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lödve e szent helyen. Ez a századok óta fenn-
álló szokás hogyan változott, alakult, formá-
lódott az idők folyamán? Mik azok az erők,
melyeknek köszönhetően tömegesen zarándo-
kolnak ide az emberek? Választ az Egy
rituális dráma katarzisa alcímű tanulmányból
kapunk.

Erdély történelmében véres események
színhelye, s egyben képzeletbeli utunk egyik
következő állomása Csíkszentdomokos. Bátho-
ri András kardinális pásztorbükki havasokban
történt meggyilkolásának emléke még ma is
elevenen él a helyiek néphagyományaiban. Az
erőszakos cselekedetet követő felsőbb egyházi
rendelkezések nagymértékben hozzájárultak
ahhoz, hogy a településen a hivatalos vallásos-
ságtól függetlenedett népi vallásosság meg-
erősödjék, és annak normái még a papokkal
szemben is szigorúan kötelezővé válhassanak.
Az egyházi és népi szertartások összefüg-
gésének hátterét világítja meg Tánczos Vilmos
kötete egyik tanulmányában.

A bukovinai székely falvakban tett kirán-
dulás emlékei az egykoron idetelepült székely-
ség kulturális javainak múltba tűnt töredékei-
ről árulkodnak. Az épületeket figyelve, a te-
metők sírfeliratainak fotózása közben a tá-
volról egyformának vélt öt falu realitása mind-
mind egy külön világként tárul elénk az erről
szóló írásban.

Tánczos Vilmost mély érzelmi szálak kötik
a csángóság kultúrájához. Az ott élőkkel ki-
alakított személyes kapcsolatai, a táj varázs-
latossága mind-mind olyan tényezők, amelyek
a kötetben élmény szerűen megfogalmazott tör-
téneteken keresztül szinte kézzelfoghatóvá
válnak az olvasó számára.

A gyimesi halottkísérö érzelmeket átjáró
dallama, s a hozzá fűződő szomorú alkalom
könnyeket képes csalogatni az emberek sze-
mébe. De ha egy televíziós felvétel kedvéért
kell a zenészeket egy meghatározott időpont-
ban, a hagyományos rítusból kiemelve muzsi-
kálásra bírni, a szakértőként felkért néprajzos
sok olyan problémát vesz a vállára, amely az
elkészült film bemutatásakor már nem is
sejthető. Egy ilyen forgatásnak a néprajzi
hátteréről lehet tudományos értekezést is írni,
de az író által választott irodalmibb esszéisz-
tikus stíluson keresztül közelebb kerülünk,
személyesen részt vehetünk egy forgatási
napon.

A gyimesi csángók földjét elhagyva
könyvbéli barangolásunkban a másik nagy

csángó etnikumhoz érkezünk el, Moldvába. A
könyv címadó tanulmányában „kelet kapu-
jára" derül fény. Hol keressük? Hogyan lép-
hetünk be rajta keresztül egy új világba? Kiket
találunk a másik oldalon? Milyen kapcsola-
tunk van velük? A tanulmányból ilyen, s
ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ.

Meddig magyar a csángó? — vetődött fel
bennem a kérdés a következő tanulmány
kapcsán. A történelmi múltat, az identitás-
tudatot olykor a hamis ideológiák, az asszimi-
lációt eredményező betelepítések, a politikai
döntések, az akkulturációs folyamatok erőtel-
jesen megváltoztatják. Ennek a gyors változá-
sokat eredményező útnak a megtételét mutatja
be a moldvai csángósággal foglalkozó újabb
tanulmány.

Könyvbéli utazásunk a történelem múltbeli
alakjaihoz, a moldvai magyar falvak deákjai-
hoz vezet el bennünket. Á XVI. századtól a
XX. század közepéig tartó paphiány okozta
kényszerhelyzet keltette életre a deákok
intézményét, akik a falvakban kialakult sajátos
vallásgyakorlat formáit voltak hivatottak fenn-
tartani. A magyar identitástudat egyik alap-
pillérét alkotó katolikus vallásosság a csángó
nép életét döntően befolyásolta. így a közös-
ség és a közösségben vállalt egyéni szerepkör
átalakulását követhetjük nyomon ebben az
esszében.

