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A VII. Országos Ifjúsági Honismereti Konferenciát Tatán rendezték 2002. szeptember 26. és 
29. között. Ebben az évben a rendezvény fő témája: A várak és védelmük volt. 

A konferencia résztvevőit szeptember 26-án 17 órakor ifi. Gyüszi László, a Megyei Honisme-
reti Egyesület nevében, a tatai Móricz Zsigmond Könyvtár igazgatója köszöntötte, majd Ha-
lász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke ünnepélyesen megnyitotta a konferenciát. A részt-
vevőket fogadta és a várost bemutatta Hetényi Tamás, Tata város polgármestere. Ezen az estén 
Csorba Csaba Történelmünk tanúi: a váraink címmel tartott előadást. Mindannyiunk érdeklő-
dését felkeltette a könyv és CD-ROM-bemutatójával. 

Visszaérkezve a táborba, az este a diákok bemutatkozásával és ismerkedésével telt. Érde-
kes és élmény volt hallgatni, hogy az ország más-más tájairól és a határainkon túlról jött diá-
kok mivel és milyen körülmények között foglalkoznak, mi érdekli őket múltunkból. 

Szeptember 27-én, pénteken kezdték meg előadásaikat a diákok, ami másnap és még a tá-
borzárás előtti percekben is folytatódott. Ezen a délelőttön tartott előadást dr. Fülöp Éva, a tatai 
Kuny Domokos Múzeum igazgatónője. Előadásában a tatai vár évszázadairól beszélt és be-
mutatta magát a várat. A délutáni program már a helyszínen, azaz a tatai várban folytatódott, 
ahol Kövesdi Mónika művészettörténész és dr. Kemecsi Lajos néprajzkutató mutatta be a múze-
um gyűjteményét, meséltek a feltárásokról. Megismerkedhettünk olyan helységekkel, ame-
lyeket a látogató még nem láthat, de ha terveik megvalósulnak, szép kiállításokat rendezhet-
nek majd be. Az esti program a tatai Pötörke Néptáncegyüttes bemutatójával és táncházával 
zárult, aminek a táborlakók szintén lelkes résztvevői voltak. 

Szeptember 28-án, szombaton egy tanulmányúton vettünk részt, amely Esztergomot és 
Komáromot tűzte ki úti célul. A legérdekesebbnek és legizgalmasabbnak a diákok és kísérőik 
körében is a komáromi erőd bizonyult, melyről előző nap Pesti Bálint már beszélt nekünk, s el-
sősorban építészeti szempontból világította meg a monostori erődöt. 

A Honismereti Konferencia fontos részét jelentették a részt vevő diákok kiselőadásai, 
amikből itt közöl a Honismeret válogatást. A diákok között voltak, akik ugyanarról a várról 
beszéltek - mint a szegedi vár esetében - , mégis egész más előadások hangzottak el, egymást 
kiegészítve, a témát több oldalról bemutatva. A konferencián olyan beszámolókat is hallhat-
tunk, melyek régebbi kutatómunkán alapultak. Ezeket a diákok csoportosan ismertették. 
Mindenki nagyon érdekesnek találta a miskolci temető felmerésének és rendbetételének fo-
lyamatáról szóló korreferátumot. Az ilyen táborok beszámolói másoknak is ötletet adhatnak 
hasonlók megszervezéséhez. Több alkalommal hallhattunk mondákat, legendákat (pl. Bató-
legenda), melyek segítettek váraink, településeink történelmének kutatásában. Előadást hall-
hattunk a gesztesi várról, mely ugyan Tata közelében található, de már nem volt időnk megte-
kinteni. Voltak, akik már korábban elkészítették tanulmányukat az egész történelmi várme-
gye várairól, ezekből részleteiben tudtuk meghallgatni. 

Határon túlról is érkeztek diákok és tanárok: Kolozsvárról és Csíkszeredáról. A csíkszere-
daiak részletes kutatómunkájukkal tűntek ki: egy magnófelvételt is hoztak, melyen egy idős 
hölgy népdalt énekel. A népdal szövegében egy régi vár képe elevenedik meg. A kolozsvári 
diákok pedig Kolozsvár vármegye egykori várairól tartották - és ebben talán mindenki egyet-
érthet - a leghosszabb és legrészletesebben kidolgozott előadást, amit egy gyönyörű verssel 
zártak. 
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A konferencia munkáját vasárnap délelőtt összegeztük. Egyúttal megbeszéltük a követke-
ző konferencia esetleges témáját, helyszínét, ami Esztergom mellett és Szentendrén a hagyo-
mányos népélet lesz. A VII. Országos Ifjúsági Honismereti Konferenciát Halász Péter elnök ün-
nepélyesen bezárta, és reméljük, hogy a következő évben is találkozunk!1 

Szabó Veronika 

Várrá alakított kolostorok Zala megyében 
Az 1526-os mohácsi csatavesztés után nemcsak a magyar állam, hanem a magyar egyház is 

meggyengült. Utóbbinak oka, hogy a XVI. század első felében Magyarországra is megérkez-
tek Európa új vallásainak tanai. A reformáció vallási irányzatai, azaz kezdetben a lutheránus 
és a református tanok hamar tért nyertek a magyarok között. Először a legszegényebb rétegek 
és egyes nemesi családok tértek át az új vallásokra. Már II. Lajos király udvarában is éltek pro-
testánsok, akik a királynéval érkeztek Budára. A nemesi családoknak azért is érdekükben állt 
az új vallásokra való áttérés, mert ily módon a meggyengült katolikus egyház vagyonára rá 
tudták tenni a kezüket. A birtokukon álló kolostorokból elűzték a szerzeteseket és így nem-
csak az egyházi vagyont, hanem a kolostorok épületét is meg tudták szerezni. A legtöbb ko-
lostor kőből készült, s így várrá alakíthatták. Zala megyében a ferencesek zalatárnoki, mura-
szemenyei és keszthelyi, a premontreiek türjei, a pálosok örményesi, és a bencések nagy-
kapornaki, valamint zalavári kolostorából lett vár ebben az időben. 

Z A L P 
rekonstrukciós k«p«TUrchoGujlio xvi.sz-t 
feWreso uíón i-aiiotts RpSSyTibor.ixjzootx^ 

Zalabér várának rekonstrukciós rajza 

1 A következőkben szemelvényeket közlünk az Ifjúsági Honismereti Konferencián elhangzott előadá-
sokból. (Szerk.) 
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