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A pápai Jókai Művelődési Központ honismereti szakköre 

Szakkörünk 15 éve alakult dr. Tungli Gyula tanár vezetésével. Elsősorban néprajz-
zal és nyelvjáráskutatással foglalkoztunk. A szakkör tagjai iskolánk — Türr István 
Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola — tanulói közül kerülnek ki. Érdekes, hogy 
osztályunk matematika és fizika tagozatos, mégis mi, a tagozatos osztály tanulói va-
gyunk a szakkörben többségben. Természetesen rajtunk kívül szívesen látogatják a 
szakköri foglalkozásokat az óvónőjelöltek is. 

Amióta a szakkör tagjának mondhatom magam, sok élményben volt részem. Fe-
lejthetetlen napokat töltöttem a karcagi, illetve a salgótarjáni országos ifjúsági honis-
mereti táborban. Szaktanárunk vezetésével hozzáfogtunk a pápai járás földrajzi nevei-
nek összegyűjtéséhez, kiegészítéséhez, rendszerezéséhez. A tanévben vasárnaponként 
jártunk gyűjteni a falvakra, s akadtak olyanok is, akik szülőfalujukról készítettek ha-
sonló témájú dolgozatot. A kitartó munkának szép eredménye lett: az Országos Diák-
napok pályázatán arany, ezüst és bronz okleveleket szereztünk. 

A jó és pontos gyűjtéshez nagy segítséget nyújtott egy felejthetetlen nyári táboro-
zás Döbröntén, a közeli kis bakonyaljai faluban. Turistaházban laktunk, s onnan indul-
tunk naponta gyűjtőkörútra. A tábor véget ért, de a gyűjtéseket még nem fejeztük be, 
hanem a következő évben folytattuk. Térképeket készítettünk, javítottuk, kiegészítet-
tük a már meglevő adatokat. A gyűjtött anyagot — tanárunk vezetésével — iskolánk 
régi, már egyetemet végzett diákjai ellenőrzik. 

Még időben sikerült összegyűjtenünk a hamarosan teljes lebontásra kerülő Iharkút 
földrajzi neveit. Három társunk fáradtságot nem ismerve dolgozott ezen a munkán, 
mert az elhagyott, csaknem teljesen kiürített falucskát a munkagépek hamarosan el-
törlik a föld színéről. Üj bauxitbányát nyitottak a falu helyén, s csak az emléke ma-
radt meg az utókornak, de gyűjtésünk megőrzi a falu földrajzi neveit, népének nyelvét 
és hagyományait. 

Nemrég ismét elindultunk, hogy megismerjük a bakonyaljai falusi házak építés-
módját, belső elrendezését, a gazdasági udvar részeit, az ólakat, az istállókat. Döbrön-
tén találtunk egy házat, ahol még teljes épségben, eredeti módon berendezve meg-
maradt a füstöskonyha, a tisztaszoba és a gazdasági épületek többsége. Fényképez-
tünk és néhány ház alaprajzát térképen is rögzítettük. 

A szakkör sok segítséget, támogatást kap a pápai Jókai Művelődési Központtól, 
amely négy év óta működteti. Ott tartjuk a foglalkozásainkat, s minden évben részt 
veszünk egy közös kiránduláson is. Két éve Kapuvárt, Fertődöt, Sopront, a múlt évben 
pedig Győrt, Pannonhalmát, Zircet látogattuk meg. Szeptemberben kiállítást rendez-
tünk az összegyűjtött tárgyi emlékekből, iratokból, a művelődési központ 25 éves tör-
ténetéről. 

Örömmel hallottuk, hogy 1978-ban már megyénkben is lesz honismereti tábor. 
Eddigi munkánk alapján Szakái Jenő osztálytársamat és engem hívtak meg a KTSZ 
KB 1978. évi. Miskolcon rendezett, tíznapos honismereti táborába. Ugyancsak sokat 
várunk az 1978. évi, Egerben sorra kerülő III. Országos Honismereti Diákkonferenciá-
tól. (A kézirat még a konferencia előtt készült.) 

Mi, akik hamarosan elhagyjuk az iskolát és a szakkört is, igyekszünk meggyőzni 
fiatalabb társainkat, hogy folytassák azt, amit elődeink elkezdtek. Ezek az évek nekem 
és a szakkör más tagjainak is nagy élményt nyújtanak. Munkánk révén jobban kötő-
dünk szülőföldünkhöz, s biztos vagyok abban, hogy ez a kötődés egy életen át elkísér 
bennünket. 
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