár: Nemzet és szocialista nemzet. Bp. 1974 

Magvető Kiadó. 365 p. 

92. MUNKÁSOSZTÁLY, munkásmozgalom, hazafiság. IX. országos 

tanácskozás a szocialista hazafiságról Egerben 

1978. október 19-20. Bp. 1978. Zrinyi Katonai 

Kiadó - Kossuth Könyvkiadó 144 p. 
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93. NEMESKÜRTY István: Honvédelmi eszme, kultúra, film 

művészet. In: A Szocialista hazafiság időszerű 

kérdéseit  Bp. 1974. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 

103-119. p. 

94. NYERS Rezső vitainditó előadása Egerben 1980. októ-

ber 24-én a Hazafiság-gazdaság c. országos ta-

nácskozáson. In: Hazafiság-gazdaság. X. orszá-

gos- tanácskozás a szocialista hazafiságról Eger-

ben 1980. október 24-25. Bp. 1981. Zrinyi Kato-

nai Kiadó 214 p. 

95. PACH Zsigmond Pál: Történelemszemlélet és történettu-

domány. Cikkek, tanulmányok. Bp. 1977. Kossuth 

Kiadó, 565 p. /Bibliográfia a fejezet végén a 

jegyzetekben._ 

96. POZSGAY Imre: Szocialista társadalom és humanizmus. 

Bp. 1978. Kossuth  Kiadó, 39 p,. 

97. SARLÓS István: Haza, haladás, humanizmus .  Válogatott 

beszédek és cikkek. /Összeállitotta Juhász Róbert./  

Bp. 1981. Kossuth Kiadó. 414 p. 

98. SZENTISTVÁNI Gyuláné: Műveltség, hazaszeretet, honis-

meret. Honismeret, 1977/1. 3-5. p. 

99. A SZOCIALISTA hazafiság és a proletár internacionaliz-

mus időszerű kérdései.  A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Központi Bizottsága mellett működő Kul-

túrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása. Bp. 

1974. Kossuth Könyvkiadó. 48. p. 

100. SZOCIALISTA hazafiságra és proletár internacionaliz-

musra nevelés a történelemtanitásban. Szerk.: 

Szabolcs Ottó, Unger Mátyás. Bp. 1970. Tankönyv-

kiadó, 

101. A SZOCIALISTA hazafiság időszerű kérdései. /Az egri 

tanácskozások előadásai./ A szerkesztőbizottság 

elnöke: Ács Tibor. Bp. 1974. Ifjúsági Lapkiadó 

Vállalat. 288 p. 
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102. SZOCIALISTA hazafiság. Országos tanácskozások 

Egerben /1974, 1976/ Szerkesztette: Dr. Szecskó 

Károly. Eger, 1978. Eger Városi Tanács VB. 206. p. 

103. VALLOMÁSOK a hazáról, népről, emberségről /Szemelvény-

gyüjtemény/ Szerk.: Hársfalvi Péter. Bp. 1975. 

Hazafias Népfront. 192 p. 

104. VASS Henrik: Munkásosztály - munkásmozgalom- hazafiság. 

IX.  Országos t anácskozás a szocialista hazafiság-

ról Egerben. 1978. október 19-20. Bp. 1978. Zrinyi 

Katonai Kiadó - Kossuth Könyvkiadó, 17-38. p. 

105. VÁRKONYI Péter: A tömegkommunikáció szerepe a hazafias 

nevelésben, In: A szocialista hazafiság időszerű 

kérdései. Bp. 1974. 251-258. p. 

-- III. A HONISMERETI MOZGALOM  

a./ Helytörténet, helyismeret, közművelődési tevékenységi  

formák /néprajz, irodalom, képzőművészet, zene stb./ 

106. ÁGOSTON László: A Honismereti mozgalom és a tájékoz-

tatás. Honismeret, 1980/5. 31-32 p. 

107. BÁCS-KISKUN Megyei Honismereti Közlemények 1 -3. sz. 

Kecskemét, 1983., 1984., 1985. Kiad.: a Hazafias 

Népfront Bács-Kiskun Megyei Bizottsága és a Ka-

tona József Megyei Könyvtár 

108. BÁLINT Sándor: A hagyomány szolgálatában. Magvető, 

1981. 248 p. Válogatott t anulmányok 

109. BÁLINT Sándor: A szegedi népélet. Honismeret, 1978/ 

5-6. 42-45. p. 

110. BÁLINT Sándor: A Szögedi nemzet 1 -3. /if j. Lele Jó-

zsef/. Honismeret, .1985/5. 61-63. p. 

111. BÁTYAI Jenő: Régi szegedi nyomdák. Szeged, 1984. 89 p. 
112. BERECZ János: Hazafiság, nemzetköziség, békés egymás 

mellett élés. In: Ifjuság, hazainternacionalizmus. 

Szerk.: Kovács Péter. Bp. 1979. Tankönyvkiadó. 

29-48. P.  
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113. BERECZ János: referátuma, melyet 1976-b an  Fgerben 

tartott A szocialista hazafiság, internaciona-

lizmus és a békés egymás mellett élés c. orszá-

gos tanácskozáson. In: Szocialista hazafiság. 

Országos tanácskozások Fgerben /1974, 1976/. 

Eger, 1978. Eger Városi Tanács VB. 122-138 p. 

114. BÉL Mátyás: Csongrád és Csanád megye leirása. Kiad.: 

Móra Ferenc Múzeum. Szeged, 1984. 185 p. 

115. BODNÁR Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének föld-

rajzi nevei. Sajtó alá rendezte Szabó József. 

