
Diák honismereti tanfolyam Pápán 
A tanfolyam gondolata 1985-ben érlelődött meg Borbély Lajosban, a pápai Pedagógus Mű-

velődési Ház igazgatójában, aki Szűkebb pátriánk címmel el is indította a sorozatot február 
10-én. A tanfolyamra szép számmal akadtak jelentkezők mind az általános iskolákból, mind a 
középiskolákból, bár a belépésre jogosító bérlet ára 150 forint volt. A színhely a Pedagógus 
Művelődési Ház nagyterme lett a város középpontjában. 

A program rendkívül változatos volt, erről a felsorolt címek is tanúskodnak: Pápa a törté-
nelmi időben; Ásatások a városban és környékén; A Református Kollégium négy és fél évszá-
zada; Pápa művelődéstörténete; Mesélő kerékvetőkövek; A pápai vízimalmok krónikája; Vá-
rosunk képzőművészeti élete; Egy pápai diákból lett szabadságharcos őrnagy, majd olasz ki-
rályi tábornok élete; Legszebb barokk templomunk; Műemlékvédelem Pápán; Történelmi 
emlékek Pápa környékén; A Pedagógus Művelődési Ház története. 

Az előadók a téma legjobb szakemberei voltak, Ilon Gábor a múzeum akkori igazgatója, dr. 
Winkler Gábor a város főépítésze, Szíj Béla a Nemzeti Galéria művészettörténésze, Heitler 
László művészeti író és festőművész, Kövy Zsolt a Dunántúli Református Egyházkerület tu-
dományos gyűjteményének akkori igazgatója, dr. Tungli Gyula főiskolai docens és mások. 
Borbély Lajos igazgató és Huszár János szakfelügyelő nemcsak előadást vállaltak, de végig fi-
gyelemmel kísérték a foglalkozásokon a munkát . 

Mintegy zárásként sor került a városról készített film bemutatására, a város vezetőivel tör-
ténő találkozásra és vetélkedőre. 

Az előadók nagy gondot fordítottak a szemléltetésre, sor került diavetítésre, filmvetítésre, 
képsorozatok bemutatására, könyvek, tárgyak, nyomtatványok szemléltetésére, forrásrészle-
tek bejátszására magnetofonszalagról. Az előadássorozat annyira sikeresnek bizonyult, hogy 
Borbély Lajos igazgató a következőkben rendszeressé tette a tanfolyamot, bár a bérletekből 
befolyó összeg nem fedezte az előadói díjakat és egyéb költségeket. Szerencsére az előadók je-
lentős része nem tartott igényt a tiszteletdíjra. 

A következőkben Huszár János nyugdíjas szakfelügyelő, a várostörténeti honismereti kör 
vezetője vette át a szervezőmunkát, Borbély Lajos a továbbiakban a patronáló és tanácsadó 
szerepét töltötte be. Ezt követően a megnövekedett létszámra való tekintettel külön tanfo-
lyam indult a középiskolásoknak és az általános iskolai tanulóknak. Ez lényegesen meg-
könnyítette az előadók dolgát, mert lehetővé vált az alkalmazkodás a hallgatók életkori sajá-
tosságaihoz. Az általános iskolásoknál a szemléltetés és részletes magyarázat került előtérbe, 
a középiskolásoknál bővült a tényanyag, nagyobb hangsúlyt lehetett fektetni a gondolkodta-
tásra. Áz előadásokra szerdai napokon délután került sor. Az általános iskolások rendezvé-
nye 14 óra 30 perckor kezdődött, a középiskolásoké 16 órakor. A program tehát azonos volt, 
csak a szint különbözött. Az egymást követő előadások lehetővé tették, hogy az előadó egy 
napon bonyolíthassa le a két előadást. 

A tapasztalatok alapján a foglalkozások számát tizenötről tízre csökkentették, ugyanakkor 
bevezették a fakultatív foglalkozásokat. Az önként jelentkezők hét végén, szombaton vagy 
vasárnap városnéző séta keretében ismerkedtek a műemlékekkel, történelmi érdekességek-
kel, szobrokkal, különleges épületekkel, emlékházakkal, emléktáblákkal. Sor került a teme-
tőkre és templomokra is. Néhány alkalommal a templomok tornyából szemlélték meg a vá-
rost. 

