
Hasonló a helyzet a dallamainkkal is. Mentsük meg őket a feledéstől! Nagyon fontos, hogy 
a helyi ízük, zamatuk megmaradjon. Sőt Magyarország földrajzát, tájainak, népcsoportjainak 
a jellegzetességét is csak akkor tudnánk igazán megéreztetni gyermekeinkkel, ha minden táj-
hoz népdallal és népművészeti élménnyel közelítenénk, kapcsolnánk őket. El kellene jutnunk 
oda, hogy az általános iskolás énekeskönyv mellett ott legyen gyermekeink kezében a helyi 
daloskönyv is. Micsoda hatása volna, ha azt mondhatnánk: íme, itt vannak apáitok, nagyapái-
tok, nagyanyáitok dalai! Becsüljétek meg tehát őket! 

Zeneszerzőinknek kórus- és hangszeres feldolgozásokat kellene készíteniük az értékesebb 
dallamokból, hogy műzenei formába öltöztetve is elfoglalják a helyüket a kulturális életünk-
ben. De népi hangszereinket is újra a nép kezébe kellene adnunk. Kaszás néni is milyen jóleső 
érzéssel emlékszik arra, hogy Abdán az ő leány korában többen citeráztak. Harmonikán még 
asszonyok is játszottak. S még haló porában is hálásan gondol arra a törékeny, fiatalon elhalt 
libapásztor gyerekre, aki kint a réten furulyázgatott nekik. Mennyi örömet adott neki is az, 
hogy megpróbált hangokat kicsalni gyermekei hegedűjéből. 

Még régi népszokásainkkal is volna mit kezdenünk. Először is kulturális rendezvényeken 
kelleni őket újra bemutatni. Lehet róluk filmet, diafilmet készíteni. Iskolában lakóhelyismeret 
tanításakor milyen kitűnően lehetne azokat használnunk. De még azt is el t udom képzelni, 
hogy a gyerekek vagy fiatalok szórakozásképpen megeleveníthetnének egyet-egyet a régi 
szokásokból. 

Divatosak ma a különböző ünnepi hetek, napok. Milyen jó volna, ha egyszer például abdai 
napokat is rendeznének. Erre biztosan még messze földről is eljönnének az érdeklődők, s az 
abdaiak se húzódnának be akkor a kerítésük mögé, hanem megnéznék azt is, hogy mit csinál-
nak azok az emberek, akik ott élnek a közelükben. Sok utat és módot lehetne arra találni, ho-
gyan eleveníthetnént fel újra a régi hagyományainkat. 

Bevezetőmben elmondtam, hogy a közösség teremti, élteti a hagyományokat. Ha a közös-
ség felbomlik, kivesznek a hagyományok. A közösség és a hagyomány kölcsönhatása fordítva 
is érvényes! A hagyomány felélesztése újra megteremtheti a közösséget. Sok szó esik arról, 
hogyan lehetne megszervezni, közösséggé formálni egyre jobban széteső társadalmunkat. Az 
út világos. Keltsük életre hagyományainkat! Vigyük be őket megváltozott formában is a mai 
életbe, s akkor azok ereje újra közösséggé fogja kovácsolni, össze fogja tartani széthulló né-
pünket. 

Barsi Ernő'. Abdai néphagyományok Kaszás Ferencné Somogyi Teréz emlékezetében 
Győr, 1995. 5-6.119-120. old. 

