
készültek íel a vásári mutatványosok, borbélyok, bohócok, muzsikusok, válogatott ci-
gánylegények. A játék valóságos vásári szituációra épült. Minden táborlakó (a fel-
nőttek, vendégek, tábori dolgozók is) 5 „csillebérci tal lérral" indult (ez a táborban 
sütött illatos mézeskalács-pénz volt), s a vásár idején vagy elköltötte vagy gyara-
pította kincseinek számát. Pillanatok alatt tetőpontjára hágott a játék, igazi vásári 
forgatag. Ez a nap volt a vásár emlékezetes csúcspontja. (Ld. a hátsó borítón lévő 
képet.) 

Persze nem szabad lebecsülni az élményeknek azt a tetten nem érhető, intim ré-
tegét sem, amit a gyerekek közvetlen tapasztalatcseréje jelentett tábortűz mellett, vagy 
éppen egyszerű beszélgetések során. Ebbe a sorba illeszkedik kedves vendégeink lá-
togatása 20-án és 25-én, akik közül itt most a Népművészet Mestereit emelnénk ki, 
Elekről, Egyházaskozárról, Mázaszászvárról, Kalocsáról, Apátfalváról, Nagyhalászról, 
Méhkerékről érkeztek ők, hogy megtiszteljék táborunkat. Megható volt, amikor ők 
szóltak arról, milyen megtiszteltetésnek tartották, hogy itt köszönthették az Alkot-
mány ünnepét. 

Végezetül arról a munkáról szólnánk, ami kicsit a táborozás emlékműve is lett. 
A Fiatalok Népművészeti Stúdiója a tábor idején kezdett hozzá — a táborozó gye-
rekek segítségével — egy népművészeti játszótér kialakításához. Azóta Csillebércen 
perdül az ördögkerék, libben a libikóka, áll az óriásszövőszék, árnyékot ad a vessző-
kunyhó, kékes füstöt ereget a kerámiaégető kemence, őrzi a játszóteret az ember-
alakú elemekből álló palánk. 

Őrzik a táborozás emlékeit, eredményeit, hirdetik az eleven népművészet erejét. 

A Jubileumi Üttörő Népművész Szaktábor 
vezetői kollektívája 

Az I. Nógrádi Ifjúsági Honismereti Tábor 
Mint arról már korábban hírt adtunk, 1976. június 21—30. napjain rendezte meg 

a Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a megyei honismereti szakbizott-
ság az első Nógrád megyei ifjúsági honismereti tábort. Mivel napjainkban már ország-
szerte általános gyakorlattá vált a megyei honismereti táborok szervezése, bizonyára 
nem lesz érdektelen a nógrádi tábor néhány tapasztalatát közkinccsé tenni. Ezért — 
a teljesség igénye nélkül — összefoglalást közlünk a tábor két szakmai vezetőjének. 
Kapros Márta néprajzos-muzelógusnak (Nógrád megyei múzeumi szervezet), továbbá 
Leblancné Kelemen Mária levéltárosnak (Nógrád megyei Levéltár), valamint a tá-
borvezető Szűcs László múzeumi előadónak (Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga) összefoglaló értékeléséből. 

Szűcs László: Szervezési tapasztalatok 

Egyértelműen megállapítható, hogy a következő tábor megrendezésekor az elő-
készítést már szeptember hónapban meg kell kezdeni. Mind az iskolaigazgatókat, 
mind pedig a KISZ bizottságok t i tkárai t már ebben az időben, a levélben történő 
értesítésen kívül, személyesen is tájékoztatni kell a tábor céljáról és a feladatokról, 
így valószínűleg megvalósítható lesz, hogy a fiatalok egy része ne csupán az előké-
szítő foglalkozásra, hanem a táborba is eljöjjön. 

Más — és lényegében súlyosabb — probléma, hogy több középiskola és négy KISZ 
Bizottság egyáltalán nem válaszolt felhívásunkra, illetve több iskola olyan tanulókat 
küldött, akik szinte az utolsó pil lanatban szereztek tudomást a táborba történő kikül-
detésükről. A jövőben tehát törekedni kell a résztvevők előzetes jellemzéseinek beké-
résére, illetve a f iatalok táborozás előtti megismerésére. 

