
szakkörök együttműködése címmel tar-
tott igen érdekes és országos áttekintést 
is nyújtó előadást, amelyhez kapcsoló-
dott Dékány Károly hollandiai könyvtá' 
ros referátuma a hollandiai és a magyar 
kulturális kapcsolatok helyzetéről, ezen 
belül a külföldön élő magyarokat is ér-
deklő honismereti gyűjtésről. 

A szakcsoportokban igen változatos 
élet folyt. Az iskolatörténeti szakcsoport 
a jándi általános iskola történetét dol-
gozta fel ,a felszabadulástól az államosí-
tásig, s eközben gyűjtőmunkát végzett 
az iskola irat tárában, de elbeszélgettek a 
működő pedagógusokkal, s az akkori is-
kolásokkal. A gyűjtött anyagból együt-
tesen állították össze a pályamunkát. A 
könyvtár-helyismereti szakcsoport meg-
ismerkedett a Vásárosnaményi Nagy-
községi-Járási Könyvtár kitűnő helyis-
mereti tevékenységével, s a műhelytit-
kok elsajátí tása után a vásárosnaményi 
járásra vonatkozó helyismereti-helytör-
téneti dokumentumokat kutat tak újsá-
gokban és folyóiratokban, végül kollektí-
ven összeállították az 1976—77. évi hely-
ismereti bibliográfiát. A néprajzi szak-
csoport műhelygyakorlatokat végzett a 
Beregi Múzeum vasöntvényeiről, ácsolt 
népi bútorairól, a túristvándi vízimalom-
ról, az ecsedi láp történetéről stb. A 
szakcsoport végül egybefűzte munkáját , 
és közösen szerkesztette a pályamunkát. 
A képes krónika-írók elkészítették a tá-
bor képes krónikáját, szerkesztették a 
tábori híradót, és rövid mozgófilmet ké-
szítettek a hét programjáról . Az üzem-
történeti szakcsoport a vásárosnaményi 
ládaüzemben és a vásárosnaményi Vö-
rös Csillag termelőszövetkezetben dol-
gozott, majd a tapasztalatok összegezése-
ként a csoport tagjai egyénenként készí-

tették el 1977. évi kutatási terveiket, me-
lyeket a kollektíva megvitatott és a cso-
portvezető szaktanácsai a lapján kiegé-
szített. Változatos élet folyt az általános 
iskolai összevont szakcsoportban. Tákos 
községben sikeresen gyűjtöttek népi szo-
kásokat, de főként népi gyermekjátéko-
kat, amelyeket azután nemcsak leírtak, 
hanem be is tanultak és a gyulaházi 
szakkörösök betlehemes játékával együtt 
a tábori kultúrműsorban, a tábortűz 
mellett nagy sikerrel elő is adtak. Fe-
gyelmezett és példamutató tevékenysé-
güket a tábovezetés különdíjjal jutal-
mazta. 

A ,,belépő" dolgozatokat a tábor szak-
zsürije értékelte, és 7 első, 7 második, 5 
harmadik dí jat adott ki és 4 dolgozatot 
részesített dicséretben. A pályadíjat 
vagy dicséretet nem kapott pálya-
munkák is alkalmasak voltak arra, hogy 
velük szerzőik az egyhetes táborozást 
kiérdemeljék. A táborban készült 5 kö-
zös pályamunkát a vezetőség elküldötte 
a Szabolcs-Szatmár megyei honismereti 
pályázat ifjúsági tagozatára. 

A tábor zárására 28-án 11 órakor ke-
rül t sor, amikor levonták a tábor zász-
laját , s dr. Gyarmathy Zsigmond a Ha-
zafias Népfront megyei Honismereti Bi-
zottság elnökének zárszavával véget ért 
a táborozás. 

A vezetők és a táborozók a következő 
gondolatsorral vettek búcsút a dí jak át-
vétele után: a látot takat ismertté, az is-
mereteket tudottá, a tudottakat magasz-
tossá kell tenni, hogy ezáltal váljon 
színvonalassá a honismereti mozgalom 
alapcélkitűzése: hazánk és népünk sze-
retete, a szocializmus építése. 

Dr. Gyarmathy Zsigmond 

Honismereti kerékpártúra Gömörben 

Csehszlovákiában több tevékeny ma-
gyar ifjúsági művelődési klub van. A 
mozgalom gerincét a prágai, brünni. 
pozsonyi, kassai diákklubok alkotják a 
vágsellyei Vörösmarty Klubbal együtt, 
amely összetételében az iskolán túli ge-
nerációt tömöríti. Működésük összetar-
tó erejét az anyanyelvi kul túra szere-
tete, igénye és szükséglete adja . Alap-
eszméjüket a vágsellyei k lub vezetőjé-
nek, Tóth Lajosnak a már sokat idé-
zett mondatával jellemezném, misze-
rint az a cél, hogy „ne csak néprajzi 

érdekesség, hanem művelt nép le-
gyünk". 

