
Honismereti diáktáborok 

A VI. Országos Honismereti Diáktábor mérlege 

A KISZ Központi Bizottsága megbízásából, 1972. augusztus 8-tól 19-ig, 
Debrecenben, a nagyerdei KISZ-táborban a KISZ Hajdú-Bihar megyei 
Bizottsága, a Megyei Tanács, a Hazafias Népfront megyei Elnöksége, a 
Megyei Művelődési Központ, valamint az illetékes Debrecen városi szer-
vek, A Hazafias Népfront Országos Honismereti Bizottsága, valamint a 
Munkaügyi és a Művelődésügyi Minisztérium támogatásával — megren-
dezték a kéthetes VI. Országos Honismereti Diáktábort, amelyre az or-
szág minden részéből 72 középiskolás és 34 szakmunkástanuló fiatal se-
reglett össze. 

A KISZ megyei bizottsága által készített és az országos szervek által 
jóváhagyott tervnek megfelelően a tábor munkája a következőképpen 
alakult : 

Tájékoztató előadásokat tartottunk a honismereti mozgalom, a KISZ 
nevelési programja, valamint az iskola oktató-nevelő munkájának kap-
csolatairól (Hevér László a KISZ K.B. osztályvezetője és Gálos Tibor a 
Művelődésügyi Minisztérium főelőadója), továbbá megyénk, városunk éle-
téről, művelődési viszonyairól (Szöllősi Gyula, a Megyei Tanács osztály-
vezetője). 

Szerveztünk szakelőadásokat Észak-Amerika indiántörzsei között vég-
zett gyűjtőútról (dr. Gunda Béla, egyetemi tanár), Buda és Pest egyesíté-
séről (dr. Veliky János, egyetemi tanársegéd), a honismereti és az önte-
vékeny művészeti munka kapcsolatáról (dr. Béres András tudományos 
kutató); kerekasztalbeszélgetést az Alföld c. folyóirat munkatársaival, 
íróival (dr. Kovács Kálmán, Tóth Endre, Gábor Zoltán, Aczél Géza); 
megyejárást Hajdúba, majd Biharba; városnézést a 600 éves Debrecenbe. 

Szakmai vonatkozású (városismereti és általános honismereti) vetél-
kedőket (Francz Vilmos, Tóth Katalin) rendeztünk; pályamunkákat Írat-
tunk a szerzett ismeretek gyakoroltatására, ellenőrzésére. 

Nagyon konkrét szakmai gyakorlati munkát végeztünk 11 szakcsoport-
ban, dokumentációs tevékenységet 1 kiegészítő szakcsoportban. 

„Lazító" szórakozást tánc-, játék- és ismerkedési esteken, tábortűzi 
pi'ogramban, szűkebb körű sportvetélkedőkön kívántunk nyújtani. 
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Szakcsoport foglalkozások 
Munkánk gerincét a szakcsoport-munka adta. 
A szakcsoportok, vezetőjük szakmai irányításával, előre elkészített 

munkaterv alapján, önállóan végezték munkájukat . Általános alapel-
vünk volt, hogy a szakcsoportok elsősorban a tárgykörükön belüli él-
ménynyújtásra törekedjenek, s eközben alkalmazzák a szükséges iroda-
lom- és forrás-feltárást, a gyakorlati munka különböző fázisainak életre-
keltését. 

A kitűzött cél sikeres megvalósítását biztosította, hogy a szakcsoportok 
vezetői nemcsak ismerői voltak szakterületüknek, hanem jó pedagógus-
ként, mozgalmi módszerekkel foglalkoztak a diákokkal. 