Kiad.: Csongrád Megyei Levéltár Szeged, 1984. 

252 p. 

116. BUDAPESTI Helytörténeti Konferencia. 1971. /Szerk.: 

Susits Imre./  Bp. 1972. 150 p. 

117. CSAPLÁR Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 

Honismeret, 1978/5-6. 26-30. p. 

118. CSOMOR Tibor:  Magyarország.  Honismereti Bibliográfia 

I. Budapest, 1972. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-

tár és a Hazafias Népfront Országos Elnöksége 

Honismereti Bizottságának kiadványa a Nemzetközi 

Könyv év és a Hazafias Népfront V. kongresszusa 

tiszteletére 956. p. 

119. CSONGOR Győző: Pusztaszer. Kiad.: A Csongrád Megyei 

Tanács VB Müvelődésügyi Osztálya Szeged, 1972. 

22 p. 

120. DESZK története és néprajza Tanulmányok/. Szerk.: 

Hegyi András, Szeged-Deszk, 1984. 1128 p. 

121. DEZSŐ Zsigmondné: A honismereti kutatómunka módszer-

tani kérdéseiről. Honismeret, 1978/4. 6-7. p. 

122. DUDÁS Lajos: Csongrád város emléktáblái. Honismeret, 

1985/3. 23-25. p. 

123. ERDEI Ferenc: Magyar Falu. Budapest,  1940. Athenaeum. 

Hasonmás kiadás + utószó: Kulcsár Kálmán: Falu- 

kutatás és falupolitika a magyar faluban. Buda- 

pest, 1974. Akadémiai Kiadó. 246 p. 
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124. FEJEZETEK Szentes forradalmi múltjából, Szerk..:. 

Gaál Endre. Kiad.: Szentes Városi Tanács VB 

Müvelődésügyi Osztálya. 1984. 270 p. 

125. A FÖLDRAJZI nevek gyüjtésénel, ellenőrzésének és 

közzétételének kézikönyve .  Kiad,: az MTA Nyelv-

tudományi Intézete, Bp. 1978. 114 p. 

126. GAÁL Endre: Adatok Szeged felszabadulásának történe-

téhez, 1944-1945. AVSz Sectio historica 1. 

1957. 3-24. p. 	
. 

127. GAÁL Endre: A KMP megalakulása és a Tanácsköztársa-

ság Csongrád megyében. Honismeret, 1978/5_6, 

18-20. p. 

128. GAÁL Endre: Szeged tizenöt éve. Tiszatáj, 1960. 

14 évf. 4. sz. 7. p. . 

129.HAJDU Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak 1928-

1944'./Tuba László/. Honismeret, 1981/3. 55-56 p. 

130.HAJDU Péter: Az Akadémia tisztán és világosan  látja 

a honismereti mozgalom jelentőségét .  Honismeret, 

1976/2-3. 3 0-31. p. 

131. HAMPEL Tamásné: A gölöncsérség emlékei a hódmezővásár-

helyi Kiss Lajos Általános Iskolában. Honismeret, 

1982/1. 17. p. 

132. HANTOS Mihály: A pusztaszeri Nemzeti .Emlékpark. In: 

Irások Pusztaszerről. Szerk.: Juhász Antal. Sze- 

ged, 1978. 30-32. p. 

133. A III, ORSZÁGOS Honismereti Konferencia állásfoglalása. 

Honismeret, 1981/3. 3-4.p. 

134. A HAZAFIAS Népfront Országos Elnöksége Honismereti 

Albizottságának jelentése. Honismeret, 1980/5. 

3-12. p. 

135. A HAZAFIAS Népfront Országos Elnöksége Honismereti Bi-

zottságának beszámolója a honismereti mozgalom 

helyzetéről és feladatairől. Honismeret, 1976/2-3. 

3-16. p. 
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136. HEGYI András: A Csongrád megyei honismereti diák-

táborokról. Honismeret, 1985/2. 48-49. p. 

137. HEGYI András: /Szerk./: Településszerkezet és tár-
sadalmi mobilitás a Dél- Alföldön a szocialista 

társadalom épitése időszakában. Kiad.: a TIT 

Csongrád Megyei Szervezete, Szeged, 1984. 79 p. 

138. HELYTÖRTÉNETI tanulmányok és krónikák a felszabadult 

Magyarország történetéből. Bp. 1971. 306. p. 

139. HEVESI Honismeret 1-3, sz. Kiad.: a Hazafias Népfront 

Heves Megyei Bizottsága. Eger, 1982., 1983., 

1984. sz. 

140. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY története a legrégibb időktől a pol-

gári forradalomig. Szerk.: Szigeti János. Kiad,: 

a Hódmezővásárhelyi Városi Tanács, 1984. 786-p. 

141. HONFI József: A tájismeret és a helytörténetirás a 

Szovjetunióban.  Honismeret, 1977/6. 3-5. P. 

142. /HUSZ/ 20 év a szocializmus útján /Csongrád megye, 
1945-1965/ /Bev.: Antalffy György/. Szeged, 1965. 

MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága. 95 p. 

143. INCZE Miklós: A kortörténet elvi és módszertani prob-

lémái. Századok, 104. évf. 1970. 3. sz.545-558. p. 

144. IRÁSOK Pusztaszerről. Szerk.: Juhász Antal. Kiad.: a 

Csongrád Megyei Tanács VB Müvelídésügyi Osztálya, 

Szeged,1982. 34 p. 

145. JUHÁSZ Antal: Átokházától - Ásotthalomig. Feljegyzé-

sek a községek történetéből és népéletéből. 

Ásotthalom. Községi Tanács. 197 0 . 99 P. 