1965-től az ország különböző'helyein 
hét alkalommal volt „nyári egyetem" 
jellegű Nyári If júsági Táborozás. Hét 
éve kerékpáron já r ták végig a Csalló-
közt, tavaly pedig a Bodrogköztől Rozs-
nyóig (Rákóczi nyomán Borsi, Szalánc, 
Kassa) kerekeztek a fiatalok. Az esti 
tábortűznél többek között Benda Kál-
mán és Jánosy István gazdagította is-
mereteiket, a prágaiak tánccsoportja, 
zenekara és irodalmi színpada pedig a 
fa lvak közönségének mutatkozott be. 
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Szicíliai fe j fa 

1977-ben a kerékpártúra résztvevői 
— már csak a Sarló hagyománya miatt 
is — Gombaszögön gyülekeztek, még-
pedig nyolcvannál is többen. 

Az idegen szem pillantása először a 
hegyek koszorúján akad meg. Az e r -
dőkkel benőtt karsztvidék itt-ott elő-
dugja fehér vagy vörös homlokát, m a j d 
lefut a tekintet a völgybe, a Sajó fü -
zes pa r t j án megáll, végül az útra téved 
és akarat lanul is elindul, hogy megis-
mer j e a t á j rej tet t kincseit. 

Azelőtt hadiutak vezettek végig eze-
ken a honfoglaláskor benépesült völgye-
ken. Erre szedte adóját a török, égették 
fal falvai t a császáriak, de itt üdvözölték 
Rákóczit és kurucait, itt alkudozott Gör-
gey a fegyverletételről, s a nemzet bárd-
jai közül sokan mégis innen szólalnak 
meg, mint Tompa vagy Madách. Ám 
Karikás Frigyes híres 39-es dandárja, 
vagy a Petőfi nevét viselő partizánbri-
gád is itt énekelte az „új idők új dalait". 

A gömöri t á ja t tulajdonképpen a Sajó, 
a Murány, a Balog, a Rima és a Gortva 
völgye jelemti. Az Ipoly mentén pedig 
Nógrádba érkezünk. A „modern" em-
ber autón, buszon vagy vonaton már 
aiig érzékeli az emelkedőket, az útmenti 
virágokból csak színes tarka csík marad, 
a falvak rendezett kertjei, épülő házai 
pedig gyorsan pergő fi lmként futnak el 
a tekintet elől. Itt Gömörben páldául 
Árpád-kori templomok (Rimajánosi, Al-
mágy), gyönyörű fejfás temetők (Szilice) 
büszke várak és csendes romok (Krasz-
nahorka, Várgede, Serke, Ajnács-kő, Fü-
lek, Ragács), éneklő medvesaljai asszo-
nyok, vendégszerető sajógomöriek, vagy 
egyszerű parasztember oiajképei, fából 
faragott szobrai és a dereski fazekasok 
híres edényei kerülhetik el a felületesen 
átutazó ember tekintetét. Az idei kerék-
pártúra résztvevői azonban mindezt lát-
ták és tapasztalták. Akárcsak Ferenczi 
István, Izsó Miklós, Holló Barnabás al-
kotásait, Petőfi szálláshelyeit, Rima-
szombat, Rozsnyó és Losonc kultúrtörté-
neti emlékeit, egyebek mellett a rima-
szombati gimnáziumot, (aljai Kiss József, 
Győry Dezső, Mikszáth Kálmán is tanul-
tak,), Pósa Lajos szülőfaluját Radnótot, 
a Tompa-emlékhelyeket, Madách és Ri-
may János szülőhelyét: Alsósztregovát. 

Adorján Boldizsár és Shakespeare-t 
fordító feleségének sírját (Gortvakisfa-
ludon rejtőzik a kökénybokrok alatt.) és 
sokan emlékeznek vissza Blaha Lujza, 
Hatvany István, Decsi Sámuel nevére is, 
hiszen valamennyien ennek a tájnak a 
szülöttei. 

A túra résztvevői az esti tábortüzek-
nél megismerhették a tá j történetét, iro-
dalmát, néprajzát, neves embereinek 
életét, népdalait. A tánccsoport és az 
irodalmi színpad pedig gondoskodott ró-
la, hogy a falvak lakossága se maradjon 
élmények nélkül. 

A tíz nap eseményeiről a Krasznahor-
ka és Alsósztregova közötti háromszáz 
kilométerről, ötven faluról sokat tudná-
nak mesélni a résztvevők: az Ady Endre 
Diákkör, a József Attila I f júsági Klub 
tagjai, de a budapesti, szegedi vagy az 
erdélyi vendégek is. 

Jövőre pedig új ra felhangzik a him-
nuszunk: „Már minálunk a barátok két 
keréken járnak, azok élik világukat, kik 
sátorban hálnak. Lám én szegény diák-
legény hegyen-völgyön járok, kétkerekű 
paripámon betérek hozzátok". Újabb ki-
lométerek . . . Egy darabka a Kárpát-me-
dencében élő népek baráti hídjából. 

Molnár László 
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