A település meglehetősen terjedelmes, gyalog a távolabbi úti célok nehezebben megköze-
líthetők, így amikor lehetséges volt, sor került autóbuszos városnézésre is. Ez nagy sikert ara-
tott. A gyermekek többsége mit sem tudott a határban található nagy vízimalmokról, az egy-
kori műtrágyagyárról, a tréfásan Csirizhegynek nevezett külterületről, nem érzékelték a kas-
télyhoz tartozó park, a Várkert nagyságát, nem ismerték a szervezetileg a városhoz tartozó 
községek: Tapolcafő, Kéttornyúlak és Borsosgyőr nevezetességeit. 

Nagy sikert aratott az egykori huszárlaktanyából kialakított lakótelepen, a tűzoltó lakta-
nyában és a katonai repülőtéren tett látogatás. A temetőkben az egykori nagy pápai pro-
fesszorok, Tarczy Lajos, Bocsor István, Mándy Márton István, a régi polgármesterek síremlé-
kei voltak nagy hatással a gyermekekre. Meghatottan szemlélték a katonai parcellát is, ahol a 
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magyar katonák mellett bosnyákok, szerb és orosz hadifoglyok nyugszanak gondozott sírok-
ban. Egyik alkalommal a százötven egyöntetű sírkövön található elmosódó feliratok helyreál-
lításában is részt vettek a tanfolyam hallgatói. Meglepetés volt a tanulók számára, hogy a a 
pápai sírkertben nyugszik Jókai Mór nővére, sógora és unokahúga is. 

Azok a jelentkezők, akik befizették a részvételi díjat, megkapták a tanfolyam részletes 
programját, melyben az előadások címe, az előadók neve, az időpontok szerepeltek. A nyom-
tatott p rogram hátoldalán található üres kockákba került az előadásokon történt megjelenés 
igazolása a pecsételéssel, melyeket a zárást követő vetélkedőn pluszpontként beszámítottak a 
zsűri tagjai. 

A program összeállításánál arra törekedtek a szervezők, hogy új és új témák kerüljenek na-
pirendre. Ezzel sikerült elérni, hogy egy-egy tanuló három-négy évig vehetett részt a tanfo-
lyamon anélkül, hogy ugyanarról ismételten előadást hallott volna. Erre Pápa város és az itt 
található intézmények története lehetőséget nyújtott. Természetesen az előadók is cserélőd-
tek, ami fokozta a változatosságot. 

Arra a kérdésre, hogy melyek voltak a legsikeresebb előadások, nehéz határozott választ 
adni. A várostörténettel kapcsolatos előadások mindenkor sikert arattak. Szívesen hallgatták 
a tanfolyamvezető ismertetőit a város történetéről, hogyan védelmezte meg Martonfalvay Im-
re deák a várost két alkalommal a portyázó törököktől, hogyan foglalták vissza a várost 
1597-ben az egyesült európai hadak, s mi történt 1600-ban a város vallon helyőrségének láza-
dásakor. Nagy érdeklődés kísérte a kuruckor pápai eseményeit, mikor Vak Bottyán innen irá-
nyította a dunántúli hadműveleteket, s az 1848-1849-ben történteket, mikor Kmety tábornok 
innen indul t Csornára a szabadságharc utolsó győztes csatáját megvívni, majd a városon ke-
resztül vonult vissza az ihászi vesztes ütközet után. 

Sikerrel járt a helyőrségek történetének bemutatása is. A pápai végvári vitézek mindennapi 
életének megismertetéséhez jól felhasználta az előadó Jankovich Ferenc: „A tél fiai" című re-
gényének részleteit. A 7-es honvéd huszárok és a Nádasdy huszárok történetének ismerteté-
sét hiteles források és tanulmányok tették lehetővé. A repülőalakulatok és ejtőernyős ezred 
históriáját veteránok segítették feltárni. Emlékezésük lebilincselte a hallgatókat. A Pápa Har-
cászati Repülőezredről a repülőtér parancsnoka, Kositzky Attila ezredes, jelenleg ny. altábor-
nagy beszélt, aki a hajózók öltözékében érkezett az előadóterembe s videofelvételekkel segí-
tette az elmondottak megértését. 