Az üzemtörténeti szakcsoport a Debreceni Dohánygyárban 
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1. Munkásmozgalomtörténeti szakcsoport: Vezetője: dr. Veliky János 
egyetemi tanársegéd. A csoport létszáma 9 fő, közülük 2 ipari tanuló, 
1 szakközépiskolás, 6 gimnazista. Foglalkoztak a kutatás problematikájá-
val, megismerték a fontosabb forrásokat, ezek jellegét, forráskritikai 
értékelésüket, felhasználási módszereiket, majd bizonyos bibliográfiai tá-
jékozódás után a csoport adatgyűjtéseket végzett a Hajdú-Bihar megyei 
Levéltárban, az MSZMP megyei archívumában, a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Könyvtárában, valamint a Bajmazújvárosban élő veterá-
noknál. A gyűjtött anyagból a diákok három összefüggő pályamunkát 
készítettek: A munkásmozgalom kezdetei Hajdú-Biharban. — Paraszt-
és földmunkásmozgalom Balmazújvárosban a XIX. század végétől a fel-
szabadulásig. — A munkásőrség története Hajdú-Biharban, 1970—1972. 

2. Üzemtörténeti szakcsoport: Vezetője: Hegedűs Jenő középiskolai 
tanár. A csoport létszáma 12 fő, de egy vendég berlini középiskolás is 
rendszeresen résztvett a csoport foglalkozásain. Feladatuk a Debreceni 
Dohánygyár, és az ú j házgyár történetének megismerése volt. A csopor-
tok megismerkedtek az üzemek vezetőivel, majd az általános tájékozódás 
után néhány részletkérdésben irattári, levéltári kutatásokat végeztek, s 
a dolgozóktól szóbeli adatokat próbáltak gyűjteni. 

Eredményként három önálló pályamunkát készítettek: A nők helyze-
tének alakulása a Dohánygyárban (1930—1972.) — A Dohánygyár KISZ-
szervezetének története. — A Debreceni Házgyár története. A három fel-
dolgozás közül az első sikerült jobban. A csoport tagjai gazdag élménye-
ket, sok tapasztalatot szereztek. A gyűjtés és feldolgozás módszereit 
azonban még jobban ki kell munkálni. 

3. TSZ. történeti szakcsoport: Vezetője: Oros Károly szaktanár. A cso-
csoport létszáma 7 fő. A csoport csaknem fele nem önkéntes jelentkező 
volt. Feladatul a földesi Lenin tsz történetének kutatását tűzték ki. Eb-
ből a célból tanulmányozták a tsz irattárát, a megyei irattárba bekerült 
iratokat, a község múlt jával foglalkozó szakkönyveket, s nagyon sok élő 
adatközlést is meghallgattak. A vezető főként a történeti statisztikai 
módszerek megismertetésére törekedett. Az eredmény csaknem publiká-
lásra érett, tanulmány. Ez annál inkább tanulságos, mert a munkából az 
öt gimnazista mellett két ipari tanuló is derekasan kivette a részét. Az 
élményekben gazdag munka során magnó-felvételeket, fényképeket is 
készítettek. (Pályamunkájuk kiemelt jutalomban részesült). 

4. Helytörténeti szakcsoport: Vezetője: dr. Orosz István, egyetemi ad-
junktus. A csoport létszáma 9 fő. Legfőbb feladatuknak a helytörténeti 
kutatás forrásaiba való bevezetést tekintették. Elsősorban helytörténeti 
bibliográfiák készítésére, s a nyomtatásban megjelent források feldol-
gozására fordították figyelmüket. Közben megismerkedtek az Egyetemi 
Könyvtár, a Történeti Intézet, a Déri Múzeum könyvtárával, s egyénen-
ként kisebb terjedelmű dolgozatokat írtak. A legújabbkori történettel 
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kapcsolatosan élő adatközlést is meghallgattak. Témáik a következők vol-
tak: A hajdúság kialakulása; Hajdúsági népszokások; Diákélet a Reí. 
Kollégiumban; Debrecen gazdasága és társadalma a XV—XVI. század-
ban; Debrecen, a szabadságharc fővárosa; Debrecen szabad királyi városi 
rangra emelése; Civis társadalom; Hajdúdorog története; Az élet meg-
indulása Debrecenben a felszabadulás után. Míg a módszereket közösen 
beszélték meg, a témákat a hallgatók egyénenként dolgozták fel. A? 
egész csoport rendkívüli szorgalommal, lelkesedéssel, valóságos kutatói 
szenvedéllyel dolgozott. Legtöbbjük most döbbent rá igazán a kutató 
munka szépségére, de egyben nehézségeire, buktatóira is. 

