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Az 1988. évi 
honismereti táborokról 

A művelődést és a pihenést ö tvöző nyári táborok közművelődésünk hagyományokkal és tapasztala-
tokkal rendelkező, önálló mozgalommá növő részét alkotják. Az 1970-es évek elején szervezett 
olvasótáborok mellett megjelentek az első honismereti-helytörténeti táborok is, melyeknek száma az 
utóbbi években 60-70-re növekedett . 1988-ban 72 tábor szervezéséhez kértek a Hazafias Népfront tó l 
pályázat útján központi támogatást a szervezők, melyet végül is 67 tábor kapott meg, összesen 900 ezer 
Ft-ot . Az 1988-as programtervek a honismereti mozgalom alapvető törekvéseit ölelték fel. így volt: 
honismereti-helytörténeti 24, helytörténeti-néprajzi-szociológiai 16, helytörténeti-környezetvédő 7; 
régészeti 4, fotós 2, szakkörvezető-képző, továbbképző 2, szociográfiai 6, iskolatörténeti, kézműves, 
nemzetközi 3, népművészeti 2; összesen mintegy 2200 résztvevővel. (Ezek a kategóriák természetesen 
csak a táborok fő profilját jelzik.) 

A táborok előkészítésének egyik legfontosabb szakasza a résztvevők mozgósítása, ami sokféleképpen 
történt. A több éve visszajárok mellett pályázatokkal, helytörténeti-néprajzi dolgozatokkal, feladatok 
megoldásával nyerhették el a részvételt. Sok táborban az év közbeni szakköri tevékenység alapján, tanári 
javaslatra vettek részt a közös munkában a fiatalok. 

Néhány tábor résztvevői a szakkörben, múzeumbarát körben közösen végzett munkát folytatták a 
táborban (pl. Előszállás). A résztvevők korosztály szerinti megoszlása: általános iskolások (37 
táborban), altalános- és középiskolások (3), középiskolások (12), közép- és főiskolások (1), főiskolások, 
egyetemi hallgatók (9), gyermekek és felnőttek (2), felnőttek (3). 

A táborok szervezése igazodott a helyi hagyományokhoz , igényekhez, a vállalt feladatok ezért is 
voltak oly sokrétűek. Emellett azonban valamennyi táborban célként fogalmazódott meg a haza 
szeretete, a nemzeti önismeret és önbecsülés, a nemzettudat erősítése, az érzelmi kötődés felkeltése a 
környezet , az élő emberek, a hagyományok megőrzése, ápolása iránt. E nevelési lehetőségek felhasználá-
sával együtt alapvető feladat volt a táborokban a szakmai-módszertani felkészítés, a történeti kutatás 
alapismereteinek, a terepmunka sajátosságainak megismertetése, elsajátítása. Természetesen ez korosz-
tályonként és tábort ípusonként más-más módszerrel történt. 

A honismeret-helytörténeti táborok zömében általános iskolás gyermekek sajátították el az alapvető 
módszereket a gyujtés-kutatás-feldolgozás-megörzés egységében. A legifjabbak - mintegy 40 alsó 
tagozatos hatvani tanuló - gyermekjátékokat készítettek, s közben a magyar tájak legszebb népdalaival 
ismerkedtek - megízlelve a közös éneklés, játék örömét is. 