146. JUHÁSZ Antal: Fényképes híradók, amatőr filmek a város 

és falu életéről. Honismeret, 1976/2-3. 67-68. p. 

147. JUHÁSZ Antal: Hódmezővásárhely, Kopáncsi Tanyamúzeum, 

Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára 154. Bp. 1983. 

16 p. 

148. KANYAR József: A honismereti munka nem más, mint haza-

szeretetünk környezetvédelme. Honismeret, 1980/5. 

34-35 P. 
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149. KANYAR József: Honismeret és közmüvelődés. Hon-

ismeret, 1983/3. 6-9. p. 

150. KANYÓ Ferenc:  Azu j élet megindulása és a föld-

reform  Kisteleken. In:.Tanulmányok Kistelek 

történetéből és népéletéből. Szerk.: Juhász 

Antal. Kistelek, 1976. 189-232. P. 

151. KATONA Imre: Emlékezés Török Károly vásárhelyi folkró-

ristára. Honismeret, 1981/2. 26-27 p. 

152. KATONA Sándor: A háború országutján. Honismeret, 

1984/4. 18-20. p. 

153. KÁRÁSZ József: A Csongrád megyei hitlapok és folyó-

iratok bibliográfiája 1943-1970. Szeged, 1974. 

154. KOSSUTH Téri Általános Iskola /Szentes/. Kiad.: az 

iskola és a Városi Tanács VB Müvelődési Osztálya 

1979. 52 p. 

155. KÖNYVTÁRI jubileum Hódmmővásárhelyen. Honismeret, 

1982/5. 13. p. 

156. KŐSZEGFALVI Ferenc: Németh László emlékházat avattak 

Hódmezővásárhelyen. Honismeret, 1981/5. 53-54 p. 

157. LABÁDI Sándor: Egyre többen kutatják a régi és a je- 

158.  

lenlegi közösségek szokásait, életkörülményeit. 

Honismeret, 1976/2-3. 	64-65. p. 

LAKOS János: Hogyan  irjam meg falum történetét? Utmu-

tató 1983. Pest Megyei Levéltár 208 p. Pest Me-

gyei;Levéltári  Füzetek 5. 

159.  IFJ, LELE József: A tápai népi együttes jubileuma. 

Honismereti 1979/4. 33-34 P. 

160.  IFJ. LELE József: A tápai néptáncmozgalom története. 

In: A folklór helye a mai életben. A népművészeti 

együttesek mint müvelődési közösségek. /Szerk.: 

Morvay Péter/ Kecskemét, 1981. 126 p. /soksz./ 

161.  IFJ, LELE József: Bence Pali bácsi. Honismeret, 1984/3. 

40-42.1p. 

162.  IFJ, LELE József: Tápéi népéleti napok. Honismeret, 

1977/4. 11-13. p. 
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163. LÉVÁRDY Ferenc: Szeged. Alsóvárosi templom. Tájak 

Korok Múzeumok Kiskönyvtára 44. 1980. 20 p. 

164. LISZTES László: Helyismereti bibliográfiai kiadvá-

nyok Magyarországon. A Könyvtáros. 1980. 30. 

évf. 12.sz. 733-737. p. 

165. LŐKÖS Zoltán: Péter László: Kodály Szegeden Honis-

meret, 1982/6. 192 p. 

166. MAKÓ az első felszabadult magyar város III. Szerk.: 

Dr. Korom Mihály. Kiad.: a Városi Tanács, 1981. 

406.p. 

167. A MAKÓI Múzeum Füzetei /Halász Péter. Honismeret, 

1982/1. 60_61. p. 

168. MAKÓ Városi Tanács és szervei munkája, eredményei 

1967-1970. Kossuth Könyvkiadó. Makó, 1971. 72 p. 

169. MAREK János: Nevelés, tudatformálás, honismeret. Is-

kolai Szemle, 1980. 2. évf. 4.$z. 36-43. p. 

170. MÁRTA Ferenc: Táj, nép, történelem. Honismeret, 1978/ 

5-6. 4-7. p. 

171. MÉREI Gyula: "Rohanunk a forradalomba". Honismeret, 

1978/5-6 . 11-17. p. 

172. MILYEN a magyar helytörténetirás? I. rész. Válaszol:. 

Vörös Károly, Bunda Kálmán, K anyar József. Mű-

hely, 1980. 3.sz• 79-85. P. 

173. MILYEN a magyar helytörténetirás? II. rész. Válaszol: 

Stier Miklós. Mühely, 1980. 4.'sz. 89-93.p. 
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187. P. BRESTYÁNSZKY Ilona: Csongrád megye iparmüvészeti 
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204 p. /A szegedi József Attila Tudományegyetem 

jegyzete, kézirat./ 

208. SZÁNTÓ Imre: Megnyitó beszéde a VI. Országos Honis-
meneti Akadémián. Honismeret, 1978/5-6. 3-4. P.  
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kezeti Vállalat, Szeged 1951-1980. Kiad.: a Vál-

lalat. Szeged, 1981. 79. p. 
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gatott bibliográfiája. Az üzemtörténetirás kér-

dései. Magyar Történelmi Társulat, Bp. 1979. 281-
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országon 1790-1840 I. Bp. 1960. Akadémiai Kiadó. 
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Csongrád megyében. Csongrád Megyei Honismereti 

Híradó, 1980. 23-28. P.  

288. HEGYI András: Petru Groza a román-magyar barátság hid-
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Melléklet 

A Csongrád Megyei Honismereti Hiradók 

tartalomjegyzéke 

/1970-1985/ 

I . 