A könyv tanulmányait öt dolog köti össze:
az író, a műfaj, a romániai magyarság illetve
annak kultúrája — mint a kutatások alanya —
és végül a népi vallásosság. Ugyanis a kötet
utolsó tanulmányának témája ez, s itt jelenik
meg a mű ars poétikája: „... az a népi kultúra
pusztul el visszavonhatatlanul, amely átfogó,
univerzális jellegű volt, amely vallásos hiten
alapult és amely szervesen illeszkedett a
kereszténység ideológiai rendszerébe."

Telenkó Bazil Mihály

Ohattól Meggyesig

A Hortobágyi Természetvédelmi
Kutatótábor huszonkét éve

(1975-1996)

Mielőtt a kötet bemutatására sort kerí-
tenénk, érdemes felidézni néhány időpontot:

1973: Megalakul az első hazai nemzeti
parkunk, a Hortobágyi Nemzeti Park.

1975: dr. Tóth Albert és Papp Gyula a
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kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium
tanárai tábort szerveznek a Hortobágyi Nem-
zeti Park területén, és ezzel megteremtik az
alapját a Hortobágyi Természetvédelmi Kuta-
tótábomak.

1988: Megjelenik a Tudományos kutatások
a Hortobágyi Nemzeti Parkban 1976—1985
című könyv Dr. Tóth Albert szerkesztésében.

1996: Ohattól Meggyesig — A Hortobágyi
Természetvédelmi Kutatótábor huszonkét éve
címmel oktatási-nevelési jellegű és tudomá-
nyos-szakmai cikkeket is magába foglaló
könyv került ki ebből a műhelyből, szintén dr.
Tóth Albert szerkesztésében.

A kötet első részében a tábor szervezé-
sével, tevékenységével, a táborozok élményei-
vel, visszaemlékezéseivel ismerkedhetünk
meg. Különösen nagy haszonnal forgathatják
a kötetnek ezt a részét azok a pedagógusok,
akik a tanórán kívül a tájjal, a terepi munkával
is meg szeretnék ismertetni tanítványaikat.

Megjelenik a tábor munkájában, s termé-
szetesen így a kötetben is a természetvédelmi
és környezetvédelmi neveléshez kapcsolódóan
az interdiszciplináris gondolkodás igénye,
amely sajnos az iskolai oktatás egészében még
nem valósul meg. Ezt az interdiszciplináris
szemléletmódot tartom a táborok, s az ezekben
folyó munkát tükröző kötet egyik legfőbb
erényének.

Mit jelent ez az interdiszciplinaritás a
Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor
esetében? Megismerik a tábor résztvevői a
tájat, annak természeti-, régészeti-, történeti-,
néprajzi értékeit együtt, egységben. A vizsgált
terület természeti földrajzát, növény- és
állatvilágát feldolgozó szekciók: geomorfoló-
giai, talajtani, mikroklimatológiai, botanikai-
cönológiai, rovartani, halfaunisztikai, madár-
tani, hidrobiológiái szekció munkájának vég-
eredményeként csaknem az egész táj története
és élete megismerhető. Ehhez kapcsolódik a
tájat használó ember jelenlétéről valló régé-
szeti, történeti, néprajzi ismeretek felsorakoz-
tatása, amely a tájról való tudást még
gazdagabbá teszi.

A szakmai szempontokon és tartalmon túl-
menően van jó néhány alapelv, amelyet meg-
tanulhatunk a tábor szervezőitől. Egyik ezek
közül az, hogy a természeti-környezeti nevelés
mellett a résztvevők gyakorlati természet-
védelmi tevékenységet is végeznek, meg-
ismerkednek a kutatás módszertanával, terep-
ismeretet tanulnak, gazdagodik fajismeretük, s
mindezek mellett — mint ahogy a táborozok

visszaemlékezéseiből kiderül — élményekben
gazdagodnak, közösséggé formálódnak, s ezek
meghatározó élményeket jelentenek számukra.

