
A VIII. Országos Honismereti Diáktábor 
Makó, ez a kedves Maros-parti város adott otthont 1974. augusztus 5—16 között 

a VIII. Országos Honismereti Diáktábor résztvevőinek. Nem véletlenül esett rá a vá-
lasztás. A nemrég elhunyt Erdei Ferenc emlékének kívántak adózni a rendezők, aki-
nek szülővárosa, kutatásainak, tapasztalatainak kiindulópontja volt Makó, s akinek 
művei a honismereti kutatók nélkülözhetetlen forrásmunkái. A Diáktábort a KISZ 
Központi Bizottsága megbízásából — a Művelődésügyi- és a Munkaügyi Minisztérium 
támogatásával — a KISZ Csongrád megyei Bizottsága, a Csongrád Megyei Tanács és a 
Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága rendezte. A táborba az ország megyéiből és 
Budapestről 75 gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkástanuló érkezett, akikhez 
néhány szakcsoportban makói diákok csatlakoztak. 

A tábor vezetősége azzal a célkitűzéssel fogott munkához, hogy bemutat ja a tanu-
lóknak Csongrád megye — elsősorban Makó városa — történelmi, irodalmi, művészeti, 
néprajzi nevezetességeit, ismereteket nyúj t a honismereti munka módszereiről, egy-
egy témakör irodalmáról és olyan jártasságot ad a gyűjtésben és a feldolgozásban, 
amit a tanulók szakköri munkájukban hasznosítani tudnak. Igyekeztünk közösségi 
munkára, az összefogásban rejlő lehetőségek kiaknázására nevelni a Diáktábor részt-
vevőit, ennek érdekében szorgalmaztuk a csoportos munkát, 3—4 vagy több tanuló 
társulását a gyűjtésre és a pályázatkészítésre. 

Az ünnepélyes tábornyitás után három tájékoztató jellegű előadás szolgálta a 
tanulók ismereteinek bővítését. Dr. Botos János, a Párttörténeti Intézet munkatársa 
a helytörténeti-honismereti kutatások szerepéről és újabb eredményeiről beszélt. Tóth 
Ferenc Makó történetét, irodalmi és néprajzi hagyományait ismertette, Juhász Antal 
Csongrád megye történetéről és hagyományos népi kultúrájáról adott áttekintést. Az 
utóbbi két előadást film- illetve diavetítés kísérte. 

A korábbi Honismereti Diáktáborok tapasztalatai alapján az idő nagy részét szak-
csoport-foglalkozásokra fordítottuk, így mindenki az általa választott, érdeklődésének 
legjobban megfelelő témakörben kapott ú j ismereteket, illetve végzett munkát. Ezáltal 
elsősorban a szakcsoportok formálódtak összetartó kis-közösségekké. Tíz szakcsoportot 
szerveztünk. A részletes táborprogram a szakcsoportvezetői megbeszélésen alakult ki, 
amikor egyeztettük a terveket, igényeket, majd ki-ki ismeretette szakcsoportja rész-
letes munkatervét. Az alapos tervezés, a rendelkezésre álló szakirodalom, a munkakö-
rülmények megteremtése volt az egyik feltétele annak, hogy a Diáktábor tartalmas 
munkát végezhessen. 

1. Makó az első felszabadult magyar város. Ez és a közelgő 30. évforduló indokolja, 
hogy külön szakcsoport foglalkozzék a város felszabadulásának emlékanyagával. A 
szakcsoportot dr. Tamasi Mihály osztályvezetőhelyettes (MSZMP Csongrád megyei 
Bizottsága) irányította. A csoport tagjai (5 fő) tanulmányozták az eddig megjelent 
történeti irodalmat, a makói levéltár egykorú iratanyagát és visszaemlékezéseket 
gyűjtöttek. Munkájuk fontos eredménye, hogy a levéltárban ú j adatokat kutat tak föl 
az 1940-es évek helyi munkástelepeiről, a veteránokkal való beszélgetés pedig ember-
közelbe hozta számukra a felszabadulás eseményeit. 

