
A második nap délelőttjén először a 
tarnowi Bem József Általános Iskola nö-
vendékeinek szavalói lépték fel Petőfi 
Sándor Az erdélyi hadsereg és Horwid 
C. Bem emlékének szentelt gyászrapszó-
dia előadásával. A szünetben Drwal Bog-
dana és Anatol tarnowi szobrászművész-
házaspár bemutat ta a Bem emlékmű ter-
veit. Majd pedig tudományos ülés kez-
dődött, melynek magyar és lengyel elő-
adói voltak. Az ünnepség délután — a 
Tarnowi Magyarbarátok Társaságának 
székházában — baráti beszélgetéssel 
folytatódott. Végül este Debnó várában 
Balassi Bálint emlékünnepséggel zárult 
a kétnapos baráti találkozó. 

Dr. Szele Lajos 

A II. Pest megyei 
honismereti tábor 

Országszerte megszaporodtak a nyári 
táborok — nem azokra gondolok, ame-
lyekben a gyerekek pihenése, az alka-
lomszerű élményszerzés kap főszerepet, 
hanem azokra, amelyekben az ismeretek 
gyarapítása viszonylag kötetlen formá-
ban ugyan, de szervezetten, céltudatosan 
történik. „Tavaly is voltam a honismere-
ti táborban — hallottam egy diáklánytól 
—, az idén sokkal eredményesebb mun-
kát végezhettünk, mer t az idős embere-
ket kérdőív segítségével val lat tuk élet-
módjukról, a viseletről, a szokásokról." 

Ezek a szavak Aszódon, a középisko-
lai kollégiumban hangzottak el. 1979 jú-
nius—júliusában itt rendezték immár 
második alkalommal azt a honismereti 
gyűjtőtábort, amelyben huszonkét Pest 
és Heves megyei középiskolás vet t részt, 
no meg az a ké t képzőművészeti gimna-
zista diák, akik fényképezéssel egészítet-
ték ki a gyűjtött feljegyzéseket. A tábort, 
amelyet a múzeum mellett a helyi, járási 
és megyei szervek is segítettek — Asz-
talos István, az aszódi Petőfi Múzeuim 
igazgatója vezette, a különböző szakcso-
portokat pedig etnográfus muzeológusok, 
tanárok -irányították. 

— Nagyon tanulságos volt a Marton 
Pálné Homok Erzsébet parasztíró által 
alapított vérségi falumúzeumban való ki-
rándulásunk — mondotta Kocsis Gyula, 
a ceglédi múzeum igazgatója —, látható 
ott Kádár János levele is, amelyben ar-
ról szól, hogy milyen fontos az a mun-
ka, amelyet a hagyományok kutatói vé-
geznek, azok, akik a mai f iataloknak 
megmutat ják a régi élet szépségeit és 
nehézségeit, a kul túra sokféleségét. 

A kirándulás persze nem azt jelenti, 
hogy a résztvevők passzív befogadók let-
tek volna. Mert rendeztek ugyan elő-
adást és filmvetítést a Galga mente nép-
művészetéről, találkozót az egyik Üj Tü-
kör klubbal és Sára Ferenc népművész-
szel, beatkoncertet, tábortüzet és sport-
versenyt is a tíz nap alatt, ahogyan ez 
minden táborban dukál. A fő programot 
azonban a csoportos és egyéni gyűjtő-
munka és az adatok feldolgozása adta. 
Mégpedig úgy, hogy érdeklődése szerint 
csatlakozhatott iilindenki a népi gazdál-
kodást, a népviseletet, illetve a népszo-
kásokat kutató csoporthoz. 

A népi gazdálkodás kutatói azt vizs-
gálták, hogyan változott a kisparaszti 
gazdaság a két világháború között, ho-
gyan jelentek meg a mezőgazdasági gé-
pek, hogyan alakult a vetésterület, a 
szemtermelés, az állatállomány. A ha-
gyományos termelési tapasztalatot őr-
ző vidékeken a diákok nem tárgygyűj-
tést végeztek elsősorban, bár ha szükség 
volt rá, kiegészítették a múzeumi anya-
got is, hanem az adatok és a fénykép-
felvételek gyarapításán fáradoztak. 

— A szokásokat, a viseletet alapve-
tően a gazdasági helyzet határozta meg 
— veszik á t a szót a másik két csoport 
vezetői, Máthé Tünde és Nagy Júlia ta-
nárnő, Kocsis Gyuláné muzeológus —, az 
egyes közösségek gyűj tőmunkája tehát 
összekapcsolódott. A viseletnél ma is to-
vábbélő formákat figyelhetünk meg. A 
színek egyre inkább eltűntek, de ami 
megmaradt, arra utal, hogy a községek, 
a környéken lakó nemzetiségek — hiszen 
Aszódon és Domolyban például szlovák 
Ikladon német nemzetiség is él — köl-
csönösen átvették egymás motívumait, 
színvilágát. 