A kötet második része a tudományos-
szakmai cikkeket, kutatási eredmények publi-
kációit tartalmazza. Kovács Gábor és Bodnár
Mihály ornitológiai cikkei, Harka Ákos és
munkatársainak halbiológiai cikke, valamint
Csányi Béla és munkatársainak hidrobiológiái
témát feldolgozó írása jelzi a táborban folyó
munka folyamatosságát, hiszen a szerzőktől
már az 1988-ban megjelent kötetben is olvas-
hattunk tudományos igényességgel megírt
cikkeket.

Úttörő munkát végeznek a táborozok a
degradációra vonatkozó tudományos kutatá-
saikkal is. Az 1988-ban megjelent Tudomá-
nyos kutatások a Hortobágyi Nemzeti Parkban
1976—1985 című kötet egyik gyakran
hivatkozott és hézagpótló cikke a degradálódó
hortobágyi löszgyepek reliktum foltjainak
synökológiai viszonyait taglalja, s Tóth Albert
tollából került ki. Á mostani kötet két cikke
Tóth Albert, illetve Tóth Albert és Török
Katalin együttes munkájaként ugyancsak a
degradáció kérdéskörét állítja a középpontba,
s méltán tarthat számot a kutatók és a gya-
korlati természetvédelmi szakemberek érdek-
lődésére.

Az Ohattól Meggyesig kötet kiadója a
Természet- és Környezetvédő Tanárok Egye-
sülete. Az egyesület célját a következőként
fogalmazták meg: „segítse a nevelés meg-
újítását, melynek lehetősége és kényszere a
természet-, környezet- és embertisztelő maga-
tartás kialakításában együtt van jelen". Ez a
kötet a legutóbbi, de nem az egyetlen azoknak
a sorában, amelyeknek megjelentetése fölött
az egyesület bábáskodott. Mivel mindegyik
hasznosan szolgálhatja a természet- és
környezetvédelmi nevelés ügyét, fontosnak
tartom, hogy ezekre is felhívjam a Jászkunság
olvasóinak figyelmét:

Juhász-Nagy Pál: Vázlatok az ökológiai
kultúra tematikájához. 1992.

Gulyás Pálné—Láng Edit—Vizy Istvánné
(szerk.): Természeti környezeti nevelés, mint
a nevelés megújításának lehetősége. A kör-
nyezetvédelem beépítése a nevelésbe, a ter-
mészettudományi tantárgyakba. 1993.

Bérezi Szaniszló: A műveltség rétegződése.
Gondolkodási és cselekvési rendszerek. 1993.

Lukács Béla: Környezetgazdálkodásról
fizikus szemmel. A környezeti folyamatok
termodinamikája. 1994.
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Budayné Kálóczi Ildikó—Sára Endréné:
Természet- és Környezetvédő Tanárok Egye-
sülete I—II. nyilvános előadói konferenciá-
jának előadásai. 1994.

Gulyás Pálné—Csonka Csabáné—Hegy-
meginé Nyíri Enikő—Kárász Imre: Környezeti
nevelés az iskolarendszer egészében és az
óvodában.

Béres Mária

Pásztortáska füzetek 1.
Alföldi kaleidoszkóp

írta és összeállította: Danka Klára

A Tisza Klub Környezet- és Természet-
védő Társadalmi Szervezet kiadásában új
sorozat indult útjára Pásztortáska füzetek
címmel. Ennek a sorozatnak az első száma az
Alföldi kaleidoszkóp címet viseli, s olyan
neves szerzők írásait tartalmazza, mint Tóth
Albert, Varga Zoltán és Német Ferenc. Az
általuk kidolgozott egyes fejezetek Danka
Klára kiegészítő munkája és szerkesztői
tevékenysége révén válnak egységes egésszé.