Két év honismereti diáktáborainak 
tapasztalatai1 

A Honismereti Szövetség által támogatott táborok 
beszámolói alapján 

A honismereti mozgalom fontos elemei a nyári honismereti táborok, mert ezek szolgálják, 
szolgálhatnák a fiatalok honismeret iránti érdeklődésének felkeltését, a mozgalom utánpótlá-
sát. Tudomásom szerint évente száznál is több honismereti, vagy részben honismereti jellegű 
tábort szerveznek az országban, bár ezek egy részénél a honismeret sokszor csak jelképesen 
van jelen a programban, különösen pedig a tényleges foglalkozásokon. Annak érdekében, 
hogy minél több honismereti tartalmú tábort szervezzenek szerte az országban és minél több 
megyei honismereti egyesület szervezzen honismereti tábort, a Honismereti Szövetség anya-
gilag támogatja a hozzá e célból pályázatot benyújtó közösségeket. Ez az összeg egy-egy tábor 

1 Az V. Országos Iskola és Honismeret konferencián Zamárdiban 2003. október 11-én elhangzott vita-
indító előadás szerkesztett szövege. Az ott kibontakozó „vitát" az egy szem magnetofon nem tudta 
megfelelő módon követni, ezért a Honismeret folyóirat szívesen ad helyet minden, a témával kap-
csolatban írásban megfogalmazott, okos hozzászólásnak. (Szerk.) 
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esetében sajnos nem jelentős, de azoknak a szervezeteknek, intézményeknek, akik szinte fillé-
renként gyűjtik össze a megvalósításhoz szükséges pénz, mégis számottevő lehet. Kérdés, 
hogy az általunk támogatott táborok milyen mértékben szolgálják a Honismereti Szövetség 
célkitűzéseit? Erre keresem a választ, elsősorban a táborvezetők által Szövetségünkhöz kül-
dött beszámolók alapján. 

A Honismereti Szövetség Tábori Munkabizottsága nyilvántartása szerint 2002-ben 21, 
2003-ban pedig 27 szervezet kért és kapott támogatást honismereti tábor rendezésére. Számos 
honismereti témájú táborra nem nyújtottak be pályázatot, föltehetően anyagilag nem szorul-
tak az általunk adható csekély összegre. Mindezt azért bocsátom előre, hogy jelezzem, beszá-
molóm már ezért sem alapul teljes körű tapasztalatokon. De azért sem, mert a támogatott tá-
boroknak csak egy része küldte el beszámolóját, noha ezt a Bizottság a támogatás egyik felté-
telének szabta meg. Ennek ellenére 2003-ban két olyan szervezet is kapott támogatást, ame-
lyik mindmáig nem küldte el a beszámolót 2002-ben rendezett táboráról. 

A 21, illetve 27 tábor azt jelenti, hogy Szövetségünk szerény hozzájárulásával évente hoz-
závetőlegesen 500-600 (főként általános és középiskolás) fiatal került valamilyen formában 
kapcsolatba a honismerettel. Azonban ez az igen szerény támogatás is nagyon egyenetlenül 
oszlott meg a megyék között. 

Két esztendő - amúgy is hiányos - beszámolóiból természetesen nem lehet pontos képet 
kapni a honismereti táborokat szervező munka eredményességéről, de azért érdemes egy pil-
lantást vetni arra az összeállításra, amely az elmúlt két esztendő honismereti táborainak me-
gyénkénti megoszlását mutatja - a Szövetséghez beadott támogatási kérvények alapján. A 
táblázat jelzi a megyék közti aránytalanságokat, s fölveti a kérdést, hogy Baranya, Komárom 
és Vas megyéből vajon azért nem kértek támogatást a Szövetségtől, mert volt annyi pénzük, 
hogy enélkül is megrendezzék a táboraikat, vagy azért, mert annyira nem volt pénzük, hogy a 
mi jelképesnek számító hozzájárulásunkkal sem tudták volna a tábort megtartani? Vajon a 
megyei honismereti egyesületek révén mennyire tudnak a potenciális táborszervezők a Hon-
ismereti Szövetség által nyújtott támogatás lehetőségéről? 