A felső osztályos tanulók megismerkedtek közvetlen környezetük jellegzetes hagyományos foglalko-
zásaival - maguk is megtanultak szőni, fonni, agyagozni, faragni, hímezni, bábut készíteni (Párád, 
Biharkeresztes, Mesztegnyó, Szenna, Velem). Együtt élték át az összegyűjtött és felelevenített népi 
szokásokat. Pl. Párádon egy vasárnap délután népszokásait; Biharkeresztesen találkoztak a hajdani 
szüreti mulatságok, aratóbálok még élő szereplőivel, kur iózumnak számító karácsonyi népszokást 
jegyeztek le. A szigetközi pásztor táborban, Puhab-bálban (gyermekbál) tanultak meg helyi táncokat. 
Egy-egy táj növény- és állatvilágát kutatták, jellegzetes foglalkozásokat tanulmányoztak, pl. a 
biharkeresztesiek a pákászok, halászok, madarászok munkáját , eszközeit ; a szigetköziek a tábor ideje 
alatt elkészítették saját pásztorruhájukat , csőrgős bot jukat , tarisznyájukat. Más táborokban a különböző 
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történelmi korok szokásaival, eszközeivel ismerkedtek, pl. a Komárom megyei „honfoglalók" az őskor, 
a honfoglalás korának és az indiánok életének sámánisztikus szokásait próbálták rekonstruálni, átélni. 
Az esztergomi „barangolók" pedig a város egy-egy történelmi korszakának eseményeivel, tárgyi 
emlékeivel ismerkedtek. A karcagi tábor résztvevői az előző há rom évben népi gyermekjátékokat 
gyűj töt tek és készítettek - ebben az évben pedig szüleikkel együtt kaptak meghívást, s közösen 
játszották a helybéli felnőttektől megtanult, a tájegységre jellemző népi gyermekjátékokat , falusi 
szórakozási szokásokat. 

A középiskolások szakemberek irányításával igen eredményes helytörténeti-néprajzi gyűj tőmunkát 
végeztek. Följegyezték több helyen a tanyavilág, a falu hagyományait , a földmüvelés, a juhászat, népi 
építészet, a viselet, táplálkozás, háztartásieszköz-kultúra, a népi orvoslás és időjóslás, a vásározás, 
teherhordás szokásait, eszközeit (Előszállás, Egyed, Ópusztaszer , Kenderes). Egyháztörténeti emlékek-
ről - dűlőutak mentén, útkereszteződésekben, temetőkben felállított keresztekről, szobrokról -
készítettek katasztert (Ópusztaszer) . Régi taní tók, öreg iskolák nyomába eredtek (Mezőberény) stb. 

A Győr -Sopron megyei nemzetközi taborban 20 érsekújvári és 20 Győr-Sopron megyei diák az előző 
évben felavatott Kiss Ferenc Emlékház számára gyűjtött szellemi és tárgyi anyagot. Külön élményt 
jelentett számunkra, hogy nyolc év után először találkoztak az Érsekújvári C S E M A D O K hagyományá-
poló művészeti csoportjaival. 

Túrkevén a várostörténeti monográfia készítői ez évi táborukba meghívták a helyi szakközépiskola 
honismereti szakkörének tagjait is - rájuk bízva a túrkevei emberek életsorsának rögzítését, a 
lakáskultúrájukra, é le tmódjukra utaló felmérések elvégzését. 

A vándortáborok résztvevői út juk során megismerkedtek az érintett települések történelmi, irodalmi, 
néprajzi nevezetességeivel (Kőtelek honismereti szakkörösei), a tiszai vándortábor szolnoki résztvevői a 
halászat, a nádkosárfonás, a vízmenti kismesterségek fortélyaival. Győr-Sopron megyei diákok egy 
csoport ja kerékpárral járta végig Battonyától Beledig (érintve Nemesmedvest) a 687 km-es útvonalat. A 
haza fölfedezésének e lassan feledésbe menő formái az ismeretek szerzésén, az állóképesség növelésén túl 
az együvé tartozás érzését is erősítik. 

Ugyancsak lelkes középiskolások gyülekeznek évről évre a régészeti táborokba (Dunaföldvár, 
Esztergom-Pilisszentlélek, Paks), hogy feltárják és megmentsék a régmúlt egy-egy felbecsülhetetlen 
értékű történelmi emlékét. E táborokban főiskolások és egyetemi hallgatók is vegeztek munkát , részben 
szakmai gyakorlatként. 

A szociográfiai táborok résztvevői is főiskolások, egyetemi hallgatók voltak, akik egy-egy település 
mentálhigiénés helyzetét, művelődéspolitikáját, művelődésszociológiáját vizsgálták, illetve komplex 
falukutatást végeztek (Almásneszmély, Esztergom, Salgótarján, Sellye, Homokmégy , Csurgó) . 