A népszokások gyűjtői már az első na-
pon rájöttek, hogy kérdéseikre másho-
gyan válaszolnak a különböző vallási ha-
gyományokat őrző emberek. Bizonyos 
szokásokra azonban az öregek közül 
szinte mindenki emlékszik. A téltemetés 
— a kiszetemetés — például a negyve-
nes években még közismert volt itt, a 
legidősebbek azt is tudják, mit jelentett 
a szokás. Érdekes mondások kerültek 
elő: „Készülődjetek, mer t a bagiak most 
dobják ki a sonkát" — mondogatták ré-
gen az evangélikus aszódiak húshagyó-
kedden. Szláv eredetű szokások nyo-
mai is előbukkantak, mint a Szent Iván 
napi tűzugrásé. Ez és a szintén fennma-
radt mondás: „Hosszú, mint a Szent Iván 
éj i ének" szintén a nemzetiségek művé-
szetének, hagyományainak kölcsönhatá-
sát bizonyítja. 
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Sorolhatnánk tovább az Aszódon és 
környékén még fellelhető, összegyűjthe-
tő szokásokat, s ezzel azokat a közvet-
len eredményeket, amelyeket a tábor 
hozott. Hiszen az is fontos, hogy az ér-
tékek megmentésében segítsük a múzeu-
mokat, s közben tudásban, élményben 
gyarapodjunk. A „haszon" azonban 
mindkét oldalon sokkal több. Mert a 
múzeum azokat a dolgozatokat, amelyek 
a gyűjtöt t adatokból készülnek, a m ú -
zeumi füzetek sorozatban szeretné kiad-
ni, hogy eljussanak az érdeklődők széles 
köréhez. A három csoport munká ja részt 
vesz a Néprajzi Múzeum országos pályá-
zatán is. Ami pedig a résztvevők egyéni 
gazdagodását illeti: kell-e mondani, mi-
lyen hasznos, szemléletformáló esemény 
a táborozás azok számára is, akik érett-
ségi után nem tanulnak tovább? Hát 
még azoknak, akik a főiskola, az egye-
tem után a közművelődésben vagy pe-
dagógusként szeretnének dolgozni! 

P. Szabó Ernő 

Megyei honismereti tábor 
Fertődön 

A Hazafias Népfront Győr-Sopron me-
gyei szervezete és a megyei Múzeumi 
Igazgatóság 1979 júliusában Fertődön 
rendezte meg a megyei honismereti tá-
bort. A tíznapos tábor célja a Fertő-
parti községek megismerése és az épülő 
fertőszéplaki falumúzeum berendezési 
tárgyai egy részének összegyűjtése volt. 

Ezért az eddigi táboroktól eltérően 
csak néprajzi gyűjtéssel foglalkoztunk, 
ami lehetővé tette, hogy a diákok hat 
szomszédos községben dolgozzanak (Fer-
tőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Sarród, 
Süttör, Fertőendréd). A tábor harminc 
lakója öt csoportban gyűjtött , a követ-
kező témákörökben: 

1. A gazdálkodás szakmai ismeretei, 
gépismeret, művelési módok stb. — 2. 
Gazdasági eszközök (kéziszerszámok, fa-
lusi mesterek által készített eszközök, 
gazdiasági gépek). — 3. Lakáskultúra (la-
kásberendezési típusok és a hozzájuk 
tartozó bútoranyag). — 4. Textil (a ken-
der és len termesztése, a feldolgozás 
eszközei, lakástextil, ruházat stb. — 5. 
Zenei hagyományok. 

Fő témája mellett minden csoport 
gyűjtött még olyan apró, de a paraszti 
háztartásban — és a kiállításhoz — fel-
tétlenül szükséges tárgyakat, mint pl. 

cserép és más konyhai edények, konyha-
felszerelések, képek, dísztárgyak stb. 

Gondja volt a tábornak, hogy a megye 
számos középiskolájából verbuválódott 
diákok jó része ilyen, vagy hasonló gyűj-
tésben ínég soha nem vett részt — nem 
volt tagja honismereti szakkörnek. De 
azok, akik már végeztek más jellegű 
szakköri munkát , az első napokban szin-
tén bizonytalanul mozogtak a számukra 
szokatlan környezetben és ú j feladataik-
kal sem tudtak mindig megbirkózni. 

Külön nehézséget jelentett, hogy a szó-
ban forgó területen már évek óta rend-
szeres gyűjtés folyik, magángyűjtők, mű-
kereskedők, külföldi turisták, de több 
múzeum is keresztezi itt egymás út já t . 
Ilyen körülmények között csak a leg-
talpraesettebb diákoknak nem jelentett 
gondot a gyűj tőmunka. Mindezekből kö-
vetkezik az idei táborozás egyik legfon-
tosabb tapasztalata: az eddiginél sokkal 
szorosabb kapcsolatot kell teremtem a 
megyei muzeológusok és a honismereti 
szakkörök között, hogy az ilyen jellegű 
gyűjtésekre is felkészülhessenek a részt-
vevők. 

A felsorolt nehézségek ellenére vára-
kozáson felüli eredményeket hozott a tá-
bor. Az összegyűjtött közel 400 tárgy kö-
zött számos olyan ritkaság van, amelyre 
nem számítottunk, s amelyek a berende-
zendő falumúzeum értékes darabjai lesz-
nek. Ezért szeretnék itt ismételten kö-
szönetet mondani a résztvevő diákok ál-
dozatos munkájáér t , remélve, hogy a kö-
vetkező honismereti táborokban is talál-
kozunk. 

Kücsán Józse] 

Megyei honismereti úttörőtábor 
Biharkeresztesen 

Az 1976-ban Berettyóújfaluban sikere^ 
sen megrendezett járási szintű tábor 
után 1979-ben m á r a harmadik megyei 
tábort tar that ták meg Biharkeresztesen a 
honismereti kuta tómunkát kedvelő haj -
dú-bihari és a meghívott Békés megyei 
úttörők. Csaknem 50 pajtás — és leg-
alább annyi vendég — érdeklődött a bi-
hari rész múl t j a és jelene iránt. 

A természetkutatók a vízügyi dolgozók 
segítségével a Berettyó folyó pa r t j án ta-
nulmányozták a korszerű vízgazdálko-
dást. A halastavak szerepéről Bakomszeg 
határában győződhettek meg. Ugyanitt 
az elsők között szemlélhették azokat a 
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