A résztvevők általános véleménye, hogy a tábor eredményességét növelné a több-
lépcsős előkészítési forma bevezetése, ugyanis az egyszeri találkozás során nyújtott 
ismeretanyag kevésnek bizonyult. Az előkészítést mind tartalmában, mind pedig mód-
szerében igényesebben és mélyrehatóbban kell megszervezni és fokozottabban kall 
törekedni a szakmai vezetők és a táborvezető szorosabb együttműködésére is. 
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A tábor technikai feltételeinek megtervezésére sem volt eddig megfelelő tapasz-
talat és az alapul vett KISZ-táborozási feltételek nem minden esetben váltak be. 

Jelentős segítséget nyúj tot t a kulturális programok megszervezése során a Ba-
lassagyarmati Városi Művelődési Központ, de a jövőben egyre inkább a táboron belü-
li programok tervezésére kell törekedni. 

A tervezés során törekedni kell a táborozás időpontjának célszerűbb kijelölésére 
is. A jelenlegi időpont egybeesett az egyetemi-főiskolai felvételik idejével, amely több 
résztvevő távolmaradását eredményezte. Az ezzel kapcsolatos beszélgetések során ki-
alakult vélemény, hogy a következő táborok megrendezésére a legkedvezőbb időpont 
július közepe vagy második fele. 

A tábor munká jának rugalmasságát segítette elő, hogy az étkezést nem vendég-
látóipari üzemegységben, hanem a kollégium étkezdéjében oldottuk meg. Ugyancsak 
célszerű volt a táborembléma és a jegyzetfüzet, illetve az ajándékcsomag biztosítása 
is. Az emblémát a résztvevők egyöntetűen használták. A tervezett kirándulásokat uta-
zási irodán keresztül bonyolítottuk le. Ezek a kívánt célt elérték, de a jövőben foko-
zottabban kell törekedni a tárlatvezetések megvalósítására, illetve egyes részkérdések, 
pl.: a tábortűz és szalonnasütési hely stb. pontosítására. 

A tábor programjáról szólva megállapítható, hogy jelentősebb csúszás, illetve a 
tervektől történő eltérés nem volt. A tábor résztvevői törekedtek a napirend betar tá-
sára és nem merült fel fegyelmi probléma sem. A résztvevő fiatalokról mind a kol-
légium vezetőinek, mind pedig a gyakorlati foglalkozás során vagy egyéb tevékenység 
alkalmával megismert helybeli lakosoknak pozitív véleménye alakult ki. Aktivitá-
sukkal, fegyelmezett viselkedésükkel és jó hangulatukkal kedvező benyomást keltet-
tek. 

Kapros Márta: A néprajzi szekció munkája 

A tábor néprajzi szakmunkájának tervezésénél abból kellett kiindulnunk, hogy 
Nógrád megyében a hagyományos paraszti kul túra iránt meglehetősen kevés az ér-
deklődés. Ennek számos, különböző gyökerű oka van, s éppen a jelen tábor jó alka-
lomnak kínálkozott, hogy a fiataloknál tegyük meg az első szervezett lépéseket e 
szemlélet megváltoztatására. Az utóbbi évek gyűjtőpályázataira beérkező ifjúsági dol-
gozatok értékelésének alapján — az érdeklődés felkeltése mellett — a terepen végzett 
gyűjtőmunka gyakorlati módszereinek elsajátí tását ítéltem legfontosabb feladatnak. 

A tábor első időszaka programjainak összeállításánál az érdeklődés felkeltését tűz-
tük ki célul. A magyarázattal kísért néprajzi t émájú filmvetítések, a Palóc Múzeum 
új, állandó néprajzi kiállí tásának részletes tárlatvezetése, a közös kirándulások során 
már igyekeztem az egyes munkacsoportok figyelmét felhívni a kutatási témájukhoz 
kapcsolódó jelenségekre. Ezt követte a konkrét gyűj tőmunkára való felkészítés. Előbb a 
terepmunka általános módszereit ismertettem, m a j d bemutat tam a különböző témákra 
vonatkozó legfontosabb szakmunkákat , néprajzi könyveket. A foglalkozás további ré-
szében az egyes munkacsoportokkal külön-külön megbeszéltük az adott téma lényegét, 
helyét a néprajztudomány egészében, kutatásának célját, a helyszíni anyaggyűjtés 
módszertani sajátosságait. A többi csoport tagjai ezalatt önállóan ismerkedtek a szak-
irodalommal. 