/1970/ 

Hantos Mihály: Előszó 

Mozgalmi és legújabbkori történeti témák  

Ormos Gerő: Visszapillantás és előrenézés 

Bóday Pál: Pusztaszeren 

Zöldi Kovács Lajos: A nagybirtokrendszer megszüntetése és 

a földmüves nép földhözjuttatása 

Helytörténet  

Rakonczai János: Felszabadulási krónika Ruzsáról 

Ormos Gerő: Részletek a balástyai Móra Ferenc Tsz egy 

napja cimü történeti riportból 

Id. dr. Katona Imre: A Csongrád megyei Mindszent lakos-

ságának történetéből 

Puskás Ferencné: Zákányszék történetéből 

Asztalos P. Kálmán: Csanádpalota története 1856-b an  

Csongrád megye néphagyományaiból  

Füsti Molnár Bálint: Az uradalmi cselédek életéből 

Maroslélei honismereti szakkör: A püspöklelet uradalom 

cselédei 

Papp Imre: A szentesi kemence 

Erős Mária: Dédanyám szabadkéményü konyhája 

Honismereti pályamunka Mindszentről: Három nemzedék asszo-

nyai 	. 

Kiszombori honismereti szakkör: Népies gyógymódok. Ferenc-
szállás  on  

Mozgalmi hitek  

Pályázati felhivás  



II.  

/1971/ 

Helytörténet, helyismeret  

Oltvai Ferenc: 125 éve alakult ujjá Földeák 

Szalma. István: A makói "Nagy Oskola" emlékére 

Saliga László: Pusztaszeri jegyzetek 

Zöldi Kovács Lajos: Pusztaszer község f elszabaditása 

Földrajzinévgyüjtés  

Dr. Nyiri Antal: A Csongrád megyei földrajzinévgyüjtés 

helyzete 

Dr. Inczefi Géza: A Csongrád megyei f öldrajzinévgyüjtés 

soron következő. feladatai 

Csongrád megye néphagyományaiból 	. 

A "Vedres István" Épitőipari Technikum szakköre: Bokrosi 

tanyák 	 . 

Mindszenti honismereti szakkör: Vizimalmaink nyomában 

Ifj. Lele József: Tápai öregek visszaemlékezései 

Ruzsai honismereti szakkör: Gyermekjátékok Ruzsán 

Apátfalvi honismereti szakkör Szólások és közmondások 

változatai Apátfalváról 

Természetvédelem  

Dr. Beretzk Péter: Természeti környezetünk védelme 

A honismereti munka mühelyéből  

Dr. Juhász Antal: Néprajzi gyűjtőfeladatok Csongrád me-

gyében 

Ormos Gerő: Szocialista hazafiság a szakkörök munkájában 

Rakonczai János: Padláskutató expedició Ruzsán 

Mozgalmi hitek 

III. . 

/1972-73/ 

Évfordulók, helytörténet  

Justin János: Államositása 25., megalakulásának 10. év- 



fordulóját ünnepli a Tisza Butoripari Vállalat 

Ökrös János: Az iskolák államositásának 25. évforduló-

jára 

Szalma István: NyolCV`an éves a  makói iskoláztatás. 

Ötvenéves: a tanyai iskolák állitását elrendelő 

törvény. 

Kardos László: Domaszék történetéből 

Csongrád megye néphagyományaiból  

Czirok Sándor: Részletek Algyő népéletéből 

a./ Szegények szérüje 

b,/ Algyő, a mi falunk 

Szigeti György: Régi népdalok Apátfalváról 

Bölcskei M. Imre - Szép Gyöngyi: Berki nádfedeles tanyák  

Szakköreink életéből 	 . 

Seres Julianna /Radnóti  M. Gimn. - Szeged/: Népi táplál-

kozás hagyományai ellésen 

Gallyas Klára Bethlen G. Gimn. - Hódmezővásárhely/: 

Egy hódmezővásárhelyi t anya épitése és telek elren-

dezése 

Rónyai Julianna Ipari Szakközépiskola - Szentes: 

A szentesi késesmesterség 

Természetvédelem 

Dr. Marian Miklós: A Tisza kutatása 

Mozgalmi hirek  - Összeállitotta: Börcsök Vince 

Dr. Dömötör Ákos: Nemzetközi üzemtörténeti konferencia 

Budapesten és Mosonmagyaróvárott 	. 

Az 1972. évi Csongrád Megyei Néprajzi és Nyelvjárási Gyűj-

tőpályázat eredménye. 

Pátyázat, 

Országos üzemtörténeti pályázat az üzemek államositásá-

nak 25. évfordulójára. 



IV. 

/1975-/76/ 

Évfordulók  

Dr. Szabó István: Demokratikus agrárforradalom 1945-1947 

Komoly Pál: Pitvaros község felszabadulása 

Kr ónikai.rá s  

Juhász Antal: Néhány-észrevétel a falukrónikáról 

Asztalos P. Kálmán: Adatok Csanádpalota történetéből 

Csongrád megye néphagyományaiból  

Szigeti György: Csanytelekisummásdalok 

Petres Danica: Egyházi {huzepekkel kapcsolatos szerb nép- 

szokások Deszken /magyar és szerbhorvát nyelven 

Komoly Pál: Szlovák lakodalmi sr kások Pitvaroson és kör- 

nyékén. 

László Ignác: Fábiánitanyánk 

Szakköreink életéből  

Zsiros Katalin: A szentesi honismereti élet multja és 

jelene 	 . 