A Honismereti Szövetség által támogatott táborok megyénkénti megoszlása 

Megye 2002 2003 A két év alatt 

Baranya - - -

Békés 4 3 7 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 3 5 
Bács-Kiskun - - -

Csongrád 1 1 1 
Fejér - 1 1 
Győr-Moson-Sopron 3 3 6 
Hajdú-Bihar 2 2 4 
Heves 1 - 1 
Jász-Nagykun-Szolnok 1 2 3 
Komárom-Esztergom - - -

Nógrád - 1 1 
Pest 1 1 2 
Somogy - 4 4 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 - 1 
Tolna 1 1 2 
Vas - - -

Veszprém 2 3 5 
Zala 1 - 1 
Budapest 1 2 3 

Összesen 21 27 48 
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A támogatott táborok költségei 
Ha megvizsgáljuk, hogy a honismereti táborok szervezői mekkora összeget terveztek ren-

dezvényükre, mennyi támogatást kértek rá, és mennyit kaptak a Honismereti Szövetségtől, a 
következő számokat kapjuk (ezer forintban): 

2002 2003 
összesen 1 táborra összesen 1 táborra 

Tervezett költség 10099 480 12818 493 
Kért összeg 1078 51 1359 50 
Kapott összeg 500 24 510 19 

A táborok szervezői tehát átlagosan és megközelítően félmillió forintot terveztek egy-egy 
tábor költségeire, s ennek mintegy 10 %-át kérték a Honismereti Szövetségtől. A kért összeg-
nek 2002-ben a 46 %-át, 2003-ban pedig 38 %-át kapták meg: 24, illetve 19 ezer forintot. A meg-
ítélt összeg így a tervezett összes költségnek csupán 5, illetve 4 százaléka. A legkevesebb tábo-
ronkénti támogatás mindkét esztendőben 15 ezer forint volt, a legtöbb pedig 2002-ben 30 ezer, 
2003-ban pedig 40 ezer forint. 

Ezek a számadatok fölvetnek néhány kérdést. 
Mindenekelőtt azt, hogy nem aprózzuk-e nagyon el a honismereti jellegű táborok támoga-

tására rendelkezésünkre álló meglehetősen szerény keretet? Ezen azért is érdemes elgondol-
kodni, mert a táborok költségeihez való 4-5 %-os hozzájárulás aligha lehet elegendő arra, 
hogy a Honismereti Szövetség megfelelő súllyal érvényesítse igényét és véleményét a tábor 
stüusával, tervezett programjának értékével, színvonalával kapcsolatban. Jó lenne persze tud-
nunk, hogy egy-egy tábor végül is mekkora összegből valósult meg, s ebben mekkora há-
nyaddal szerepelt a Szövetség támogatása? Egyébként a táborok támogatására fordítható 
pénzösszeg évenkénti elosztását végző, a pályázatokat elbíráló „Tábori Munkabizottság" elő-
relátó alaposságát dicséri, hogy a tábori beszámolókból kihámozható eredményesség és szín-
vonal szoros összefüggésben volt a támogatás mértékével. Mégis el kellene gondolkodnunk, 
nem hasznosulna-e jobban a táborok támogatására szánt összeg, ha kevesebb, a honismereti 
táborokkal kapcsolatos elképzeléseinknek szigorúbban megfelelő rendezvényt támogatnánk 
- valamivel jelentősebb összegekkel. 

A támogatott táborok műfaja 
Két esztendő támogatott táborainak beszámolóit átnézve, nagyjából kirajzolódnak a kü-

lönböző táborok jellemzői, s az is, hogy melyik milyen mértékben tekinthető honismeretinek. 
Át kellene gondolnunk, hogy mik is a honismereti tábor legfontosabb ismérvei, más szóval: 
mitől honismereti egy tábor? Ennek lehetnek formai és tartalmi elemei. A tartalmikkal érdemes 
volna alaposan és folyamatosan foglalkoznunk, módszertani anyagokkal és a jelenlegihez ha-
sonló szakmai tanácskozásokkal segítenünk a szervezőket és a táborvezetőket. Fontos volna 
továbbá, hogy a tábor programjában szerepeljenek a honismereti mozgalommal, honismereti 
kiadványokkal, honismereti tevékenységgel foglalkozó előadások, beszélgetések, foglalkozá-
sok. 

