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Az 1968-as tamási II. Országos Honismereti Tábor 

 
 Arról, hogy 1968-ban városunkban tartották hazánk második országos 
honismereti táborát, először a szemcse-szőlőhegyi avar temető után kutatva 
találkoztam. Később professzoromtól, Feld Istvántól – aki 1981-től az ozorai vár 
kutatását vezette –, megtudtam, hogy az érettségije utáni nyáron ő is részt vett a 
táborban. Tavaly decemberben a tábor vezetője, a tragikusan elhunyt Rosner 
Gyula 75. születésnapjára rendezett ünnepségsorozat – elsősorban Visy Zsolt 
emlékezése –, újabb részletekkel gazdagította a táborról szerzett ismereteimet. E 
rövid írás elkészítéséhez két újságcikk adta meg a végső lökést: Medveczky 
László: A tamási kincsek és Végh Miklós: Vannak-e boszorkányok a 
Pillehegyen? című hosszú írása Népszabadságban, illetve az Ifjúsági 
Magazinban, utóbbiban Kresz Albert fotóművész valóban művészi fotóival 
(ezek ismeretét Tolnai Ferencnek köszönöm). Úgy gondolom, városunkra ritkán 
irányul akár csak egyetlen szakma országos érdeklődésének a figyelme, ezért 
érdemes feleleveníteni a honismereti tábor tevékenységét. „A falunak és 

környékének régészeti, valamint történeti kincsei hatalmas értéket képviselnek” 
– jegyezte meg az újságíró. A szervezők választása bizonyára nem véletlenül 
esett Tamásira. 
 A középiskolás diákok – szám szerint 150-en –, az ország különböző 
részeiből érkeztek, és a honismereti szakkörök legkiválóbb tanulói voltak. A két 
hetes tábor költségeit a KISZ KB, a Tolna megyei KISZ-bizottság és a 
Művelődésügyi Minisztérium állta. 

Visy Zsolt, aki a dunaújvárosi múzeum római koros régészeként dolgozott 
a táborban, így emlékezett: „Jelen volt az akkor még helytörténészként dolgozó, 

később régésszé lett Gaál Attila, a 1956-os salgótarjani sortűz egyik 

elszenvedője, Kovács János, a székesfehérvári néprajzos Pesovár Ferenc, 

Dunaújváros múzeumából pedig Salamon Konrád és jómagam. A néprajzos, 

helytörténész és régész szekciókban tevékenykedő diákok gyakorlati és elméleti 

képzést kaptak. A régészeti gyakorlat helyszíne a falu határában levő avar 

temető volt, amelynek feltárásában én is tevékenyen részt vettem. Nagy hatású, 

emlékezetes beszélgetések folytak minden este (…). Mindannyiunk számára, de 

számomra biztosan örök emlékezetű az az éjbe nyúló borozgató társalgás, 

amelyet egy közeli borospincében folytattunk. Itt a tiszta és eredeti népdalok 

legszebb csokrával leptük meg egymást, élén Pesovár Ferenccel, aki ennek a 

műfajnak országosan elismert képviselője volt.” Kaszás Dezső tanár úrtól 
tudom, hogy az említett borozgatás az ő szőlőjükben folyt, Pesovár Ferenc 
kérésére, akit még egyetemista korában ismert meg. 

A régészeti szekcióban az avar temető feltárása mellett az emlékezések 
szerint terepbejárás is folyt a határban. Az Égető Melinda által vezetett néprajzi 
szekció számos használati tárgyat és viseleti darabot gyűjtött, munkájukat 447 



oldalnyi dokumentáció őrzi a szekszárdi múzeumban (földrajzi nevek, építkezés, 
jeles napok, földművelés, határhasználat, kendermunka, állattartás, 
kendermunka, gyermekjátékok, stb.). Az újkortörténeti szekció feldolgozta a 
helyi üzemek és termelőszövetkezetek történetét, munkásmozgalmi 
hagyományokat gyűjtött, és emléktáblát avatott Gőgös Ignác – azóta lebontott – 
szülőházának falán. A tábor zárásaként a művelődési házban kiállítást nyitottak 
a két hetes kutatás eredményeiből. Az újságcikkek több különleges, további 
kutatást érdemlő „leletet” is említenek: így pl. „egy fából készült, barokk 
Krisztust”, vagy éppen a tamási direktórium elnökének iratanyagát, amely egy 
padlásról került elő. 

A tábor eseményeit tábori újság is megörökítette. Ebből – ha valamelyik 
résztvevőtől vagy akár helyben valamikor előkerül – bizonyára további 
részleteket is megtudhatunk majd a kutatás eredményeiről. 
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