Szigeti János: A hódmezővásárhelyi helytörténeti klub 

munkája 

Szabó Vilmos: A fotó- és filmszakkör a honismereti munka 

szolgálatában 

Oltvai Ferenc: A szegedi szakmtuzkástanulól honismereti 

szakköréről 

Figyelő:  

Dr. Böresök Vince: Egy tápai magángyüjtemény 

Mozgalmi hitek  

Tóth Ferenc: Országos Honismereti Diáktábor Makón 

Felföldi László: I. Megyei Honismereti Diáktábor Csong-

rádon 

Az 1974. évi Csongrád Megyei Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtő  -

pályázat felnőtt tagozatának eredményjegyzéke  



Az 1974. évi Csongrád Megyei Néprajzi és Nyelvjárási Gyüjtő-

Pályázat ifjusági tagozatának eredményjegyzéke  

V. 

/1978/ 

Évfordulók  

Dr. Tamasi Mihály: Hatvan  évvel ezelőtt alakult meg a 

Kommunisták Magyarországi Pártja 

Raffay Ernő:  "F.gyszer volt itt forradalom..." 

- Emlékezés az őszirózsás forradalomra 

Helytörténet - üzemtörténet  

Varsányi Péter: A Hódmezővásárhelyi Általános Munkás 

Dalegylet története /1920-1962/ 

Lednitzky András: Üzemtörténeti kiállitás a KSZV Szegedi 

Kenderf onógyárában 

Csongrád megye néphagyományaiból  

Pánczél Józsefné: Cséplés gőzgéppel Csanádpalotán, és 

Kövegyen 

Szigeti György: Tanyai telekelrendezés Apátfalván 

Szakácsi Lajos: Fagy szentesi tanya története és berendezése 

Életutak. - munkásportrék 

Kátai Ferenc: Épitőmunkás életutak 

Dalfa Imre: Egy zákányszéki parasztember élete 

Szakköreink életéből  

Farkas Ferenc: A honismereti szakkör munkája a Bethlen 

Gábor Gimnáziumban 

Szabó Lajos: Honismereti szakköri munka  a  makói Kun Béla 

Általános Iskolában 

Gát László: Iskolamuzeum a csongrádi Széchenyi Úti Álta-

lános Iskola és Diákotthonban 



Figyelő  

Dr. Juhász Antal: A hódmezővásárhely-kopáncsi tanyamű_ 

z eum 

Mozgalmi hirek  

Dr. Börcsök Vince: Honismereti rendezvényeink 

Felföldi László: A II. megyei honismereti diáktábor 

krónikája 

VI. 

/1979/ 

Évfordulók  

Hatvan év történetéből  

Oláh Miklós: A tanácsköztársaság Csongrád megyei tör-

ténetének néhány tapasztalata, hagyományai, kutatásá-

nak jelentősége 

A demokratikus népfrontmozgalom történetéből  

Dr. Fábián György: A népfront szerepe az európai népi 

demokratikus forradalomban  

Kövér Lajos: Emlékezés a Magyar Nemzeti Függetlenségi 

Front megalakulásának harmincötödik évfordulójára 

Tájtörténet, munkásmozgalom-történet  

Fodor Ferenc: Adatok Csólyospálos történetéhez 

Serfőző Zoltán: Adalékok a Nemzeti Parasztpárt Csongrád 

megyei történetéhez 1944. november - 1945. november 

Molnár Judit: A munkásosztály helyzete és küzdelmei a gaz- 

dasági világválság kirobbanásának évében 

Népélet, népi kultura  

Szűcs Judit: Kovácsok és bognárok Szentesen 

Huszka Lajos: A Bodom-oldali gazdaság történetéből 



Életutak)  munkásportrék 

Juhász Mihály: Életutam 

Szakköreink életéből 

Szücs Judit:A Tanárképző Főiskola Teleki Blanka Kollégiumá-

nak honismereti- néprajzi köre 

Czakó Józsefné: Az apátfalvi József Attila Müvelődési Ház 

honismereti szakkörének munkájából 

Dr. Börcsök Vince - Molnár Imre: Honismeret Tápén 

Figyelő  

Dr. Börcsök Vince: "Paprikamúzeum" Szentmihálytelken 

Dr. Hegyi András: Kiállitás Sándorfalva történetéről és 

népéletéről 

Mozgalmi hirek  

Dr. Lednitzky András: Jelentősebb honismereti rendezvényeink 

Felföldi László: A IV. Csongrád Megyei Honismereti Diáktábor 

Kistelek, 1978. augusztus 1-9. 

Dr. Sipos József: Gondolatok az V. Csongrád Megyei Honisme- 

reti Diáktáborról és a honismereti diákmozgalomról 

VII. 

/1980/ 

Évfordulók 

Serf őző Zoltán:Erdei Ferenc születésének 70. évfordulójára 

Dr. Juhász Antal: Huszéves a honismereti mozgalom  

Tájtörténet, üzemtörténet  

Dr. Hegyi András: A nemzetiségi hagyományok ápolásáról 

Csongrád megyében 	. 

Dr. Kováts Zoltán: Szegedi krónika 1978 

A makói Kun Béla Általános Iskola honismereti szakköre: 

Munkástelep Makón 



Népélet, népi kultura• 	 . 

Gémes Eszter: Tejfeldolgozás a csengelei tanyákon 

Asztalos  P.  Kálmán: A háziszappan készitése 

Majláth Sarolta: Adatok a dorozsmai népi gyógyászatról 

Szakköreink életéből: . 

Dr. Börcsök Vince: Tizéves a Palotai Krónika 

Demeter Lajosné: A mindszenti müvelődési ház honisme-

reti szakkörének munkájáról 

Gémes Balázs: Falukrónika irása Tömörkényen 

Figyelő : :  . 