A pápa i cserkészcsapatok történetét a 82 éves öregcserkész Klement Rudolf ismertette 
szuggesztív hatású előadásban bizonyítva a mozgalom nemes célkitűzését. Nagy hatással 
volt a hallgatókra, hogy az idős ember hibátlanul felsorolta a cserkésztörvényeket. Megcso-
dálták az őszinte hitet is, mely szavaiból sugárzott. 

Azok közül, akik az elmúlt több mint másfél évtized alatt többször szerepeltek, első helyen 
dr. Winkler Gábor Ybl-díjas építész neve említhető, ő külön gonddal ügyelt arra, hogy ne is-
mételje önmagát, mindig új szempontok szerint beszélt a várost érintő építészeti kérdésekről. 
Szellemes témaválasztását jól tükrözi egyik igen sikeres előadásának a címe: „Mi lesz veled 
barokk Pápa", ő Győrből járt át előadást tartani, Veress D. Csaba történész, Wöller István ma-
lomtörténész és Mészáros Gyula helytörténész Veszprémből, többen Budapestről érkeztek 
előadónak, mint Vathy Zsuzsa, Szíj Béla, dr. Tóth Gábor Sándor. 

A szervezők tudatosan törekedtek arra, hogy megismertessék a tanfolyam hallgatóit azok-
kal, akiknek szerepük van a hagyományok megőrzésében. így az Esterházy Károly Kastély-
és Tájmúzeum igazgatója, a jeles tudós, dr. László Péter állandó vendége volt a tanfolyamok-
nak. A tanfolyamvezető az ő szereplése előtt tudatosította, hogy hozzá kell fordulni minden 
olyan esetben, mikor múzeumba illő tárgyak nyomára bukkannak. 

A tanfolyam végén találkoztak a tanulók a város vezetőivel, akik előadást is tartottak, be-
számoltak Pápa jelenéről, s a jövő terveiről. Nemcsak nekik, de minden előadónak tehettek fel 
kérdéseket a hallgatók, akik éltek is ezzel a lehetőséggel. 

Az elsajátított ismeretekről két alkalommal adhattak számot a résztvevők. Először írásban 
feleletválasztásos formában feladatlap segítségével, másodszor csapatversenyen főként szó-
ban és munkáltatással. Az elsőre a tanfolyam végén kerül sor, a második, ünnepélyes formá-
ban a város napján, június 16-án történik. Az utolsó évtizedben hagyománnyá vált, hogy ek-
kor dr. Kovács Zoltán polgármester osztja ki az okleveleket és jutalomkönyveket, melyek 
szinte kizárólag honismereti témával foglalkoznak. Azok, akik a feleletválasztásos feladatla-
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pot sikeresen kitöltötték, a megfelelő' pontszámot elérték, a tanfolyam elvégzéséről igazolást 
kapnak, melyet a város polgármestere is aláír. 

A tanfolyam látogatottsága változatos volt. Az összlétszám az első évtizedben elérte a 
százötven főt, később fokozatosan csökkent, bár az előadássorozat hasznosságát, színvona-
lasságát mindenki elismerte a városban. Létszámproblémák a várakozással ellentétben első-
sorban a középiskolás csoportnál mutatkoztak kezdettől fogva. A szakközépiskolákból és 
szakmunkásképzőkből jóval többen jelentkeztek s jártak rendszeresen, mint a gimnáziumok-
ból. A 2002-es évben a középiskolákból egyetlen tanuló sem érkezett, így akkor már csak az 
általános iskolai csoport indítására volt lehetőség. A szervezőmunka gyengesége mellett eb-
ben része van a középiskolák érdektelenségének is. Számos esetben előfordult, hogy azon is-
kolák tanulói nem is tudtak a tanfolyamról, melynek a vezetői jelezték, hogy nem volt jelent-
kező. 