2. A munkásmozgami szakcsoportot Oltvai Ferenc nyug. levéltári igazgató vezette. 
A csoportban 6 tanuló — egy kivételével mind szakmunkástanuló — dolgozott. Meg-
ismerkedtek a Csongrád megyei munkásmozgalom történetét tárgyaló könyvékkel, 
tanulmányokkal, melyekből kijegyezték a Makóra vonatkozó iratokat. A szakcsoport-
vezető bevezette a tanulókat a levéltári kutatás és a forrásismertetés módszereibe, 
irányításával értékes dokumentumokat tártak fel a város 1917 előtti munkásmozgal-
máról. Közös pályamunkájukban a felkutatott dokumentumokat közlik és értékelik. 

3. A termelőszövetkezeti szakcsoportban 7 tanuló tevékenykedett Halász Péter 
tudományos főmunkatárs (Agrárgazdasági Kutató Intézet Bp.) vezetésével. A tanulók 
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a tsz-történeti irodalom — főleg a makói Üttörő MgTSz munkáját, fejlődését tárgyaló 
dolgozatok — tanulmányozása után két csoportban, két pályamunkához gyűjtöttek 
anyagot: „A makói hagyma és a termelőszövetkezeti mozgalom kapcsolata", valamint 
„A makói Úttörű Tsz megszilárdulásának története (1970—1974)" címen. Az anyaggyűj-
tés során nem csupán az irattárakat, a zárszámadási beszámolókat tanulmányozták, ha-
nem találkoztak termelőszövetkezeti tagokkal is, akiktől visszaemlékezéseket gyűjtöt-
tek. A két közös pályamunkán kívül egyéni pályázat is született ebben a szakcsoport-
ban, egy tanuló feldolgozta a „makai" talicska történetét. 

4. A tanyakutató szakcsoport újdonság volt az előző diáktáborok programjához 
képest, de szervezését több szempont is indokolta. Az alföldi tanyavilág átalakulása, 
néhol gyorsuló ütemű megszűnése fontossá teszi a még meglévő tanyák néprajzi 
kutatását, emellett Makó környéke kiváló terepet kínált az ilyen vizsgálatok számára. 
A 7 főnyi szakcsoport dr. Juhász Antal muzeológus irányításával Makó ,,Bogárzó" és 
„Hatrongyos" nevű, kiszemelt határrészén és Apátfalva határában végzett anyaggyűj-
tést. Két tárgykörben folyt kutatás: a szakcsoport egy része építészeti felmérést vég-
zett és feljegyzéseket készített a felmért tanyákról, más része a tanyai életmódról 
gyűjtött adatokat. Kiemelt témakör volt a tanyai ifjúság helyzete, amely a mai életmód 
kutatásának részeként szociografikus megközelítést kívánt. A tanulók mindkét tárgy-
körben a helyi adottságokhoz alakított földerítő kérdőívet használtak. A közösen vég-
zett gyűjtésből két pályamunka készült — Apátfalvi tanyák, Tanyák a Szárazér part-
ján —, melyekből a 14—18 éves tanyai fiatalok „önvallomásai" és a népi építészeti 
dokumentációk különösen értékesek. 

5. Az irodalmi hagyományokat gyűjtő szakcsoport (7 fő) Tóth Ferenc múzeum-
igazgató (Makó) vezetésével Erdei Ferenc életéről, közéleti tevékenységéről gyűjtött 
adatokat. A csoport egy része Erdei ifjúságával, más része közéleti, politikai szere-
pével foglalkozott. Elsősorban élőszavas gyűjtést végeztek: magnetofonfelvételt ké-
szítettek Erdei rokonaival, osztátytársaival, egyetemi társaival, a legutóbbi évekre vo-
natkozóan pedig a városi tanácselnöktől, a Hazafias Népfront vezetőitől, s egy nyug-
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A tábor résztvevői Tóth Ferenc múzeumigazgató vezetésével Makó város 
emlékhelyeivel ismerkednek (Halász P. felvétele) 



díjas tsz. elnöktől kaptak felvilágosítást, összeállították a makói Erdei Ferenc emlék-
helyek jegyzékét és a tábor többi résztvevőjével együtt megkoszorúzták Erdei szülő-
házát és sírját. A két pályamunka közül különösen az Erdei Ferenc ifjúsága című 
dolgozat tárt fel eddig ismeretlen és publikálatlan részleteket. 