A gyűj tőmunka helyszíne a Balassagyarmathoz közel fekvő Érsekvadkerten volt. 
A résztvevők az alábbi témákban gyűjtöttek: 
1. A község kül- és belterületének földrajzi nevei. — 2. A hagyományos paraszti tele-
pülés és építkezés. — 3. A születéshez kapcsolódó szokások, hiedelmek. — 4. Népi 
embergyógyítás. — 5. Népi hiedelmek, hiedelem mondák emberfeletti erejű szemé-
lyekről, természetfeletti lényekről. 

A témák összeállításánál szerepet játszott az, hogy sokszorosított, szakkutatók 
által készített kérdőívvel segíthessük a munkát (a Palóc-kutatás keretében készült 
kérdőíveknek vettük elsősorban hasznát), s ezek közül is lehetőleg olyanokat igyekez-
tem kiválogatni, amelyek — az adott községben — a szakképzetlen gyűjtő számára is 
viszonylag eredményesebben kutathatók. 

A helyszíni gyűjtés előre megszervezett adatközlőknél indult, a továbbiakban 
azonban éppen ar ra törekedtem, hogy a résztvevők megtanulják a megfelelő infor-
mátorok kiválasztását, begyakorolják a velük való kapcsolatteremtés módját, ami a 
későbbi egyéni gyűjtés feltétele. Az első két munkacsoport tagjai — a téma jellegéből 
fakadóan — felosztották egymás között a témát (kül- és belterület, település, házfel-
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mérés, fotózás), a szokások, hiedelmek gyűjtői egyénenként vagy párosával jártak, 
végigkérdezvén az egész kérdőívet. Mint előre várható volt, a helyszíni terepmunkára 
jutó idő kevésnek bizonyult, sőt a tervezett 4 napot is csökkenteni kellett a gyűjtés 
vártnál nagyobb intenzitása miatt. Így ugyanis a tisztázás is több időt igényelt. Egye-
düli szakvezető lévén arra nem vállalkozhattam, hogy a t émák szisztematikus 
felgyűjtését minden résztvevővel akár csak egy adatközlőnél is elvégezhessem, csupán 
a gyűjtés gyakorlati módszereinek elsajátításához adhattam a helyszínen segítséget. 
A közbeiktatott foglalkozásokon a cédulázás módszerének elsajátí tása után ilyen for-
mában tisztázták a gyűjtött anyagot, s a kérdőívek gondolatmenete alapján rendsze-
rezték. A lejegyzett gyűjtéseket folyamatosan figyelemmel kísértem, s a felmerülő 
nehézségek, pontatlanságok megbeszélésével igyekeztem segíteni a tartalmi munkát . 
Az összegyűjtött anyagok minden csoportnál alapul szolgálhatnak pályamunkákhoz, 
de ellenőrző gyűjtésekre még feltétlenül szükség volna. 

A tábor néprajzi tevékenysége szempontjából a következő legfontosabb tanulsá-
gokat vonhat juk le. A tábort megelőző, előkészítő foglalkozások átgondoltabb terve-
zésével a táborbéli foglalkozások keretei között lebonyolítható az általános felkészítés. 
Ezáltal, valamint a szabadprogramok, kirándulások gondosabb koncentrálásával több 
idő jut a szakmai munkára. Amíg kellő számú és tájékozottságú aktívával nem ren-
delkezünk, mindenképpen indokolt több szakkutató bevonása. Így a különböző mun-
kacsoportokat irányító szakvezető átfogóbb szakmai, gyakorlati felkészítést adhat a 
résztvevőknek, továbbá módja nyílik arra is, hogy a némi tapasztalattal már rendel-
kező, vagy nagyobb érdeklődést tanúsító csoporttagokkal külön, elmélyültebben fog-
lalkozhasson. 

Leblancné Kelemen Mária: A helytörténeti szekció munkája 

A szekcióban végzett munka során általános és konkrét célkitűzéseket k ívántunk 
megvalósítani. Általános: a honismereti mozgalomban résztvevők számának növelése, 
a kutató-feldolgozó tevékenység színvonalának emelése. Konkrét : a helytörténeti ku-
tatás, gyűjtés fogalmának megismerése, a gyakorlati tudnivalók elsajátítása. 

