
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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munkálatokat, amelyekkel az ú j hajdú-
bihari üdülőövezet, a Remete-tó kialakí-
tását végzik. Sok érdekes növényt és ro-
vart gyűjtöttek. A „Hangyácska" őrs ve-
zetője: Szincsák János tanár volt. 

A „Pókhálószaggató" őrs a tárgyi nép-
rajzzal foglalkozott. Előkerültek a ló-
szerszámok, a lámpás, az orsó, a gere-
ben, a szopásgátló, a mángorló és sok 
más tárgy. A legnagyobb „fogást' ' egy 
1700-as évek végéről származó népi-
barokk téka jelentette. Egy régi mester-
ség továbbélését sikerült megtalálni Boj-
ton: a gyékény fonást. Alaprajzok készül-
tek a régi parasztportákról, fotók a szín-
ről, a gémeskútról, az ólakról. A csopor-
tot Máté László tanár vezette. 

A nemzetiségi , .Trandafir" (magyarul: 
Vadrózsa) őrs Barabás Ferenc tanár irá-
nyításával a bihari románok múltjával, 
jelenével, népművészetével foglalkozott. 
A történelmi kor felidézésével megtud-
hatták, hogyan kerültek románok a bi-
hari részre. Hímzett textíliákat — köz-
tük 200 éves terítőt —, népi kerámiákat 
kaptak az idős emberektől. Feljegyezték 
a népi gyógyszerkészítési módökat. Gyu-
lán meglátogatták a Magyarországi Ro-
mánok Demokratikus Szövetségének 
székházát. (A tábor ideje alatt a szövet-
ség vezetői is ellátogattak Biharkeresz-
tesre, ahol a gyermekek által feltett kér-
désre válaszoltak.) Ez az őrs volt a fő 
vendéglátója annak a román úttörő de-
legációnak is, amelynek tagjai a megyei 
táborból jöttek el baráti találkozóra. 

A menyasszony és a vőlegény lakodal-
mi jelképének nevét — ,,Mirtuszvirág" 
— vették fel a szellemi néprajzzal fog-
lalkozó csoport tagjai. A lelkes csoport 
vőfélye, kunkapitánya (azaz vezetője) 
i f j . Szöllősi Kálmán tanár volt. Egy tel-
jes lakodalom összes rigmusát összegyűj-
tötték, ami t a tábor zárásakor hangula-
tos bemutatón láthattak a résztvevők és 
a vendégek 

Az irodalmi csoport népi szólásokat, 
találós kérdéseket, rigmusokat, népi 
gyermekjátékokat írogatott szorgalma-
son. A kuta tandó területhez illet az őrs 
neve is: „Letye-fetye". Jó adatközlőkre 
találtak az öregek napközi otthonában 
Zsákán, Fur tán és Berettyóújfaluban. Az 
idős emberek hamar megértet ték: nem 
kell szégyenkezniük, ha a népi humor 
néha kétér telművé teszi a szólást, vagy 
a találós kérdést, hiszen a megfejtéskor 
kiderült, hogy nem csúnyákra tanít ják 
a gyermekeket. A látogatások végén ál-
talában el is játszották az úttörőkkel az 
elmondott játékokat. 

Az úttörőtörténettel foglalkozó pa j t á -
sok vezetője Hajdú-Bihar megye egyik 
elsők között levő úttörőcsapatának ala-
pító vezető tagja, Szűcs József berekbö-
szörményi tanár volt. Ebben a községben 
tudták meg a helyi csapat történetét, 
amely egyidős a mozgalommal. Sok ko-
rabeli fényképet, zászlót, oklevelet, írá-
sos emléket gyűjthet tek össze. 

Nagy élményt jelentett a bihari em-
lékhelyekre vezető egész napos túra. A 
táborlakók Biharkeresztesen megkoszo-
rúzták a neves helytörténész, Ozsváth 
Pál sírját, Nagykerekiben pedig K. Nagy 
Sándor emléktábláját . Bakonszegen meg-
nézték Bessenyei György lakóházát, Bi-
harugrán Szabó Pál egykori otthonát, 
ahol minden szinte érintetlenül őrzi a 
t á j nagy írójának emlékét. Itt gazdagí-
totta az élménytárt az író leányával — 
Bertalan Agnes újságírónővel — való ta-
lálkozás. Berettyóújfalu mellett a Cson-
katornyon kívül ismerkedhettek a her-
pályi kultúrával, majd pedig a Bihari 
Múzeumot tekintették meg. 

A program koronája a Nagyváradra 
vezető kirándulás volt, ahol a Körös-
part szépségei mellett megcsodálhatták 
az úttörők a Iosif Vulcan-ról elnevezett, 
valamint a Körös Múzeumot és sétálhat-
tak a Kanonok soron. Az Ady Múzeum 
értekezlet miat t sajnos zárva volt. 

A III. megyei honismereti út törőtábor 
mozgalmi vezetője Makai Mihály városi-
járási úttörőelnök, szakmai irányítója 
pedig Héthy Zoltán, a Bihari Múzeum 
vezetője volt. 

Harasztosi Csaba 

Honismereti munka Vépen1 

A vépi Mezőgazdasági Szakmunkás-
képző és Munkástovábbképző Intézetben 
1971-ben kezdődött a honismereti mun-
ka Czuppon Béláné tanár vezetésével. A 
szakköri tagok az intézet gépkocsijával 
mentek gyűjtőmunkára, nehéz körülmé-
nyek között, sokszor éjszakába nyúló 
utazással hozták be a szerzett tárgya-
kat. Az elméleti foglalkozásokra nem 
állt rendelkezésükre állandó helyiség, 
majdnem minden alkalommal máshol 
voltak, de a lehetőségekhez képest igye-
keztek segíteni magukon: 7 év alat t 250 
tárgyat gyűjtöttek össze. Apró Attila 
igazgató felkérésére 1973. június 1-én 4 

1 V é p — V a s m e g y e i t e l e p ü l é s S z o m b a t h e l y t ő l 
k e l e t r e . ( S z e r k . ) 
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