A szerkesztő a következőben látja a ki-
advány célját: „a lehető legszélesebb körű
korosztályhoz permanensen eljuttatni azokat
az ismereteket az Alföld élővilágáról, melyek-
kel akkor is találkozhatunk, ha a legközelebbi
vízpartra, füves területre, erdőbe kisétálunk. A
címben rejlik az a gondolat, hogy a kalei-
doszkópot forgatva mindig más és más színes
kép tárul elénk, így a kiadvány lapjait forgatva
is az Alföld egy-egy mozaikjáról alkothatunk
képet."

Mint biológus-muzeológus nagyon idő-
szerűnek érzem ezt a célkitűzést több szem-
pontból is. Egyrészt 1994-ben, amikor már az
egyes települések önkormányzatának hatáskö-
rébe került a helyi természeti értékek védel-
mének kimondása, felmérést készítettem a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyzetről. A
válaszlevelek túlnyomó része arról tájékoz-
tatott, hogy az illető településen „megőrzésre
érdemes természeti érték nincs" vagy „a
településen nincs nyoma természetes élővilág-
nak". Szükség van tehát az ismeretterjesztés
minden formájára, hogy az Alföldet és szű-
kebb lakóhelyünk környékét nyitott szemmel
járva megismerhessük. Másrészt ezt célozza a
sokat vitatott Nemzeti Alaptanterv, s az ennek

nyomán születő helyi tantervek is. Itt két
tantárgyközi terület — a természet- és kör-
nyezetvédelmi nevelés és a hon- és népismeret
— szolgálná a szűkebb táj és település jobb
megismerését.

Az Alföldi kaleidoszkóp felvillantja a
Tisza és környéke, a füves élőhelyek, az erdő-
társulások világát, a kunhalmokat mint jelleg-
zetes tájképi elemeket. Számos tényanyagot
meríthet belőle a gyakorló pedagógus, hogy az
iskolai tananyagot a lakóhelyre vonatkozó
ismeretekkel gazdagítsa, a kiadvány tanulói
felhasználásához azonban mindenképpen szük-
ség van a pedagógus irányító, segítő tevé-
kenységére. Kiindulási ismeretanyag, gondo-
latébresztő munka az Alföldi kaleidoszkóp,
amely a pedagógust arra sarkalja, hogy a
szűkebb lakóhelyén fellelhető természeti-, tör-
téneti-, néprajzi értékeket — esetleg a tanu-
lókkal együtt — feltárja és közkinccsé tegye.

Annál is inkább fontos a helyi kezdemé-
nyezés, mivel főként a mezőgazdasági műve-
lés magas aránya, s kisebbrészt az értékek
iránti érdektelenség miatt Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 28 helyi védett természeti
értéket tartanak számon, amellyel a megyék
sorrendjében a 16. helyen állunk.

Sajó Károly 1905-ben lejegyzett sorai saj-
nos napjainkra érvényessé váltak: „Valamikor,
későbbi ivadékaink majd sokkal többet fognak
kivonni az ásó és az eke uralma alól, mert ők
már annyira jutnak majd, hogy be fogják látni,
hogy csak szép, üde és változatos környe-
zetben érdemes élni, hogy a maguk érdeke
kívánja, hogy ez a közös hazánk legyen olyan
szép, minő csak lehet, a kulturális sivatag
ellenben legyen olyan kis terjedelmű, a minő
csak lehet."

Béres Mária

Tisza Klub Füzetek 7.
Zöld ovi

Ötletgyűjtemény kisgyermekek
környezet- és természetvédelmi

neveléséhez

„A gyermek számára tárgyak és élőlények
között nincs éles választóvonal, és ami él, az
nagyjából úgy él, mint mi. Ha nem értjük a
sziklák, a fák az állatok beszédét, az azt mu-
tatja, hogy nem vagyunk eléggé fogékonyak.
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