6. Természetrajzi értékeket leifedező szakcsoport, vezetője dr. Tóth Mária tanár 
(Makó), 8 fő. A Maros magas vízállása miatt munkatervüket kissé módosítani kellett, 
de a szakcsoport így is nagy feladatokra vállalkozott — derekas helytállással. Florisz-
tikai és faunisztikai megiigyeléseket végeztek a Maros árterén, Bökény-pusztán, a 
maroslelei réten és egy szikes tónál. Népi nóvényneveket, gyógymódokat gyűjtöttek 
a makói szociális otthon lakóitól, interjút készítettek egy makói erdésszel és az egy-
kori körvadászatok egy hajtójával. Kisebb csoportokban négy dolgozatot írtak: Makó 
környéki gerincesek faunisztikai vizsgálata, Makó élővilágával kapcsolatos néprajzi 
ismeretek. Elet a sziken, A Maros ártér természetvédelme és florisztikai vizsgálata. 
A szakcsoportvezető szervezőkészségét dicséri, hogy természetjáró útjaikra minden 
alkalommal kerékpáron mentek. 

7. A földrajzinév-gyűjtö szakcsoportban 10 tanuló dolgozott. Vezetőjük Zsiros 
Katalin tanár, honismereti szakkörvezető (Szentes), akinek a gyűjtésben nagy segít-
séget nyújtott Asztalos P. Kálmán tsz. nyugdíjas, csanádpalotai honismereti kutató. 
A csoport Makótól 15 km-re fekvő Királyhegyes község földrajzi neveinek összegyűj-
tését vállalta. Megismerkedtek a legfontosabb szakirodalommal, majd három kisebb 
csoport a falu határában, egy csoport pedig a belterületen dolgozott. Jó segítséget kap-
tak az Árpád Tsz és a Községi Tanács vezetőitől. Az összegyűjtött, térképen is jelölt 
gazdag névanyag beépül a megye földrajzi neveiről tervezett kötetbe. A szakcsoport 
két tagja túlteljesítette a célkitűzést: színes kis riportokban portrét rajzolt a gyűjtés 
során megismert királyhegyesi öregekről. 

8. A népzenei és folklór hagyományokat gyűjtő szakcsoportot (8 fő) Szigeti György, 
a Megyei Művelődésügyi Módszertani Központ főelőadója vezette, aki kutatópontul 
Apátfalvát, a megye egyik leginkább hagyományőrző, gazdag népi kultúrájú faluját 
szemelte ki. Két kisebb, 4—4 főnyi csoport alakult: az egyik a népművészet mestere 
címmel kitüntetett Kardos István dalkincséből vett magnetofonra és jegyzett le 50 
népdalt, a másik csoport hiedelmeket és szokásokat gyűjtött. Az utóbbiak az öregek 
napközi otthonában találtak jó adatszolgáltatókat. A szakcsoport tevékeny szerepet 
játszott a tábor közös rendezvényein a jó hangulat megteremtésében. 

9. A használati tárgyakat gyűjtő szakcsoportban 10 tanuló tevékenykedett Felföldi 
László segédmuzeológus irányításával. Munkájuk gerincét egy makai paraszt-porta 
felmérése és berendezésének leírása képezte. Felmérésre egy 19. század első felében 
épült nagygazda-házat választottak, amely nagy melléképületeivel, sok berendezési 
targyávai jó „terep"-nek Ígérkezett. A telekről helyszínrajzot, a házról alaprajzot, a 
lakóhelyiségről kivetített alaprajzot készítettek — ez utóbbit K. CIsilléry Klára „Szo-
babelsők" című kérdőíve alapjan. Teljes tárgy jegyzéket vettek föl és pályázatukhoz 
mellékeltek egy 19. század első feléből származó hagyatéki leltárt is, amely tükrözi 
a felmért gazdaház egykori felszereltségét. Pályamunkájuk jól használható anyagot 
ad a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba kerülő makai gazdaház berendezé-
séhez. 

A csoport a makai tanyákon, Apátfalván és Marosleién kb. 100 használati tárgyat 
gyűjtött és további 25—30 íoidentéseoen vett reszc. A tárgyak a József Actila Muzeum-
ba kerültek, amelynek udvarán az utolsó előtti napon rögtönzött kiállítással lepték 
meg a tábor többi résztvevőjét. A csoport két tagja Hajdú Gyula tanár vezetésével 
népi sportjátékokat gyűjtött Makón, Marosi elén, Királyhegyesen és Apátfalván. Hajdú 
Gyula keze alatt többen közreműködtek a keringős méta betanításában és bemutatá-
saban. 