5. Krónikaíró szakcsoport: Vezetője: Francz Vilmos, a Megyei Műve-
lődési Központ főmunkatársa. A csoport létszáma 12 fő. Feladatul né-
hány üzemei, falusi krónika tanulmányozását, illetve ezek újra-szerkesz-
tését tűzték ki. Mindenek fölött pedig vállalták a táborkrónika elké-
szítését. Elkészítették a MÁV Járműjavító Vállalatának, az MGM üzemi 
klubjának, valamint a Mikepércs községnek égy-egy terjedelmes krónika -
részletét, mely tartalmában, formájában példamutató munka A tábor 
végére szép kötetté formálódott a táborkrónika is. Közben a diákok 
megszerették a krónikaírást, megismertek különböző krónika-típusokat 
(üzem-, falu-, klub-, tábor krónika). 

A szellemi hagyományokat gyűjtő szakcsoport a balmazújvárosi legelőn 
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6. Szellemi néphagyományokat gyűjtő szakcsoport: Vezetője: dr. Béres 
András néprajzkutató. Létszám 9 fő. Gyűjtöttek Balmazújvárosban, a 
Hortobágy-széli legelőkön, Hajdúdorogon. Élményeiket magnetofonszala-
gon rögzítették, s ezekből két tartalmas, önálló feldolgozást készítettek: 
Adatok a Hortobágy-széli pásztorkodáshoz; Szemelvények Hajdúdorog 
néprajzából. 

7. Tárgyi hagyományokat gyűjtő szakcsoport: Vezetője: dr. Bencsik 
János, múzeumvezető. A csoport létszáma 13 fő. Egyeken értékes anyagot 
gyűjtettek össze, a Hortobágyon és Vámospércsen kiegészítő adatgyűjté-
seket végezhettek, összesen 35 darab néprajzi tárgy is összegyűlt, amely-
ből a tábor végén rögtönzött kiállítást rendeztek. A tárgyak a Déri 
Múzeumba és a Hajdúböszörményi Múzeumba kerültek. Pályamunkák: 
A lakóház és berendezése Egyeken; A gazdasági udvar Egyeken; A ba-
romfitartás néprajza; A lakóházak külső díszítése Egyeken; 35 néprajzi 
tárgy múzeológiai leírása. 

8. Népzenegyűjtő szakcsoport: Vezető: dr. Papp János, főiskolai tanár. 
A csoport létszáma 6 fő. A csoport munkatervében elsősorban a népdal-
gyűjtés módszereinek megismerése szerepelt, elméleti és gyakorlati mun-
kával alátámasztva. Terepmunkájukat Nyíradonyban végezték. Gyűjté-

Készülnek a földrajzi- és ragadványnév gyűjtő szakcsoport pályamunkái 
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seik legszebb darabjait magnetofonszalagon rögzítették és szakszerűen 'e 
is kottázták. A csoport minden egyes tagja megszerette a népzenét, к 
megtanulta a népdalok gyűjtésének szakszerű követelményeit. Közösen 
írt pályamunkájuk igen szép teljesítmény. 

9. Földrajzi és személynév gyűjtő szakcsoport: Vezető: Tóth Katalin, 
tanárnő. Tervük, a szükséges módszertani ismeretek elsajátításán tűi 
Létavértes nagyközség hely- és ragadványneveinek az összegyűjtése volt. 
A hatalmas feladatot a csoport példátlan szorgalommal, lelkesedéssel és 
szakértelemmel elvégezte. A közös gyűjtések eredményeit minden részt-
vevő külön-külön dolgozta fel. A benyújtott feldolgozások közül 4 olyan 
színvonalú, hogy alkalmas lenne diáknapi pályázatra. Elnyerték a tábor 
legjobb szakcsoportja kitüntetést. 