A vizsgált két esztendőben beszámolót küldött táborok honismereti jellegét ezen jelentések 
alapján nehéz megítélni. Szervezettségük és tevékenységük jellege szerint négy csoportra osz-
tottam őket. 

• Időtöltő táborok. Ezek általában csekély fantáziával megtervezett és korlátozott lele-
ménnyel megvalósított, elsősorban a többé-kevésbé kellemes időtöltést, jól-rosszul álcázott 
nyaralást szolgáló táborok. Programjukban főként az egyszerű kézimunka (gyöngyfűzés, 
gyurmázás stb.), játék, strandolás, olykor - horribile dictu! - tévézés, számítógépezés szere-
pel. Természetesen ilyesmikre is sor kerülhet egy táborozás során - lazításként, vagy ha mu-
száj eltölteni a valami ok miatt elmaradt program nyomán felszabaduló időt. De amikor ilyen 
„időt töltő" elemekből áll a tábor programjának túlnyomó része, akkor fölmerül a kérdés: mi-
től honismereti az ilyen tábor, s miért kell ezt a Honismereti Szövetségnek támogatnia? Ter-
mészetesen az ilyen táboroknak is lehetnek hasznos elemei, a gyermekek még jól is érezhetik 
magukat benne, de semmi esetre sem ezek jelentik a nyári ifjúsági táborok javát. 
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• iltazó táborok. Elsősorban vonatos, autóbuszos, sajnos csak ritkán gyalogos országjárások 
ezek, értékük elsősorban azon múlik, hogy a kirándulásokat, országjárásokat mennyire sike-
rül tartalommal megtölteni, és milyen mértékben készítik fel a résztvevőket a látottak befoga-
dására, feldolgozására? Fontos, hogy az országjárás tartalmi része arányban legyen az utazási 
költségekkel, mert ebben a műfajban tapasztalható a legnagyobb mértékű pazarlás. A beszá-
molók szerint a legeredményesebbek azok az országjárások, amelyeket hónapokig tartó, is-
mereteket megalapozó és érzelmeket ráhangoló programok, vetélkedők készítenek elő. Ebből 
következik, hogy a legjobb országjáró táborok valójában egy-egy egész esztendőben eredmé-
nyes honismereti szakkör, vagy más közösség éves munkájára helyezik, helyezhetik fel a ko-
ronát. 

• A dolgozó - ha nem keltene rosszízű emlékeket, azt mondanám: munka - táborok. Ezek 
azok, amelyeknek minden percét, de legalábbis minden óráját gondosan megtervezték, a kü-
lönböző programok átgondolt terv szerint követik egymást, ahol - egy kis túlzással - még a 
lötyögéseknek is megvan a feladatuk. Az ilyen táborokban a végzett munka lehet formális és 
érdemi, a pedagógiai célnak lényegében mindkettő megfelel, természetesen az utóbbinak 
megvan a külön hozadéka is. Arra gondolok, hogy lehet gyűjteni egy település helyneveit, ra-
gadványnevek, vagy hagyományos gyermekjátékait úgy is, hogy a szakirodalomból tulaj-
donképpen már ismert anyagról van szó - persze ilyenkor is gazdagodhat a tudás és úgy is, 
olyat is, ami az ismeretanyag egyértelmű gazdagodását jelenti. Az ilyen „munkás" táborok-
ban a tevékenység igen sokféle lehet, s a következő részben próbálom számba venni az eddigi 
tapasztalatok alapján kínálkozó lehetőségeket. 

• Minden bizonnyal a kombinált honismereti táborok a legjobbak, mind a kellemes időtöltés, 
mind pedig a pedagógiai, mozgalmi hasznosság tekintetében. Ezekben megvalósul a József 
Attila-i intelem, a „jó szóval oktasd, játszani is engedd" elve. Ilyenkor érvényesülhet az az 
igazság, hogy a jó honismereti tábor szervezése nem csupán mesterség, hanem elsősorban 
művészet. Mert a honismereti tábornak nem az a végső célja, hogy a résztvevő fiatalok - bár-
mily hasznosan - eltöltsék az időt, még csak az sem csupán, hogy minél több új ismerettel 
gazdagodjanak, hanem hogy érzelmileg, lelkileg ráhangolódjanak mindazokra a személyi-
ségformáló, identitást erősítő értékekre, amik a honismeretet jelentik. 

