
SZAKKÖRÜK, BARÁTI KÖRÖK 

A honismereti munka egy növénytermesztő-gépész szakkörben 

A növénytermesztő-gépész szakmunkásképzésben — a szakma jellegéből adó-
dóan — sajátos lehetőség nyílik a régészettel való amatőr foglalkozásra. A földdel dol-
gozó tanulóinkat felkészíthetjük az egyszerűbb leletmentési feladatokra, de ez a mun-
ka még más honismereti tevékenységek elindítójává is válhat . Mivel a szakemberek 
nem lehetnek jelen minden talajmunkánál , ezért az említett Metfelismerésre, lelet-
bejelentésre való felkészítés a történettudomány számára is hasznos lehet, amellett 
az ebben a munkaformában rejlő sokoldalú személyiségfejlesztési lehetőség is ko-
moly figyelmet érdemel. 

Szakkörünk tevékenységét az terelte a régészet felé, hogy a gépüzemeltetési gyakor-
latról tanulóink különböző régészeti anyagokat hoztak be a határból (cserép és kő-
darabok). Eleinte az ilyen leletekkel nem sokat tudtunk kezdeni. Kitartó munkával , 
megfelelő népszerűsítő irodalom alapján kezdtünk megismerkedni a szántóföldről be-
került anyagokkal. Komoly segítséget kap tunk a békéscsabai Munkácsy Mihály Múze-
um régészeitől. Hasznos tanácsaival és városunkban végzett ásatásaival nagyban segí-
tette munkánkat Gerelyes Ibolya régésznő, a Nemzeti Múzeum munkatársa. (Az igen 
értékes támogatást ez alkalommal is szeretném megköszönni.) Tanulóink érdeklődése 
a különböző anyagok azonosításának, restaurálásának megismerése nyomán egyre 
inkább a régészet felé fordult . A különböző anyagok tanulmányozása a letűnt népek 
életének vizsgálata gyakori sikerélményt nyúj t . 

Később már nemcsak a ta la jmunkákkal összefüggően gyűjtöt tük észrevételeinket, 
hanem az épületalapozásokat és az egyéb földmunkákat is rendszeresen megfigyeltük. 
Ennek a munkának nagy lökést adott, amikor konkrét feladatként tűztük ki, hogy a 
békési ispánsági vár keresésében segítünk. Ehhez dr. Jankovics Dénes a MTA Régé-
szeti Intézetnek munkatársa és dr. Nováki Gyula, a Mezőgazdasági Múzeum régésze 
nyújtot t támogatást. 

Szakköri munkánkban azt a célt tűztük ki, hogy tanulóink észrevegyék és — 
amennyire lehet — óvják meg azt, amit a föld számunkra a múltból megőrzött. Arra 
viszont mindig felhívtuk a figyelmet, hogy nem a gyűjtés a cél, hanem a felszínre ke-
rülő anyagok megfigyelése, illetve az esetleges leletmentés céljából a múzeum érte-
sítése. A különböző anyagok történeti forrásértékének meghatározása a szakember 
feladata. A felszínre kerülő anyagok pusztulása pótolhatatlan veszteségeket okozhat 
a régészeti tudomány számára, ezért a szakkör tagjaival ismertettük a föld értékeit 
védő múzeumi törvényeket. Az összegyűjtött anyagokat és megfigyeléseket igen jól 
fel tudtuk használni a tanítási órákon. A valóság sokrétű bemutatásával leginkább a 
történelem megszerettetését és az aktív ismeretszerzést segítettük elő. 