A helytörténeti szekció két munkacsoportban végezte munkájá t . 1. Életmód, vise-
let, lakáskultúra polgári környezetben. (Életmódkutató csoport.) 2. Balassagyarmat 
felszabadulása, az élet megindulása 1944/45-ben. 

A tábor időszakát megelőző munka keretében részben előadásokat hallgattak a 
szekció tagjai, részben — legalábbis elvileg — az előre megadott szakirodalommal is-
merkedtek. 

A módszertani foglalkozás keretében a mit gyűjtsünk kérdésre próbáltunk vá-
laszt adni. A munkacsoportok számára összeállított szakirodalomból azokat dolgoztuk 
fel elsősorban, amelyeknek megszerzése a résztvevők számára nehézséget jelent. A 
levéltári anyaggal, mint az írott források egyik fa j tá jával itt találkoztak a szekció 
tagjai először. Következő lépésként a levéltári források feldolgozásának módját s a j á -
tították el a résztvevők. Külön fejezetet jelentett munkánkban a visszaemlékezések 
gyűjtése. Az élő forrás, az adatközlő jellemző sajátságaival, a visszaemlékezések gyűj-
tésének módszereivel kívántuk az érdeklődőket megismertetni. 

Mindkét munkacsoport munkájával kapcsolatban elmondhat juk azt az összege-
zést, hogy sikerült az érdeklődést azokban is felkelteni, akik eddig honismereti mun-
kával egyáltalán nem foglalkoztak. A már előzetesen ismeretekkel rendelkezőkben 
pedig az alapos, pontos munka iránti igényt, a pályamunkák elkészítésére irányuló 
törekvést sikerült kialakítani. 

Életmódkutató csoport. Nyolc témakörben (iskolázottság, munkalehetőség, lakás-
viszonyok, öltözködés, étkezés, művelődés, szabadidő-érintkezés, vagyoni helyzet) kér-
deztük meg az iparosok, kereskedők, gazdag parasztok, tisztviselők, értelmiség köréből 
adatközlőinket. Nem véletlen, hogy Balassagyarmat esetében éppen a polgári környe-
zetben élők körülményeiről érdeklődtünk, hiszen a két háború közötti időben ezeknek 
a társadalmi rétegeknek élete, gondolkodásmódja határozta meg elsősorban a város 
jellegét. Az előre összeállított, az adatgyűjtőkkel megbeszélt kérdőív segítségével, a 
lényeg kiemelésére törekvő munkával, a felnőttek segítségével sikerült a munkacsoport 
tagjainak képet kapniuk Balassagyarmat különböző társadalmi rétegeinek helyzeté-
ről. Jól egészítette ki az adatközölőktől kapott ismereteket a szakirodalom, valamint 
a levéltári anyag (Balassagyarmat árvaszékének iratai) feldolgozása. Az adatközlők 
által mutatot t fényképek, a szobabelsőkről készített fotók tették színesebbé, szemléle-
tesebbé a csoport munkájá t . 
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A csesztvei Madách szobor megkoszorúzása 

A témakör feldolgozásához nyújtott vázlatterv egészítette ki a résztvevők ismere-
teit, s enged ar ra következtetni, hogy a konkrét feldolgozással a megyei múzeumi szer-
vezet által meghirdetett pályázaton találkozni fogunk. 

Balassagyarmat felszabadulásával, az élet megindulásával foglalkozó munkacso-
port. Az előkészítés, a munka menete hasonló volt, mint az életmódkutató csoportnál. 
Szakirodalomból, levéltári iratokból, az adatközlőktől kapott ismeretekből alakult ki 
az a kép a munkacsoport tagjai között, amely Balassagyarmatot jellemezte 1944 de-
cembertől 1945 végéig. Az idő rövidsége miatt itt is csak a nehezen hozzáférhető szak-
irodalom feldolgozására kerül t sor. A többi szakirodalmat ki-ki a pályamunka elké-
szítése során lesz kénytelen megismerni. Az adatközlőktől, a levéltári iratokból ka-
pott adatok tényszerűségükkel voltak a szakirodalom jó kiegészítői. Az adatközlőktől 
hallott egybehangzó tények, adatok még csak fokozták a csoport tagjainak munka-
kedvét. Jó hatással voltak a kedves, segítőkész adatközlők a munkacsoport tagjaira. 

Poharas szakítóruha (Kémer, 1860 körül) 
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