A tábori beszámolók alapján megfogalmazható gondolatok 
Akármilyen szerényen, táboronként 15-40 ezer forinttal tudta is támogatni a Honismereti 

Szövetség a hozzáfordulókat, összességében évi félmillió - kedvezőbb években ennél is több -
forintot fordított erre a célra, ami azért nem elhanyagolható összeg. Különösen ha meggon-
doljuk, hogy ezek a pénzek immár tizenhárom esztendeje jutnak el több kevesebb rendszeres-

A tanácskozás résztvevői ( M á n d l i G y u l a fe lvétele) 
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seggel a különböző mértékben honismereti jellegű táborok szervezésére. Ahhoz mindeneset-
re elegendő, hogy elgondolkodjunk: milyen hozadéka van ennek a támogatásnak a honisme-
reti mozgalom számára? 

Tudom, hogy gyöngébb táborokról is lehet kiváló beszámolót írni és fordítva. Mégis, azzal 
a szándékkal vettem kézbe az elmúlt két esztendő tábori beszámolóit, hogy azokból bőséggel 
idézhetek megszívlelendő részeket, s majd a korábbi 11 esztendő termését is átnézve talán 
összeáll egy honismereti táborvezetők és táborszervezők számára készülő kiskáté anyaga. 
Szívesen idéztem volna okos, szívmelegítő részleteket, tanulságos módszertani összegzése-
ket, másokkal megosztható felismeréseket, de ilyenekkel csak elvétve találkoztam. Nyilvánva-
ló, hogy ezek a beszámolók - helyesebben talán inkább jelentések - , általában nem azzal a 
szándékkel készültek, hogy azokat bárki is elolvassa. Készítőik nem akarták megosztani ta-
pasztalataikat, senkinek sem akartak üzenni. Legtöbbször hiányzik belőlük a jól végzett munka 
utáni megelégedettség; a „mi így oldottuk meg", az „erre jöttünk rá" rokonszenves dicsekvé-
se. Ehelyett legtöbbször üres frázisokat olvashatunk, mint például: „ezen kívül előadások is 
hangzottak el, amelyeket követően megbeszéltük a felvetődött kérdéseket"; vagy „a tábor 
fontos közösségformáló elemei a közös beszélgetés, közös éneklés, tánc, kirándulás stb. mind 
fontos eleme volt a hétnek"; továbbá „nagy volt az érdeklődés", „a gyerekek el voltak ragad-
tatva", „jövőre is szeretnének eljönni", és így tovább. Rá kellett jönnöm, hogy a Honismereti 
Szövetség által támogatott táborok rutinszerű beszámolóiból aligha áll össze egy honismereti 
táborok szervezői számára segítséget nyújtó módszertani füzet. Néhány hasznos gondolatot 
azonban mégis meg lehet belőlük fogalmazni. 

Kiderül ezekből a beszámolókból, mennyire fontos, hogy a több-kevesebb rendszeresség-
gel megrendezett táboroknak legyen körültekintően, évekre megtervezett programjuk. Az ilyen 
táboroknál érzékelhető a folyamatosság, hozadéka egymásra épül, egymásból következik. A 
szerzett tapasztalatok maguktól értetődően évről-évre gazdagítják a programot, szervezettsé-
ge és módszere egyre tökéletesedik, az elért eredmények garanciát jelentenek a következőkre. 
Az ilyesfajta tudatosságra talált példákat idézem most, tanulság és továbbgondolás céljából. 