A képzési célú táborok közöt t kiemelten kell szólni a zsámbéki táborról , melynek szervezésével az 
utánpótlás nagyon fontos területét vette pártfogásába a Kovács házaspár, amikor főiskolai hallgatók 
számára immár harmadszor szerveztek szakkörvezető-képző tábort . 1988-ban már 80 leendő pedagógus 
ismerkedett a honismeret területeivel. Rájuk az elkövetkező évek honismereti táboraiban is jó lenne 
számítani mint kiscsoport- vagy akár táborvezetőkre. 

Hasonló szándékkal hívták össze huszonnyolcadszor Vas megye felnőtt és gyermek honismereti 
szakkörvezetőit , az egyéni kutatókat , gyűjtőket , falukrónika-írókat, akik tájékozódhattak a honismereti 
mozgalom országos és megyei helyzetéről, segítséget kaptak a szakköri munka elméleti, gyakorlati, 
módszerbeli kérdéseiben. 

Ugyancsak szakvezetőknek, népművészeknek szerveztek tábort Heves megyében, hogy a népi 
kismesterségek közül a nemezkészítés és csipkéverés alapjaival ismerkedjenek, a szakkörök tagjainak 
„tiszta forrásból" adhassák tovább tudásukat. 

A táborok utóélete éppúgy fontos része a tartalmas, értékes tábori munkának, mint az előkészítés. 
T ö b b tábor résztvevői a gyűj tö t t anyagot pályázattá formálják, s eközben rendszeresen találkoznak, 
bejárnak a múzeumokba , szakkörök lelkes, aktív tagjaivá válnak. Szolnokon pl. a tábori részvétel 
„belépő" a megyei honismereti klubba, ahol felnőttek és diákok együtt dolgoznak. Sok helyen készülnek 
a gyűj tö t t anyag bemutatására, kiállításokra, vetélkedőkre, a lejegyzett hagyományok fölelevenítésére. 
Mindezek a formák, módszerek megerősítik az eggyé kovácsoloaó közösségeket, s további munkára 
ösz tönöznek. 

A tábor- és kiscsoportvezetői munkát lelkes, szakmájuk iránt elhivatott történészek, muzeológu-
sok, régészek, néprajzosok, pedagógusok végezték. Örvendetes, hogy néhány táborban főiskolai 
hallgatók is vállalkoztak e feladatra. Külön köszönet jár azoknak, akik önzetlenül gazdagították a 
táborok életét: az ismereteiket, tudásukat átadó falusi asszonyoknak, idős parasztembereknek, 
halászoknak, erdészeknek, s mindazoknak, akiknek még fontos, hogy folytatása is legyen hagyomá-
nyainknak. 

Igen változatosak voltak a táborok elhelyezési körülményei. Örvendetesen sokan tértek vissza a 
sátoros, tantermes, önellátó tábori élethez, ami a diákok és a felnőttek számára újabb, közösséget erősítő, 
önmagukat próbára tevő élmények forrása. Az egyre dráguló szállásköltségek egyébként is ebbe az 
irányba terelik a szervezőket. A táborok időtartama általában 10-14 nap volt, a 4—5 napos táborokban 
elsősorban felnőttek vettek részt. Gyermekek esetében nem tekinthető honismereti tábornak az inkább 
napközis feladatokat ellátó napi bejárás (Érd, Püspökladány). 
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A táborok támogatói a múzeumok , megyei, helyi tanácsok, művelődési intézmények, úttörőelnöksé-

f;ek, T I T helyi szervezetei, néhány helyen gazdasági egységek (elsősorban tsz-ek), üzemek voltak. A 
egtöbb táborban a résztvevők is hozzájárul tak a költségekhez. 

Az említett táborok nem önkényes kiemelés eredményei. Sajnos csak 37 tábori beszámolót 
használhattunk fel, tehát a megtartott táborok alig több mint feléből. Pedig jó lett volna tudni a többi 
programterv megvalósulásáról is. A költségekről a beküldött feljegyzések közül is csak nagyon kevés 
szólt, így annak értékelésére nem tud tunk kitérni. Jó lenne, na a beszámolók készítésénél nem a 
kényszerűség motiválná a táborvezetőket , hanem a mások számára hasznosítható ötletek, tanulságok, a 
feljegyzések dokumentumértéke. 