Tapasztalatom szerint a gyerekek kezdetben nem vették észre azokat az anyago-
kat, amelyek a ta laj felszínére kerültek. Ezért először ezt kellett begyakoroltatni. A 
földmunkáknál a különböző talajrétegekre érdemes felhívni a figyelmet. A különböző 
rétegekből előkerülő anyagok rövid helyszíni elemzése — a helytörténeti vonások 
kiemelésével — gyorsan felkeltik az érdeklődést. Emellett meg kell tanítani a gyere-
keket a terepfelszín adottságaiból kiolvasható régészeti jelenségek felismerésére. Mind-
két esetben jó, ha fe lhívjuk a figyelmet arra, hogy történelmet keresünk. A mi felada-
tunk a megfigyelés, értesítés. A tárgyakban, rétegekben rej lő történelem fel tárása a 
régész szakember feladata. Hasznos, ha többször végzünk közös terepjárást . (A gye-
rekek nagyon kedvelik.) A határban először a dombokra h ív juk fel a figyelmet. A 
dombokon talált anyagok közül jó, ha a különböző használati tárgyak funkcióját ele-
mezzük elemeztetjük először. Jól szolgálják a megfigyelőkészség fejlődését a külön-
böző használati eszközök darabjai (őrlőkő, kővéső stb.). Továbbá, ha ismerte t jük a 
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különböző edényadarabok alapján azok funkcióját. (Hombár, tányér, szűrőedény stb.). 
Kell, hogy ismerjék a paticsot, a háló- és szövőnehezéket, orsógombot, obszidiánt. A 
szakköri terepbejárás eredményességét fokozhatjuk azáltal, hogy a várhatóan talál-
ható anyagokat már előre bemutat juk. A jól előkészített terepbejárás célravezetőbb, 
mert a feleslegesen felvett anyagokkal (pl. mázas cserepek) nem fecsérelődik el az 
idő. Egy-két határ járással már el lehet érni azt, hogy tanulóink a felszínen lévő, il-
letve a felszínre kerülő anyagokat észrevegyék. A tudomány számára hasznos lenne 
az is, hogy az említett dolgozók szakmai ismereteiknél fogva tudnák, milyen munká-
nál, mire érdemes figyelni, és egyes eszközökkel hol nem szabad, vagy csak nagy kö-
rültekintéssel lehet dolgozni. (Pl. mélyművelők, altalajlazítók, mélytrágyázás, talaj-
javítás stb.) 

A növénytermesztő gépész képzésben jól szolgálhatná az említett honismereti 
munkaformára való nevelést a munkagéptan és növénytermesztés tantárgyaknak a tör-
ténelemmel való sajátos koncentrálási lehetőségének célszerű kihasználása. Ezt a le-
hetőséget már az említett tankönyvek szerkesztésénél is figyelembe lehetne venni pl. 
néhány régészeti tárgyra vonatkozó kép melléklésével. Didaktikai szempontból sok-
rétűen felhasználható volna az említett célra előállított dia-sorozat is. Az egész kér-
dés módszertani vizsgálata már hatékonyabb megoldásokhoz vezethetne. 

Az eszköz kidolgozására az késztetett, hogy a folyosói vitrinekbe kihelyezett szem-
léltető anyagok nálunk sem váltottak ki tartós érdeklődést. A kihelyezett anyag meg-
felelő előkészítés ellenére is rövid idő alatt megszokottá vált és nem foglalkoztak 
vele. A kiállításoknak a tanítási anyaggal kapcsolatos előkészítő hatása is csak mér-
sékelten jelentkezett az órákon. Ezért a kiállított anyagokhoz feladatlapot állítottam 
össze, melyhez megteremtettem az azonnali önellenőrzés lehetőségét. (Az önellenőrzés-
hez szükséges elektromechanikus visszacsatoló eszközt intézetünkben dolgoztam ki, a 
hatékonyabb történelemtanítás érdekében. Az eljárásról részletesebben Id. a Történe-
lemtanítás XIII. évf. 1978. 4. számában, 11—14. old.) A megfigyelés közvetett irányítá-
sát azáltal értük el, hogy a megfigyelési szempontoknak megfelelően, alufólián színtelen 
lakkal vezető és nem vezető felületeket alakítottunk ki. A feladat megoldásokhoz úgy 
biztosítottuk a visszacsatolást, hogy egyszerű kapcsoláson alapuló tapogató ceruza 
érintkezői az adott felületen zár ják-e az áramkört vagy sem. Tehát kigyullad az égő 
vagy nem. (A tapogató egy bergmann csőbe helyezett ceruzaelemből és egy égőből áll.) 
A leírt egyszerű módon könnyen kódolhatunk összetettebb, többszörös választást tar-
talmazó feladatokat is. Az azonnali visszacsatolást teremtő feladatok nyújtásával a 
régészeti anyagokat tartalmazó vi tr injeink tartósan a tömeges érdeklődés középpont-
jába kerültek. 

Szakkörünk munká jának rövid leírása alapján is megállapítható, hogy a növény-
termesztő gépész képzésnél a szakma jellegénél fogva érdemes lenne a régészettel kez-
deni a helytörténet iránti érdeklődésre nevelés folyamatát. Javasolni lehet, hogy a 
munkagéptan, a növénytermesztés és a történelem tantárgyak között kialakítható, a mi 
iskolatípusunknál is megvalósítható koncentrálási lehetőségeket tudatosan használ-
juk ki. 

