
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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