Végezetül érdemes lesz megfogalmazni néhány tanulságot a további táborok számára. A honismereti 
táborok sikeresebb szervezése éraekében: 

- szükséges a Honismeret i Bizottságon belül egy tábori módszertani munkacsopor t létrehozása, 
amely a pályázatok kiírásában és elbírálásában működne közre, tagjai meglátogatnák a táborokat; 

- az olvasó- és művelődési tábor- és kiscsoportvezetők regionális továbbképzésének keretében meg 
kell keresni a honismereti táborok vezetőinek továbbképzési lehetőségeit; 

- folytatni kell a zsámbéki szakkörvezető-képzést , nagyobb figyelmet fordítva a részt vevő hallgatók 
bekapcsolódására a honismereti mozgalomba; 

- meg kell keresni annak a lehetőségét, hogy a jó honismereti tábori módszerek szélesebb körben 
ismertté, hasznosíthatóvá váljanak. 

Bartha Éva 

A madéfalvi veszedelem 
emlékére 

Madéfalva. Van-e székely és egyáltalában magvar, kinek keblében fájó érzeteket ne ébresztene e név? 
Van-e emberi kebel, mely fel ne lázadna a madéfalvi embertelen vérfürdő említésénél? Itt van a székely 
nemzet siciliai vecsernyéjének helye, itt politikai Bertalan éjjelének gyászos emléke, ot t lebeg e táj fölött 
mint vészes fergeteg e szó: Siculicidium... 

A fenti sorokat Orbán Balázs írta A Székelyföld leírása című monumentális művében, a székely 
határőrség felállítása alkalmával, az 1764. január 7-én hajnalban rendezett madéfalvi székely öldöklésre 
emlékezve. 

A tragikus esemény 225. évfordulója alkalmával két megemlékezésről is beszámolhatunk. 
A székelység szellemi és anyagi kultúrájának megőrzése, a közösségi élet, az együvétartozás 

fejlesztése céljával 1988 szeptemberében alakult Székely Kör első rendezvénye az 1989. január 6-án 
Budakeszin tartott megemlékezés volt. A meghitt hangulatú művelődési központban népes közönség és 
több egyesület vezetőjének jelenlétében Antal Ferenc, a Székely Kör titkára megnyitó beszédében a 
székelység múltját idézte és jelenére figyelmeztetett . Az előadó dr . Rázsó Gyula hadtörténész a székely 
határőrség szervezését, valamint dr. Ha jdú Lajos, egyetemi tanár a Habsburg birodalom társadalmi-jogi 
viszonyait ismertette a madéfalvi veszedelem korában. Az ünnepi műsort Jenei Katalin szavalata, Lénárt 
Ágota zongoraművész és Szabó Péter gordonkaművész Kodály, Székely fonó című művének előadása 
tette emlékezetessé. 

Érden , számos bukovinai székely lakóhelyén 1989. január 7-én a városi művelődési központban 
rendeztek emlékműsort. Az ünnepi megemlékezést Halász Péter, a Honismeret szerkesztője tartotta, 
aki Madéfalva emlékét idézve választ keresett arra a kérdésre, hogy ünnepelni vagy gyászolni jöt tünk-e 
össze? Szerinte - mindket tőre megvan az okunk . Gyász a menekülés, bujdosás, szétszóródás, kín és 
szenvedés; ünnep egy népcsoport születése, amely viszontagságos történelme során elődeihez hűen 
őrizte és őrzi hagyományait . Az ünnepi műsorban közreműködöt t Ferenzy Csongor színművész, a 
Forrás néptáncegyüttes, a Mente népzeneegyüttes, és néhány énekszám után, mintegy a hagyományok 
ápolásának bizonyítékaként, az Érdi Bukovinai Székely Népda lkör az évadban utoljára bemutatta a 
Hadikfalvi betlehemes-t. 

A két emlékműsor bizonyítéka annak, hogy a székely népcsoport - szülőföldjétől távol - őrzi 
történelmi emlékeit és ápolja hagyományait . Bizonyítja azt, hogy a madéfalvi áldozatok emléke „nem 
vész el", hanem az ottani emlékoszlopra írt vers soraihoz híven: 

„...hű kegyeletben megtartod őseid, 
így él majd emiékök időtlen ideig." 

György Béla 
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