10. Irodalmi hagyományokat gyűjtő szakcsoport: Vezető: dr. Barla 
Gyula gyakorló gimnáziumi tanár. Létszám 7 fő. Közülük többen már 
korábban is működtek irodalmi szakkörökben, s pályázatokon is nyer-
tek díjakat. A téma közös volt: Csokonai és Petőfi emlékek Debrecen-
ben, melyhez felhasználhatták a Ref. Kollégiumban, a Déri Múzeumban, 
az Egyetemi Könyvtárban megtalálható dokumentumokat, de legérdeke-
sebbnek az egyik öregek napközi otthonában való szájhagyomány gyűj-
tés mutatkozott. Búvárkodásukból 7 önálló feldolgozás született. Közülük 
négyet a szakcsoportvezető kiemelkedőnek itélt. 

11. Természetvédelmi szakcsoport: Vezető: Tóth Ferenc tanár, a Haza-
fias Népfront munkatársa. Létszám 10 fő. Fő céljuk, a megye termé-
szeti értékeinek a megismerése, a tá j és a ra j ta élő emberek kötődésének 
vizsgálata volt. Élménytadó kirándulásokon vettek részt, növénygyűjtést 
végeztek az álmosdi parkerdőben, a debreceni Nagyerdőben, a Hortobá-
gyon, s a felmérésekből szép feldolgozásokat készítettek. 

Amint láttuk, az egyes csoportvezetők különböző módon szervezték 
meg csoportjuk munkáját . Volt, aki sokrétű feladatot tűzött ki, s ezzel 
főként az élmények gazdagítására törekedett. Ilyen esetben rendszerint 
le kellett mondani az élmények mély, elemző feldolgozásáról. Mások 
inkább egy témát tűztek ki célul, s igyekeztek azt minél sokoldalúbban, 
mélyrehatóbban kidolgozni. Egyelőre nehéz lenne lemérni, melyik volt 
hasznosabb. Mindenesetre az utóbbiak szebb, alaposabb pályamunkákat 
produkáltak (TSz-történet, helynévgyűjtés), s figyelmeztetnek arra, hogy 
a komoly honismereti, helytörténeti munkához nem elég a puszta lelke-
sedés, az érdekes felületek megragadása, hanem szükség van a kevésbé 
kellemes, olykor aszketikus elemző, feldolgozó munkára is, hogy tudo-
mányosan felhasználható eredmények szülessenek. De az is lehetséges, 
hogy a 15—18 éves fiatalok esetében éppen az érdeklődés felkeltése, a 
témák érdekességének a feltárása a fontosabb, s az élmények majd ké-
sőbb érlelődnek konkrét feldolgozássá. Az mindenesetre tanulság, hogy 
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A természetvédelmi szakcsoport az ohati „Kékvércsék erdejé"-ben 

óvakodni kell a feszített tervektől; a kevesebb, de alaposabb munka na-
gyobb tanulságokat ad, mint a félig befejezett, folytonos fáradtság je-
gyében végzett tevékenység. 

Tábori pályázat 

A tábor pályázati rendszere első kezdeményezés a diáktáborok törté-
netében. 

Az előre beküldött pályamunkák közül kiemelkedő értékű Győri Sán-
dor „Petőfi nyomában Tolna megyében" c. munkája . Bebizonyosodott 
azonban, hogy — tekintettel a különböző megyei és országos pályáza-
tokra — a honismereti diáktáborok előzetes pályázatára nincs szükség. 