• A hagyományos falusi épületek felméréséhez szükséges tudás és rutin nyilvánvalóan nem né-
hány nap alatt alakul ki az ilyen célból szervezett tábor résztvevőiben. Bár 10-15 nap alatt is 
sokat lehet végezni, de egy-egy hagyományőrző településen ennél több a feladat, ezért célsze-
rű több éven keresztül vissza-visszatérni az adott helyre, hogy lépésről-lépésre megvalósul-
jon az értékek lehetőleg teljes számbavétele. Ha a tábor résztvevői évenként csak részben cse-
rélődnek, akkor az érdeklődés és a tapasztalat „tőkefelhalmozódását" is hasznosítani lehet. 

• A temetőfeltárások és -felmérések is folyamatosra tervezett és szervezett táborokat igényel-
nek. Az ilyen jellegű munkáknak ugyanis megvan a „fizikai" és a „szellemi" oldala. Az előbbi 
a sírok, különösen a sírkövek kiszabadítását, földtől, gaztól való megtisztítását jelenti, az 
utóbbi pedig a sírok művelődéstörténeti hátterének feldolgozását. Mindkettő gondosan elő-
készített, összehangolt munkát igényel, s bár egyik sem tekinthető úgynevezett „kellemes" 
időtöltésnek, föltétlenül a jól végzett munka örömét tudja nyújtani a tábor résztvevőinek és 
szervezőinek egyaránt. 

• Több helyen is hozzáfogtak települési ki kicsoda készítéséhez, van, ahol már jó néhány éve 
dolgoznak rajta. Ez is olyan program, amelynek megvalósítása során folyamatosan gyűlik az 
anyag, több korosztály is megtalálhatja benne az életkorának megfelelő feladatot, senki sem 
„nő ki belőle", főiskolás korában, sőt az után is megtalálhatja a feladatát. Ráadásul mindenfé-
le érdeklődés munkába fogható az interjúkészítéstől, a könyvtári és a levéltári munkáig. 

• Egy-egy jól szervezett tárgygyűjtő honismereti tábor, ha több éven át megvalósul, megte-
remtheti egy, később akár fa lumúzeummá is fejleszthető helytörténeti gyűjtemény tárgyi és 
szellemi alapjait. Olyan „testreszabott" feladat ez, amelynek célszerű munkamegosztásában 
mindenféle érdeklődésű fiatal megtalálhatja a számára legmegfelelőbb helyet. 

• Ha talán nem is jár kézzelfogható eredménnyel, bizonyára sikeresek és főként hasznosak 
voltak azok a táborok, amelynek során úgy vittek el városi fiatalokat „vidékre", hogy nem a 
szokványos és semmitmondó „lásson kacsát meg szekeret" célt tűzték ki, hanem azt, hogy 
módszeresen megismerjenek egy-egy, lehetőleg néprajzi tájegységet reprezentáló települést. Találkoz-
zanak nyelvjárásával, helytörténetével, népi kultúrájával, hagyományos és átalakulófélben 
lévő életével, ezer gondjával, bajával, különösképpen pedig a velük egykorú fiatalokkal. Elet-
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re szóló élményeket kaphatnak a honismereti „táborozók", s mindeközben természetesen bő-
ven láthatnak kacsát meg szekeret is. Ennek a tábortípusnak érdekes változata, amikor 
egy-egy „körzetesített" iskola különböző falvakból való diákjai fogadták egymást szellemi, 
honismereti vendégség keretében. Megfelelően szervezve jól érvényesülhet az ilyen jellegű 
bemutatkozásokban az önképzőkörök könnyen felidézhető szellemisége. 

Bizonyára még számos más, példamutató tartalmi változat szerepelt a támogatott táborok 
programjában, talán éppen azokéban, ahonnan nem küldtek beszámolót. Az itt megemlítet-
teknek azonban van néhány közös vonása, amit célszerű kiemelni. 

• Mindegyik program alkalmas arra, hogy betöltse az egész éven át jól működő szakkör, 
nyári „hadgyakorlatának" szerepét; de a dolog fordítva is működik: a tábor nyári munkája 
olyannyira összekovácsolhatja a közösséget, hogy érdemes télire szervezett szakköri tevé-
kenységgel együtt tartani őket. 