Dr. Kováts Zoltán: Honismereti szakkolégium a szegedi 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 

Ifj. Lele József: Üzemtörténeti gyűjtemény a szegedi 

Pick-gyárban  

Ágoston István: Vizügyi emlékhely Szegeden 

Kovács István?.- Szigeti János: "Ismerd meg Vásárhelyt?" 

vetélkedősorozatról 

Mozgalmi hitek  

Ősz Károly: Jelentősebb honismereti rendezvényeink 

VIII. 
/19 81/ 

A honismereti mozgalom időszerű kérdései  

Molnár Sándor: Honismeret- szocialista tudatformálás 

Szántó Imre: Helytörténet - honismeret: a hazaszeretetre 

való nevelés egyik jelentős tényezője 

Két agrárforradalom  

Szabó István: Az agrárviszonyok forradalmi-demokratikus 

megváltoztatásának sajátosságai Dél-Alföldőre 

Tamasi Mihály: A kisárutermelő parasztság történelmi .utja 

a felszabadulás után 



Belényi Gyula: A mezőgazdasági népesség iparba vándorlá-

sának 4s munkássá válásának néhány kérdése az MDP ipa-

rositási politikájának időszakában 1949-1956. 

Tájtörténet, üzemtörténet  

Giday Kálmán: A szegedi régió kialakulása a XIX. század 

első felében 

Herczeg Mihály: Az ellenség kártétele Vásárhelyen - 1949. 

augusztus 3. 

Eszenyi László: Több mint harminc év a közös uton 

Csenke László: Együtt a nemzetiségiekkel 

Népélet, népi keltura  

Dudás Lajos: Aratási szerződés 1876-ból 

Figyelő: 

Sebestyén István: A Mozaikok... szerepe a helytörténeti 

kutatásban . Csongrádon 

Oltvai Ferenc - Szántó Imre: Honismereti tevékenység 

Szegeden 

Felföldi László: A néprajzi filmezés helye és feladatai 

Csongrád megyében 

Dégi Zoltán - Gruber László: Hagyományőrzők a makói Kun 

Béla Általános Iskolában 

Lénárt Béla: Proletár internacionalizmus, hazafiság, if-

jusági turizmus 

Honismereti diáktábor  

Marjanucz László: Bevezető 	. 

Nagy Vera: Hagymatermesztés, szobabelső, ünnepi asztal 

/A tárgyi néprajzi csoport gyűjtéséiről/ 

Felföldi László: Filmszalagon megőrizve /A folklór szak- 

csoport naplója 

Halmágyi Pál: A munkásmozgalmi mult vallatói /A történész 

szakcsoport munkájáról/ 

Tandi Lajos: Dolgozatok tükre /Tallózás a feldolgozott anyag- 

ban/  
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Mozgalmi hírek: 

Ősz Károly: Jelentősebb honismereti rendezvényeink 

/A Hazafias Népfront Csongrád Megyei Honismereti 

Bizottságának tisztujitása/ 

IX. 
/19 82/ 

Tájtörténet, üzemtörténet  

Dr. Komócsin Mihály: Csongrád megye gazdasági, társadalmi 

fejlődése a felszabadulástól 1957-ig 

Id. Juhász Antal: Adalékok a sándorfalvi Iparosok és Ipa-

rosifjak Köre történetéhez, 1939-1947 

Évfordulók 

Dr. Fábián György: Az antifasiszta népfrontért. 100 esz-

tendővel ezelőtt született Georgi Dimitrov 

Rácz Sándor: Kossuth-emlékek nyomában 

Népélet, népi kultura  

Komoly Pál:  Pitvarosi mezőőrök 

Budai Sándor: A sándorfalvi citerások 

Szakköreink életéből  

Rakonczai János: Honismereti--tanulményut a Nemzeti Törté-

neti Emlékparkba 

Molnár Imre: Honismereti szakkör Tápén 

Figyelő: 

Kápolnai Iván: Agrárstatisztikai források és helytörténeti 

kutatás 

Ismerteti: Halász Péter 

Haladó lijusági mozgalmak  Csongrád megyében. Fejezetek 

hat évtized történetéből. Szeged, 1982. 

Szerkesztette: Dr. Hegyi András 

Ismerteti: Dr. Magyarka Ferenc 
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Dr. Tóth Ferenc: Élet az Espersit-házban  

Szabó Mária: A X. Országos Honismereti Akadémia  

Marjanucz László: A VIII. Megyei Honismereti Diáktábor  

Ősz Károly: Jelentősebb honismereti rendezvények  

X.  
/1983/  

Tájtörténet, üzemtörténet  

Dr. Komócsin Mihály: Csongrád megye gazdasági, társa-

dalmi fejlődése 1958-tól 

Dr. Hegyi András: A népfrontmozgalom történetének kutatása 

Csongrád megyében 

Id. Juhász Antal: Ujabb adalékok a kisteleki Iparos és 

Kereskedő Ifjak Egyesülete /1903/ miiködéséhez  

Dr. Giday Kálmán: A szegedi mozik története 

Hábel Béla: A Nagylaki Kenderfonógyár története /1904-1944/ 

Szeles László: Adatok és emlékek Szőregről 

N~é1et_,~ rAPi  

Nagy István: : A fólia alatti termesztés. alakulása 

Szeged-Szentmihálytelken 

Rácz Sándor: Bökény története 

Szarköreink életéből 	. 