A táboron belüli pályázati forma azonban bevált. Célja elsősorban az 
volt, hogy a tanulók gyakorlatra tegyenek szert a feldolgozó munkában. 
Ez a módszer az ismeretátadás mértékét is segítette számbavenni. A 
terepmunka eredménye úgy mérhető le, ha azt a gyűjtő végülis össze-
gezi. Feldolgozás nélkül a helyszníi adatgyűjtések rendszerint el is kal-
lódnak, haszontalanná válnak. Az a lehetőség, hogy a jól végzett terep-
munka eredményeivel pályázni lehet, a diákokat koncentráltabb, figyel-
mesebb, precízebb terepmunkára ösztönözte. Jellemző, hogy bár a pályá-
zat önkéntes volt, mégis majdnem minden táborozó résztvett e munká-
ban, s összesen 48 pályamunka készült el. Köztük 15—20 igen alapos ki-
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dolgozású, nem egy eléri az országos diákpályázatokon díjazott munkák 
színvonalát. A pályaműkészítés nagy lendületet, szinte versenyszellemet 
alakított ki, s e szellem nagy pozitívuma volt táborunknak. S emellett 
a szakcsoportvezetők éppen a pályamunkák készítése alkalmával tudtak 
olyan tanácsokat adni, amelyeket a diákok a későbbi pályamunka-készí-
tés során is felhasználhatnak. A tábor munkája így vált komplex egy-
séggé. amikor a diákok a téma felismerésétől, az adatgyűjtésen, anyag-
rendezésen át eljutottak az igényes megformálás megtanulásáig. E pa-
lyázati rendszer továbbfejlesztéséhez azonban feltétlenül szükséges a 
megfelelő munkaszobák és szakkönyvek biztosítása. 

Tanulmányi kirándulások 

Augusztus 10-én a tábor városnézésen vett részt Debrecenben, szakve-
zetéssel. Közben koszorút helyezett el az i f jú kommunista mártír 
Tóthfalusi Sándor ez alkalommal leleplezett emléktáblájánál. 

Augusztus 13-án, a hortobágyi túra részeként, koszorút helyezett el 
táborunk a Balmazújvároson felállított Veres Péter-szobor talapzatán. 
Megnézte a tiszacsegei Zsellérházban létrehozott népi lakberendezési, 
gazdasági-eszköz kiállítást, a hortobágyi Pásztormúzeumot. Kilátoga-
tott a mátai versenyistállóhoz, a méneshez és a szürkegulyához. 

Augusztus 17-én a tábor bakonszegi Bessenyei György Emlékházat, 
emlékkiállítást nézte meg, koszorút helyezett el a felvilágosodás nagy 
magyar írójának síremlékénél. Ellátogatott Nagykerekibe, az egykori 
Bocskai-várkastélyba, Álmosdon tisztelgett Kölcsey Ferenc volt lakóhá-
zában, megtekintette az emlékkiállítást, az ú j könyvtárat, és koszorút 
helyezett el a költő emléktáblájára. 

A kiránduláson mindenütt helyi vezetők fogadták diákjainkat, s rövid 
ismertető után rendszerint emléktárgyakat adtak át nekik: Tiszacsegéri 
Papp József „Tiszacsege" c. könyvét, Nagykerekiben Bocskai-emléklapot., 
Álmosdon Kölcsey arcképével ékesített selyemszőttes könyvjelzőt. 

Bár a kirándulások csak két és fél napot töltöttek ki, mégis hatéko-
nyan felhívták a figyelmet a tá j kevésbé mutatós, de nagyjelentőségű 
történelmi értékeire. 

Vetélkedők 

Szintén újításszámba ment a tábor két vetélkedője: „Debreceni kalei-
doszkóp" (tervezte s a játékot vezette Francz Vilmos) és a „Honismereti 
turmix" (tervezte s a játékot vezette Tóth Katalin). Hármas céljából: a 
szerzett ismeretek gyakorlása, mértékének ellenőrzése, szórakoztatás, 
fontosabbnak az első kettőt tartottuk. A honismereti táborok sikerrel 
alkalmazhatják mindhárom céllal. Fontos azonban olyan vetélkedési 
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rendszer alkalmazása, amelyben a résztvevők mindvégig versenyben ma-
radhatnak. A pontszerzéses (tehát nem kieséses) módszer előnye volt, hogy 
a résztvevő csaknem ötven versenyzőt és a kb. ugyanannyi szurkolót 
végig feszült és hangulatos figyelemre késztette. 

