
történelmet, kutatják a fellelhető népművé-
szetet. Mindez kimondhatatlanul gazdaggá teszi 
őket. Gyermekeink szemében láttuk a széppel 
való alkotás örömének csillogását: ebből a tá-
borból boldogan és mérhetetlenül gazdagon tér-
tek haza valamennyiben. 

Bíró Mártonné-Dr. Romer Gyula 

ták meg Debrecen múzeumait és kiállításait, 
író-olvasó találkozón vettek részt, találkoztak a 
város kulturális életének vezetőivel. Esténként 
hangversenyek, filmvetítések és baráti beszélge-
tések, viták tették még élvezetesebbé az együtt 
töltött hetet. 

Cs. Tábori Hajnalka 

Múzeumi—Honismereti 
Tábor Debrecenben 

1981. június 29-július4. 

A Hajdú-Bihari Múzeumi-Honismereti Tá-
bor immár hagyományosnak mondható, hiszen 
épp ötödik alkalommal rendezték meg: a KISZ 
Hajdú-Bihar megyei Bizottsága és a Hajdú-Bihar 
megyei Múzeumi Szervezet munkatársai. A tá-
bor résztvevője 30 diák volt, gimnazisták, szak-
középiskolások és szakmunkástanulók. 

A tábor központi célkitűzése az volt, hogy a 
résztvevőkkel megismertesse Debrecen város és 
Debrecen környékének régészeti, helytörténeti 
és irodalmi hagyományait, valamint természet-
földrajzi jellegzetességeit. A tábor munkája 4 
szakcsoportban folyt, mindegyiket egy-egy fia-
tal muzeológus szakember vezette. Szakmai irá-
nyításukkal ismertették meg a fiatalokkal a 
gyűjtő- és a feldolgozómunkát. Emellett igye-
keztek beavatni a résztvevőket a tudományos 
munka módszereibe, hogy segítsék az évközi 
tudományos diákköri munkát, és az esetleges 
pályaválasztáshoz is támogatást nyújtsanak. 

Azt, hogy a tábornak az idén nem egy vidéki 
település adott otthont, hanem Debrecen váro-
sa, több fontos tényező indokolta. Ebben az 
időben folyt Debrecenben a Péchy Mihály által 
tervezett mai református Nagytemplom körül, 
az egykori Szent András-templom feltárása. így 
egy sajátos, régészeti-műemléki feltárási munkát 
ismerhettek meg két szakcsoport diákjai is, 
akik résztvevői lehettek a középkori falkutatás 
építészeti, valamint a templomkert temetője 
régészeti feltárásának. A „régészek" kiegészíté-
sül a múzeumi restaurálással ismerkedtek még 
meg, a „műemlékesek" pedig a sok figyelmet és 
kitartást igénylő falkonzerválást előkészítő 
munkálatokban vehettek részt. Ugyanilyen szép 
feladatot kaptak a természetvédelmi szekció 
tagjai is, akik Debrecen környékének erdőivel, 
erdős pusztáival ismerkedve, ezek növény- és 
állatvilágát tanulmányozták. A helytörténeti 
szakcsoport az üzemtörténet-írás feladatát vál-
lalta magára. Debreceni nagyvállalatokat láto-
gattak meg, majd az üzemtörténet-írást segítő 
levéltári forrásokkal ismerkedtek. 

E feladatok természetesen csak a napok első 
felét töltötték ki, a délutánokon együtt látogat-

Honismereti tábor '81, 
Vásárosnamény 

Szabolcs-Szatmár megye általános iskolai 
szakkörvezetői, középiskolás szakköri tagjai és 
az egyéni gyűjtők kaptak tavasszal meghívást a 
megyei és városi művelődési központtól, s jöt-
tek el ötvenen - húsz felnőtt és harminc diák — 
továbbképzésre, vagy ahogyan mi nevezzük, 
táborozni. Sajnos, már csak nevében táborozás 
a nyári egy hét, hiszen három éve nem vehetjük 
igénybe a gergelyiugornyai úttörőtábort, s ezért 
nem hívtunk úttörőket, bár az előző években 
ők voltak a legnépesebb csoport. Első alkalom-
mal hívtunk egyéni gyűjtőket, mert szeretnénk, 
ha kilépnének elszigeteltségükből, ha megismer-
nék a szakköri munkát, s kölcsönösen segíte-
nénk egymást. 

így lett a tábor nagy felfedezettje Bihari 
Lajos bácsi Köleséről, aki a következőképpen 
mutatkozott be jelentkezési lapján: 

„Reggel 4 óra 30 perckor kelek az állataim 
ellátására, 6-kor kezdem a műhelyben a munká-
mat 17-ig - ismét az állatok és a kert és egyéb 
teendők, hétfőn és csütörtökön mozielőadást 
tartok 1954 óta, és a még fennmaradt időmben 
lefekvésig magnóval és írószerszámmal járom a 
már előre megbeszélt öregek otthonait, hogy 
mentsem a még menthető régi történeteket, 
néphagyományokat, a gyógyítási és egyéb ku-
ruzslási szokásokat, legendákat és mindent, ami 
jelzi a régi erdőháti nép kultúráját és életlehető-
ségeit." 

A tábor megnyitóját Vaján, A Vay Ádám 
Múzeum kertjében tartottuk, mert itt találha-
tó az Országos Hagyományőrző Múzeum, s eb-
ben az esztendőben az úttörőmozgalom 35. év-
fordulója adta a táborunk központi témáját. 

Délelőtti előadásaink ezen túl a legváltozato-
sabb témakörökből álltak. Láczay Magdolna 
megyei levéltáros a középiskolásokat készítette 
fel az 1981/82-es tanév pályázataira. Nemcsak 
levéltári forrásokra hívta fel a figyelmet, hanem 
ötleteket adott, módszereket ajánlott a kiírás-
nak megfelelő munkák elkészítéséhez. Peregtek 
a kérdések dr. Kuknyó János megyei művelő-
désügyi osztályvezető előadása után, hiszen ra-
gyogó alkalom kínálkozott közös dolgaink 
összehangolására. Molnár Mátyás vajai múzeum-
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