Prorok Márton 

A jászjákóhalmai honismereti szakkör 

A jászjákóhalmai művelődési ház honismereti szakköre 1979. augusztus 20-án kap-
ta a Szolnok megyei Tanács Közművelődési-díját. A Honismeret hasábjain már több-
ször adott hírt magáról a szakkör,1 ezért most nem az utóbbi időszak eseményeit akar-
juk részletezni, hanem azt, miként jut el egy község odáig, hogy ilyen magas szintű 
elismerésben részesüljön. 

A szakkör 1963. november 14-én alakult és eredetileg a községben működő gim-
názium tanulóira épült. A középiskola azonban ké t év múlva megszűnt, a diákokat pe-
dig nehezebb volt összeszedni. Néhány idősebb ember is bekapcsolódott, olyanok, akik 
szívesen emlékeznek vissza a múlt ra és emlékeiket magnóra is mondták. Szakkörünk 
15—20 taggal működött egészen néhány évvel ezelőttig, amikor is népesebb érdeklő-
dő csoport kérte felvételét. Ezáltal a tagok átlagéletkora is lejjebb szállt néhány év-
vel. Különösen örültünk, amikor az általános iskola történelemtanárának javaslatára 
néhány tanuló is bekapcsolódott a munkába. így a szakkör főleg az idősebb korosz-

1 1975. 1—2. sz. 53. o ld . — 1976. 2—3. sz . 118—119. o ld . — 1978. 1. sz. 16. o ld . 
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Ifjúsági csoportunk a Siroki vár alatt 

táiyra, valamint a lelkes iskolásokra épül. A középkorosztály — mint ál talában — itt 
is kis számban képviselteti magát. Szakkörünk létszáma jelenleg 40 fő, vezetője Vá-
radi Zoltán nyugdíjas pedagógus, munká já t öttagú intézőbizottság segíti. Az összejö-
veteleket kéthetente, szerdán este t a r t juk — nyári szünettel — vasárnaponként dél-
után a szakkör állandó kiállítása vár ja a látogatókat nyáron is. 

Az összejöveteleken vagy valamelyik szakköri tag ta r t előadást, vagy meghívott 
előadó, rendszerint a község történetével kapcsolatos témáról, de időnként más or-
szágok néprajzát, életét bemutató előadásokat is tar tunk dia- vagy mozgófilmmel szem-
léltetve. Más alkalommal az idősebb tagok visszaemlékezéseit. Ezek jelentik honisme-
reti pályázataink alapját . Több alkalommal nyertünk már értékes dí jakat a csopor-
tos és az egyéni kategóriában. 

A néprajzi anyag gyűjtése mellett fontos feladatunknak tar t juk a neves helyi sze-
mélyiségekre vonatkozó ismeretek számbavételét. Legutóbb Horváth Péter — a köz-
ség szülötte — életét dolgoztuk fel, s szakkörünk javaslatára a Községi Tanács utcát 
nevezett el róla. 

Gyakran szervezünk tapasztalatcseréket a járás más szakköreivel. Állandó kap-
csolatban vagyunk a hozzánk legközelebb álló jászkiséri Csete Balázs helytörténeti 
körrel, valamint a jászágói iskolai szakkörrel. Jászszentlászló község közeli kapcso-
latban állt velünk a kiskunsági pusztáik révén; szeretnénk, ha ez a történelmi kap-
csolat honismereti szakköreink révén napjainkban is élő maradna. Kiállítással mutat-
koztunk be a Pest megyei Szadán. 

Hogy a szakkör munká já t megismertessük községünk lakóival, érdekesebb elő-
adásainkat kibővítve tar t juk . 1978-ban szerveztük meg első ízben a Horváth Péter 
honismereti napot, a névadó halálának 150. évfordulója alkalmából. Ekkor népes kö-
zönség előtt több neves előadó számolt be Jászjákóhalmával kapcsolatos kutatásáról. 
Ezt szeretnénk 2;—3 évenként megismételni. 

Egy honismereti szakkörnél nagy jelentősége van annak, hogy állandó kiállítás 
rendezésére alkalmas helyisége van. Első kiállításunkat 1964-ben rendeztük, de akkor 
még csak ömlesztve tud tuk bemutatni az anyagot. Az 1966-os kiállítás már rendezet-
tebb volt, s ennek is köszönhető, hogy az illetékes szervek segítségével 1967. novem-
ber 7-én, a Tanácsház udvarán álló régi gazdasági épületben, megnyílhatott állandó ki-
állításunk, amelyet 12 év alatt jóval több, mint tízezren tekintettek meg. 

Fodor István 
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