• A rendszeresen visszatérő fiatalok tapasztalata, odaadása évről-évre összeadódik, sőt 
hatványozódik, így a tábor szakmai hozadékán kívül közösségteremtő és közösséget ková-
csoló szerepe is érvényesül. 

• Különösen alkalmasak ezek a „felmenő rendszerű" honismereti táborok arra, hogy a 
résztvevő fiatalokat hosszabb távon is a mozgalomban tartsák, mert minden korosztály szá-
mára kézzelfogható, átélhető sikerélményt nyújtanak. 

• Rendszeresen ismétlődő jelenlétükkel a tábort bekapcsolják a település kulturális, köz-
művelődési életébe is. 

Végezetül érdemes néhány szót ejtenünk a honismereti táborok anyagi hátteréről. Persze 
nem a források köréről, vagy a költségek tételes alakulásáról és elszámolásáról, mert ezeket a 
beszámolókban általában diszkrét homály fedi. Hanem az elég sokat vitatott részvételi díjról, 
ami vagy elképesztően magas a külföldi utakra bérelt luxus autóbuszoktól, valamint a tisztes-
ségtelenség határát súroló (vagy éppen meghaladó) szervezési és előadói tiszteletdíjaktól. 
Vagy pedig egyáltalában nincs részvételi díj - a halmozottan hátrányos helyzetekre hivatkoz-
va. 

Megítélésem szerint egyik változat sem helyes, az érvényesülő szempontok pedig nem 
honismereti jellegűek. A támogatott táborok beszámolóiból az derül ki, hogy a legjobb megol-
dás a mértéktartó részvételi díj megállapítása, aminek kettős haszna van. Egyrészt hozzájárul a 
bevételekhez, másrészt lehetőséget ad arra, hogy - mérséklésével vagy elengedésével - indo-
kolt esetekben kedvezményt lehessen nyújtani. Ilyen lehet a pályázatok készíttetése, amikor a 
táborozók első helyezésekért, vagy egész esztendei kiváló szakköri munkájukért jutalmul ve-
hetnek rész a táborban. Máskor pedig a jó képességű, de szociálisan rászoruló gyermek kap-
hatja a különböző mértékű kedvezményt. 

* 

Az elmondottakból talán kiderül, hogy a honismereti táborok megszervezésének, vezeté-
sének eredményessége nem csupán a jószándékon és az elkötelezettségen múlik, de legalább 
ilyen mértékben szakmai felkészültség kérdése. Ezt a szempontot a Tábori Bizottsághoz érkező 
pályázatok elbírálatánál célszerű lesz figyelembe venni. Jó lenne, ha minél több olyan prog-
ram születne, amelyben a hon megismerése elsősorban tervszerű, tevékeny programokban valósul 
meg. Fontos továbbá, hogy a Szövetség által támogatott táborokban több, de legalább egy, 
olyan előadásra, foglalkozásra kerülne sor, amelynek során a táborlakók megismerkedhetné-
nek a honismereti mozgalom lényegével, célkitűzéseivel, szervezeti felépítésével. 

A beszámolók arról tanúskodnak, hogy rendszerint a megyei honismereti egyesületek, 
vagy más honismereti közösségek által szervezett honismereti táborokban érvényesül legin-
kább a honismereti mozgalom lényege. Ezért arra kellene törekedni, hogy minél több, az 
egész esztendőben folyamatos és eredményes munkát végző megyei honismereti egyesület 
szervezzen - közvetve, vagy közvetlenül - módszertanilag megalapozott, példamutató tema-
tikájú, vonzó honismereti tábort. A Honismereti Szövetség pedig a rendelkezésére álló sze-
rény pénzeszközökkel elsősorban - de természetesen nem kizárólagosan - ezeket, valamint 
más, hasonló színvonalon megvalósuló honismereti táborokat támogasson. 

Halász Péter 
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