Tóth Jánosné: Honismeret Szentesen 

Rakonczai János: Szomszédolás 

Figyelő:  

Marjanucz László: Gondolatok a IX. Megyei Honismereti 

Diáktáborról 

Dr. Hegyi András: A makói múzeum ujabb kiadványai 

Dr. Hegyi András - Sebesi Judit: Tallózás Nógrád megye 

ujabb helytörténeti irodalmában 

Ősz Károly: Jelentősebb honismereti rendezvényeink 
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XI . 

/1984/ 

Negyven éve történt  

Dr. Kanyó Ferenc: . A kommunista párt szegedi szervezeté-

nek megalakulása 

Csanádpalota - az elsőnek felszabadult magyar község 

/Részletek a csanádpalotai honismereti szakkör 

gyüjtéséből/ 

Nagylak felszabaditása /id.  Karika Imre visszaemlékezése/ 

Katona Sándor: Emlékeim a felszabadulásról 

Tájtörténet, müvelődéstörténet  

Id. Juhász Antal: Adatok a Kisteleki Ifjak Társadalmi 

Önképző Köre, 1920 és a Kisteleki Társadalmi 0nképző 

Kör, 1917 keletkezéséhez 

Dr.  Giday Kálmán: A szegedi élclapok története 

Rácz Sándor: Makó és a zsidóság 

Tények és tanuk 

Hecskó Gyuláné: A  pokol  tornácai /Fay deportált makói 

zsidó kálváriája/ 

Munkásmozgalom-történet  

Dr ,  Szabó János: A nemzeti bizottságok megalakulása és 

működése Csanád megyében 

Dr. Magyarka Ferenc: Emlékezés Szebenyi Endrére /halálá-

nak 35. évfordulóján/ 

Figyelő 

Kovács Lajos: A Szegvári Falumúzeum 

Dr. Szűcs Judit: Nem néprajzosnak hanem embernek... 

/Részletek egy szakkörvezető monológjából/ 

Dr. Marjanucz László: A X. Megyei Honismereti Diáktábor 

Makón 
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Településszerkezet és társadalmi mobilitás a Dél-

Alföldön a szocialista társadalom épitésének idősza-

kában, Szeged, 1984 79 kabar. 	o. 

Szerkesztette: Dr, Hegyi András 

Ismerteti: Dr, Magyarka Ferenc 

Ősz Károly: Jelentősebb honismereti akcióink 

Radocsai Ferenc: Honismereti szakkörvezetők továbbképzése 

XII, 

/19 85/ 

Évfordulók  

Székely Lajos: Emlékezés Erdei Ferencre 

Dr, Szabó Tibor: A Nemzeti Segély Szegeden 

Tájtörténet, üzemtörténet  

Rácz Sándor; Apátfalvát 650 éve emliti először irott 

forrás 

Varsányi Péter: Kenéz Lajos /1902_1971/ 

Képek a HÓDIKÖT történetéből /Részletek a Bolyai 

János szocialista brigád pályamunkájából/ 

Katona Sándor: Emlékeim a Csongrád megyei népfront-

mozgalom történetéről 

Nagy István: Közéleti visszaemlékezések 

Zöldi Kovács Lajos: A politikai élet kibontakozása Pusz-

taszeren a felszabadulás után 

Dr, Huszka László: Visszatekintés népfrontos munkámra 

Népélet, népi kultura  

Dr, Giday Kálmán: A szegedi tanyai gazdakörök 

Figyelő:  

Dr, Szántó Imre: A helytörténeti, üzemtörténeti kutatás 

eredményei, szerepe a történelmi müveltség szélesité-

sében 
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Szeged története 1. A kezdetektől 1686-ig 

Szerk.: Kristó Gyula, Szeged, 1983. 

Ismertei: Dr. Tóth Sándor 

Szeged története 2. /1686-1849/  

Szerk.: Farkas József, Szeged, 1985. 

Ismerteti: Dr. Giday Kálmán 

Deszk története és néprajza /Tanulmányok/ 

Szerk.: Hegyi András, Szeged-Deszk a  1984. 

Ismerteti: Dr. Magyarka Ferenc 

Dr. Szücs Judit: Honismereti tábor :: Csongrád 1985. 

VII. 15-24. 

Ősz Károly: Jelentősebb honismereti rendezvényeink 



—15-65/1986. 	 ősz  'Károly  
	bksz. 	Tárgy: 	  

doktori szigorlata.  
Melléklet: 1 db disszertáció  

Dr.Csatári Dániel elvtársnak  
tszv.egyetemi tanár  

H  e l y  h e n  

Professzor Élvtárs!  
Ősz Károly: A Hazafias Népfront politikai tevékenysége. a.•Mellékelve . • •  .  • • • • • • • • • 	 • • • • • • •  

Szocialistapatriotizmus és proletár internacionalizmus erősítéséért...  

cimü doktori értekézését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs s'zives figyelmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének . 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott  

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg.  

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való eihelye-

zése céljából.  

1986. jan.l7': ' Sze{;ed,  

(A_  
dékánb.elyettes  

A kiadmány hitele  

` r ~~~: ~ ~ 

főelőadó  

Kapták: Dr .Csatári  Dániel tszv .egy.tanár  

Dr.Micheller Magdolna doc~., 
• •  . .  • • • • • • •  . 	ars bíráló 
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Vé1 er,t€IIV , 

Gs z Károly:  A Hazafias 1;ápfront politikai tevókeryaáge  
a ezocialista patriotizmus 6w proletár inter-  
nacionalizaue erásitéaéért Geengrid megyében  
az ellenforradalom leverését követő évtizodek-  
bon c. egyetemi doktori 6rttakozéeérál.  