Dokumentációs csoport 

Táborunk harmadik jelentős újítása volt a Dobos György táborvezető-
helyettes által irányított, táborunkhoz négy önként csatlakozó diákból és 
egy felnőtt fotósból álló dokumentációs csoport létrehozása. Napról napra 
számtalan fotón örökítették meg táborunk életét. Jó lenne, ha minden 
későbbi honismereti tábor mellett fotó-laboratórium működnék. Erre a 
szakcsoportok gyűjtőmunkájának segítése céljából nagy szükség van. 

A csoport filmfelvételeken is rögzítette a szakcsoportok tevékenységét, 
a tábor életét, s ebből végülis hangulatos film kerekedett, amely hasz-
nos szolgálatot tehet a honismereti munka jövőbeli népszerűsítésében is. 

Egyéb rendezvények 

A tábor szakmai tevékenysége szempontjából kevesebb, de aktivizáló, 
hangulatkeltő szerepe miatt fontos szerepe lett volna a különböző sport-
és szórakoztató rendezvényeknek: sportversenyeknek, ismerkedési est-
nek, táncos alkalomnak, tábortűznek. Ezek sajnos a tábor berendezése, 
s más táborlakókkal való „túlnépesítése" miatt nem bontakozhattak ki 
kellően. 

Emellett a diákok az egész napi megfeszített munka után inkább a 
csendesebb esti foglalkozást, a napi tapasztalatok összegezését, a vetél-
kedőkre való felkészülést, a pályamunkák készítését tartották fő fela-
datuknak. A rövidre szabott idő alatt célszerűbb arra törekednünk, hogy 
mélyebb szakmai élményeket nyújtsunk, hiszen az ifjúsági táborokra 
jellemző egyéb, oldottabb tevékenységre bárhol más helyen adódik lehe-
tőség, de a szakismeretek elmélyítésére nem lehet mindig ilyen kiváló 
szakvezetői segítséget biztosítani. 

Néhány tanulság 

A későbbi táborok érdekében jó, ha negatív tapasztalataink közül ki-
emeljük, hogy teljes vezetőségünk tapasztalata: kevés a 12 nap. Ebből 
két nap utazással, 1 nap táboron belüli „aklimatizálódással" telik el. 
További 2 nap a különböző általános tájékoztatókra, a terepismeret biz-
tosítására kell. Üjabb két napot kell minimálisan számítani a közös ki-
rándulásokra. A tényleges szakmai munkára mindössze 5 nap marad, s 
ez kevés. Táborunk végén ezt a 11 szakcsoportvezetővel egyetértően vall-
ja vezetőségünk. 
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Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a táborba érkező fiatalok — középisko-
lás diákok, ipari tanulók! — igen csekély értékes dal-, játék- és mozgás-
kinccsel rendelkeznek; alig ismernek értékes népdalokat, forradalmi da-
lokat, néptáncelemeket, népi játékokat. A következő diáktáborokban na-
gyobb gondot kellene fordítani a kollektív daltanulásra, a népi játékok 
és néptáncelemek tanítására. 

A pihenni is hasznosan szerető diákok hiába keresték táborunkban a 
szépirodalmi könyvtárat. Alkalmi, szakmai lerakatunkból kölcsönözhet-
tek. 

Ezeket is beszámítva: úgy érezzük, hogy a tábor összhatásában igen 
eredményes volt. A diákok őszinte lelkesedéssel, örömmel és nem remélt 
mukabírással teljesítették a terveket, s a vártnál is jobb eredményeket 
produkáltak. Ez legjobban a benyújtott értékes pályamunkákon mérhető 
le, de nem kisebb a jelentősége a fiatalok és az adatközlők — vezetők, 
parasztok, munkások, nyugdíjasok, hivatalt viselők és egyszerű emberek — 
s a diákok kialakult meleg kapcsolatának. (Lelkesebbnél lelkesebb be-
számolókat hallottunk erről.) Úgy tűnik, a tá j mellett sokan most fe-
dezték fel a dolgozó nép igazi értékét is. 

Dr. Varga Gyula 
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