10. A krónikaíró szakcsoport (8 tanuló) Ormos Gerő újtságíró irányításával izgal-
mas riporteri feladatra vállalkozott: elhatározták, hogy megírják Apátfalva egy dél-
előttjének történetét. A szakcsoportvezető alapos tervet készített, elosztotta a mun-
kát, majd a tanulók 2—2 fős csoportokban sorra tájékozódtak a községi tanács, a 
művelőuési ház és a könyvtár, az üzletek, a posta és takarékpénztár munkájáról, az 
egészségügyi ellátás, az óvodák, a szociális otthon helyzetéről. Krónikás feljegyzéseik 
adatokban gazdag, tanulságos pillanatképet nyújtanak egy mai magyar faluról. A szak-
csoport fő tevékenységét természetesen a táborkrónika vezetése jelentette, melynek 
részleteit a Diáktábor résztvevői minden nap a faliújságon olvashatták. 

A táborpályázatra a szakcsoportok 20 pályamunkát készítettek. Eredménynek 
tartjuk, hogy általánossá vált a közösségi munka, amely ugyanakkor lehetőséget adott 
az egyéni képességek — a jó rajzkészség, a riporteri rátermettség stb. — érvényesülé-
sére. A zsűrire nagy feladat hárult az utolsó előtti napon, amikor a pályamunkákat 
kellett elbírálni és a helyezési sorrendet megállapítani. Végül is nem. állapítottunk 
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meg díjfokozatokat, hanem az alábbi öt pályamunkát emeltük ki: „A makói hagyma 
és a termelőszövetkezeti mozgalom kapcsolata", „Apátfalvi tanyák", „Erdei Ferenc 
ifjúsága", „Népdalok Apát falvár ól", „Makó, Ráday u. 16. sz. ház felmérése és tárgy-
leltára". Ezek a munkák új forrásként használható adatok feltárásával, a dokumen-
táció gazdagságával tűntek ki a többi közül. 

A Honismereti Diáktábor munka-központú volt, az idő nagy részét szakmai mun-
kára: a honismereti szakirodalom tanulmányozására, gyűjtésre és a gyűjtött anyag 
feldolgozására fordítottuk. Ügy vettük észre, nem hiába. Mert a fiatalok rájöttek a 
munka ízére, érdekességére és értelmére, a szorgosa'obját követte a többi s szinte ver-
sengés alakult ki néhány csoport között: ki gyűjt többet, melyik szakcsoport készít 
jobb pályamunkát. 

De azért kirándulásra, szórakozásra, sportolásra is jutott idő! 
Augusztus 7-én a tábor résztvevői városnéző sétán ismerkedtek Makó nevezetessé-

geivel, 11-én délután szegedi, 13-án egész napos megyei autóbusz-kiránduláson vettek 
részt. A megyei kiránduláson a tábor megtekintette egyik nevezetes történelmi emlék-
helyünket, Ópusztaszert, ahol a szegedi múzeum negyedik éve folyó ásatáson tárta 
fel az Árpád-kori „szeri" monostor és a hozzá tartozó kolostor alapjait. Ezután a pár 
nappal korábban megnyílt csongrádi „kubikosmúzeum", Szentesen az állandó Koszta-
képtár és régészeti kiállítás, a szegvári Falumúzeum, Hódmezővásárhelyen a csúcsi 
fazekasház, Tápén a Szegedi Ünnepi Hetekre rendezett gyékényes kiállítás nyújtott 
látnivalót. Hódmezővásárhelyen megtekintettük a viharsarki agrárproletár mozgalom 
kiemelkedő alakjának, Szántó Kovács Jánosnak, a szobrát. 

A kirándulásokon, városnéző sétákon szerzett új ismeretekről — no meg ügyes-
ségükről, találékonyságukról — megyei vetélkedőn adtak számot a tábor résztvevői. A 
vetélkedő fénypontja volt, amikor a versengő tíz csapat tagjai a megadott időn belül 
sorra érkeztek a város központjában levő szálláshelyre egy-egy makai talicskával és 
néhány fej hagymával. 