Az általános iskolák példája azt mutatja, hogy a történelemtanár hozzáállása döntő fontos-
ságú. A Belvárosi Általános Iskolából, ahonnan évről évre harmincon felül van a jelentkezők 
száma, mind az igazgató, mind a történelemtanár hozzáállása pozitív. Egyenesen megható az 
Erkel Általános Iskola példája, ahonnan több mint tíz éve közel harminc tanuló érkezik Varga 
Dezsőné történelemtanár vezetésével, aki a hallottakat nevelőmunkájában is felhasználja. 

A szervezők nagy fontosságot tulajdonítanak a záró vetélkedőknek. Ez része a Város Napja 
ünnepélysorozatának. Erre a rendezvényre a három főből álló csapatok hét fős háttércsapatot 
hoznak magukkal, mely a verseny kezdetén gyakorlati feladatot kap, s azt végrehajtva beszá-
molóját írásban átadja a zsűrinek. Gyakran az általuk szerzett pontszám dönti el a helyezést. 
Megható látvány, amint ezek a kis csapatok lázas sietséggel keresik fel az emlékhelyeket, ahol 
leírják az emléktáblák szövegét, kibetűzik régi síremlékek feliratait, idős embereket hallgat-
nak meg, kutatómunkát végeznek. 

A verseny programja is színes, változatos minden alkalommal. Az írásbelin szereplő kér-
dések ez alkalommal mint villámkérdések szerepelnek. A várossal kapcsolatos dalok, indu-
lók, versek felismerését írásban kell bizonyítani. Ä régi pápai mesterségek némajátékkal törté-
nő bemutatása derűs mozzanata a versenynek. Komoly, erőfeszítést igénylő feladat a kiselő-
adás megadott témáról, helytörténeti mű szakszerű bemutatása, csapatbeszámoló egy-egy in-
tézmény történetéről. 

Az utolsó két évben a Szűkebb pátriánk tanfolyam legfőbb támogatója a Kiállítóhelyek és 
Rendezvények Koordinációs Központja, melynek az igazgatója Borbély Lajos, aki változatla-
nul szívén viseli az általa kezdeményezett előadássorozat sikerét. Az ő helyettese, Nagy Imre 
végzi a szervezőmunkát, Huszár János ny. vezető szakfelügyelő a tanfolyam vezetője. Ők 
mindhárman hisznek abban, hogy a munka, amit végeznek hasznos és szükséges, ezért a jö-
vőben még nagyobb erőfeszítéseket tesznek. Ennek érdekében meg kívánják nyerni a közép-
iskolák vezetőit és a történelemtanárokat, s még változatosabbá igyekeznek tenni a foglalko-
zásokat. Úgy tűnik, munkájukat siker koronázza. 2003-ban a tanfolyamon jelentős számban 
vettek részt középiskolások. E tekintetben külön dicséretet érdemel a Batthyány Lajos Mező-
gazdasági Szakközépiskola. Ez utóbbiból Juhász Erika történelemtanár vezetésével jártak na-
gyon rendszeresen a diákok. Mindez biztató jelenség, mely erőt ad a szervezőknek a további 
munkához. 

Huszár János 

Emlékeim a „Szűkebb pátriánk"-ról 
Első találkozásom a tanfolyammal valamikor az 1990-es évek eleje táján lehetett, amikor 

felső tagozatos általános iskolásként volt szerencsém megismerni ezt a nemes, patriótaformá-
ló kezdeményezést. Az érdeklődést felkeltő előadások, azon kitűnő előadói, s nem utolsó sor-
ban a tanfolyamvezető Huszár János Bél Mátyás-díjas helytörténész rendkívül fáradhatatlan, 
példamutató személye - mondhatom - egy életre elkötelezett a honismeret, a múlt, s az érté-
kek iránti tisztelet mellett. 

Egyetlen előadás sem múlhatott el, hogy ott ne legyek a tanfolyamon. Tátott szájjal hallgat-
tam városom históriájával kapcsolatos, változatos előadásokat. Igazán nagy élményt jelentett 