éaz Károly támaválaeztása mind a szerző 	beaaz-  

táee, mind a téna politikai eulya niatt feltétlenül bel,yeael-  

hető. A cin megvál.aaztása talán k3seé köriilraénye®, azonban  

jcil kifejezi azt a lehatárolást„ moly szerint a ezerző a me-  

gyei népfront-munko n6hány sajátos kérdését kivánja  vizegá].ai.' 

A dolgozat icon bő dokumantáci6e anyaggal endaolhatatt,  

aelynek earán nindenokjlőtt a megyei Népfront dokumentumokat, . 

II lion3,sIIf3r8ti tE3vdkF3nyeé6 jegyzőkönyveit 6e cpeciális feljegy-

zéseit, valamint a falutörténetek foidolgozáeán .ek dokumentuma-

it tekintette át.  

Qaz away  igen j6 érzékkel  de szép etilusban irta nog  

a fentebb  vázoltkérdéaok törtótteti, politikai áttekintését.  

Ktilönör~ en ;jél sikerült fojezatakn©k tartjuk a honismeretre is  

a nemzetiségekre vonatkozó ártékeláeiket. nin;lezeket a megyei  

sajátosságokat történetileg 6e napjaink politikájában ie 361  

helyezi el az országos tendenciákban. A ácnzoti Emlékpark ki-

alakitása kwriili viták, a honismereti szakkörök e.erepe, a  

k3eénika-iráa /70-75. old. /, a falunuzeua, falutörténet ős  

íizentörtánot Qlakitáedr61 cz616 része sok uj tenulsdgoa mo-

mentumot tartalmazrink. A nemzetieégi lét /102-103. old./ elera-  

záea, o nemzetiségi hagyományok n ,e~ú.jíílt t®vábbél6ednek beau-  

tatáea kiilönöeem 361 eikeriilt. kérdée©k feldolgozásit éppen  

napjfiak xaem zetierági politikája rzempont jáb61 is elengedhetet- 



lennek tartjuk. 

A dolgozat összességében elmondható erényei mellett néhány 

kisebb megjegyzést tartunk fontosnak megfontolni. A szerző tul 

ask alkalommal idéz, esetenként hosszasan és néhol talán feles-

legen részleteket is. A dokumentumok lényegét, tartalmi kérdéseit 

gondolati kivonatként is idézhette volna. Ezzel a dolgozat terje-

delmén is sikerült volna javitani, azaz tömöriteni. A helyi do-

kumentumok felhasználása esetén ugyancsak célezerü lett volna 

néhány részletet átgondolni, esetenként  teljesen elhagyni, mint 

pl. doktori ciniek, szakmai beosztások, rangok, preciz dátumok. 

Ősz Károly doktori disszertációját a fentiek alapján 

summa cum laude  rainősitéssel ajánlom elfogadásra. 

Szeged, 1986. február 7. 

/Dr. Michéller Ma delna/ 
egyetemi decens, kandidátus. 

Le,  



Véleién,y  

ász Károly: A Hazafias Népfront politikai tevékenysége 
a szocialista patriotizmus ás proletár internacionaliz-
mus erősítéséért c. doktori értekezéséről 

Szerző doktori értekezésében arra vállalkozott, hogy bemu-
tassa a' népfrontmozgalom tevékenységét Csongrád megyében a 
szocialista patriotizmus és proletár, internacionalizmus erő-
sítéséért. Voltaképpen a honismereti mozgalom mintegy negyed-
százados történetét tárta fel, illetve  felvázolta  a nemzetisé-
gek körében végzett népfrontmunkát. 

A dolgozat gazdag levéltári forrásanyag alapján írja le a 
honismereti tevékenység kibontakozását, a nemzeti emlékhelyek, 
múzéumok, gyűjtemények, emlék- és tájházak létesítését, a hely-
történetírás fellendülését. Éz. utóbbi vonatkozásban igényes 
historiográfiai elemzést is kapunk  a  megjelent település-, mun 
kásmozgalom-, nemzetiségtörténeti monográfiákról, illetve for-
ráskiadványokról. 

Az értekezés másik nagy fejezete az MSZMP lenini nemzetiségi 
politikájának megvalósulását tárja elénk. Nagy és értékes for-
rásanyaggal igazolja, hogy " A Magyar Népköztársasága  terüle-
tén élő minden nemzetiségi számára biztosítja az egyenjogúságot, 
az anyanyelv használatát, az anyanyelven való oktatást, saját 
kultúrája megőrzését és ápolását." Ki -On  k, hogy a nemzetiségi-
ek egyre inkább élnek is azokkal a lehetőségekkel, amelyeket 
számukra kedvező társadalmi helyzetük,  a népfrontmozgalom biz-
tosít. 

Az elmúlt évtizedben a népfrontmozgalom is szerepet vállalt 
abból a nemes feladatból, amely az ország határain kívül élő 
magyarok segítésére, hagyományaik, anyanyelvlik megőrzésére 
irányul. A dolgozatból megismerhetjük, hogy a Csongrád megyei 
népfrontszervek ebben az összefüggésben milyen erőfeszítéseket 
tettek és milyen eredményeket értek el. 



Összegezve megállapíthatjuk, hogy Ősz Károly disszertációja 
sokrétű és alapos forrásfeltáráson nyugvó, színvonalas törté-
neti értékelése a fölvállalt kérdéskörnek. 1iindezekért a dolgo-
zat S U Ma L A CUN LAUDE , minősítéssel történő elfoga-
dását ajánljuk. 

Szeged,1986.április 10. 

/dr.Csatári Dániel/ 

tanszékvezető egyetemi tanár 