Augusztus 9-én este az ÉDOSZ szegedi Táncegyüttese és Karsai Zsigmond, a nép-
művészet mestere adott műsort a helyi Művelődési Házban. A műsort „táncház" kö-
vette, ami Szegeden, az együttes otthonában tavasz óta már hagyománnyá vált. Nagy 
Albert, az együttes vezetője és táncosai tápai néptáncokra tanították a tábor részt-
vevőit. Kiderült, hogy a honismereti munkában jeleskedő fiatalok mozgáskultúrája 
bizony eléggé szegényes. Az ÉDOSZ táncháza mindenesetre jó alkalom volt arra, hogy 
hírét vigyék az országba ennek a több helyen sarjadó, szép kezdeményezésnek és meg-
kedveltesse a fiatalokkal a magyar néptáncot. 

A Honismereti Diáktábor ideje alatt került sor a makói József Attila Gimnázium 
falán elhelyezett Erdei Ferenc emléktábla felavatására, ahol megjelent a tábor vala-
mennyi résztvevője. A diák önkormányzat kezdeményezésére a makói tábor felhívással 
fordult az országos középiskolai és szakmunkásképző KISZ szervezeteihez, hogy a fel-

A Honismereti Diáktábor tagjai 
megkoszorúzták Erdei Ferenc 

szülőházát 
(Halász P. felvétele) 
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szabadulás 30. évfordulójára indítsanak mindenütt honismereti akciókat, gyűjtsenek 
visszaemlékezéseket és dokumentumokat, amivel tartalmasabbá tehetik az évforduló 
megünneplését. 

A makói Diáktábor igazolt néhány tapasztalatot, kezdeményezést, ugyanakkor új 
tanulságokat is nyújtott. Mindenekelőtt beigazolódott, hogy érdemes kollektív pálya-
munkákat készítettetni. A közös gyűjtés és feldolgozás során a diákok sokat tanul-
nak egymástól, megtanulják becsülni egymás erényeit, összetartásra nevelődnek. Ta-
nulság lehet a következő Diáktáborok számára az is, hogy kevés időt hagytunk a pá-
lyázatkészítésre, ezért több szakcsoport feldolgozó munkája elhúzódott a késő esti 
órákra. A tanulók szívesen vállalták a rádolgozást, de emiatt másnap fáradtan éb-
redtek. Az a tanulság, hogy a gyűjtést reálisabban kell tervezni: inkább kevesebbet 
markoljanak, de jusson idő a gyűjtött anyag alapcs feldolgozására. 

A Diáktábor eredményességét részint a pályamunkák színvonalán, részint a ta-
nulók hangulatán, munkaszellemén, részint a további honismereti tevékenységükön 
tudjuk mérni. A pályamunkák java, nagyobbik fele megüti a legjobb megyei és orszá-
gos ifjúsági diákpályázatok szintjét, s eZeket a szakcsoportvezetőkből és Koczor Lajos 
táborvezetőből alakult zsűri — kellő válogatás után — érdemesnek tart ja a kiadásra. 
Ügy érezzük, a résztvevők sok új ismerettel, tapasztalattal, jó hangulatban búcsúztak 
Makótól. A tábor sikerének és a jó közösségi szellemnek a jele, hogy több szakcsoport 
tagjai elhatározták: jövő nyáron ismét találkoznak, szívesen vállalják az együtt kez-
dett munka folytatását. 

Juhász Antal 

A tanyakutató szakcsoport 
(Juhász A. felvétele) 

Emlékezzünk Budavár hőseire1 

Az isaszegi és a gödöllői csata után Patay István ezredes volt a Pestre bevonuló 
magyar hadsereg előcsapatának parancsnoka. A debreceni 10. honvédzászlóaljban 
kezdte szabadságharcos tevékenységét, s Buda ostroma alatt a főváros térparancsnoki 
tisztét látta el. A republikánus szellemet képviselte haláláig. Egyike volt annak a 
hét képviselőnek, akik a 67-es koronázást törvénytelennek nyilvánították. Sok hasonló 
szellemű honvédtiszt és honvéd emlékét elevenítette fel Budavár bevételének évfor-
dulója. 

I 1974. m á j u s 21-én ü n n e p e l t ü k B u d a v á r o s z t r á k u r a l o m alól i f e l s z a b a d í t á s á n a k 125. é v f o r d u l ó j á l . 
Ebbő l az a l k a l o m b ó l l ep lez ték le a v á r o s t r o m á b a n rész t vevő Bécsi ö n k é n t e s Légió f e k e t e 
m á r v á n y t á b l á j á t . E n n e k az í r á s n a k köz léséve l e m l é k e z ü n k a j e l e s é v f o r d u l ó r a . (Szerk.) 
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