
Tájkonferencia a Taktaköz néprajzáról 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
nagy hagyományai vannak a honismere-
ti mozgalomnak, s ezen belül jelentős 
eredményeket értek el az önkéntes nép-
rajzi gyűjtők is. Lajos Árpád és Bodgál 
Ferenc munkájának eredményeként a 
miskolci Herman Ottó Múzeum körül 
jól működő gyűjtőhálózat alakult ki, s 
aktív tagokkal dolgozik a TIT megyei 
szervezetének néprajzi szakosztálya is. 
Munká juk eredményét jól illusztrálja az 
idei Istvánffy Gyula honismereti gyűj-
tőpályázat sikere. Az immár tizenhato-
dik alkalommal meghirdetett pályázatra 
80 pályamunka érkezett be, összesen 
több mint 3000 oldal terjedelemben. 
A múzeumnak és a TIT szakosztályának 
egymással és a megyében élő amatőr 
honismereti kutatókkal való kapcsolatát 
az immár második alkalommal megren-
dezett, gyűjtőúttal egybekötött tájkonfe-
rencia fémjelzi. 

Az elsőre 1976. november 4-én került 
sor. Akkor a Zempléni-hegység elzárt 
településére, Komlóskána kirándultak a 
résztvevők s itt végeztek néhány órás 
gyűjtőmunkát. Ezután Szerencsen került 
sor a tanácskozásra, amelynek témái a 
Zempléni-hegység népi kultúrája, annak 
kutatási eredményei és feladatai voltaik. 

Az idei, második rendezvényt 1977. 
szeptember 15-én tartották, ennék témá-
ja a Taktaköz néprajza volt. A konfe-
rencia résztvevői Taktabájm, a vidék 
népi kul túrájának ma is számos archai-
kus elemét őrző faluba kirándultak. A 
csoporthoz itt csatlakoztak a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Nép-
rajzi Intézetének hallgatói. A faluban 
háromórás gyűjtőmunkára volt lehető-

ség, amelynek során mindenki az őt leg-
jobban érdeklő témáról szerezhetett is-
mereteket. (A gyűjtött anyag egy példá-
nya a Herman Ottó Múzeum néprajzi 
adattárát gyarapítja.) A gyűjtés befeje-
zése u tán Szerencsre autóbuszon utazott 
át a csoport, ahol délután került sor a 
tanácskozásra. 

Ennek első előadója dr. Petercsák Ti-
vadar (a szerencsi Helytörténeti Múze-
um igazgatója) a Taktaköz történeti-
néprajzi vázlatát ismertette. Jelezte, 
hogy a Bodrogközhöz, Sárréthez, Ecsedi 
láphoz hasonló geográfiai adottságokkal 
rendelkező vidék lakossága sajátos lápi 
életmódot folytatott, melyet azonban az 
elmúlt évszázad utolsó harmadától — a 
lecsapolással párhuzamosan — fokoza-
tosan felváltott a szántóföldi gazdálko-
dás. Ez a kettősség mindmáig érzékelhe-
tő a népi kultúra különböző rétegeiben 
is. Ezt követően dr. Szabó Lajos: Mon-
dakutatás és népünk történelemszemlé-
lete címmel tartott színes előadást majd 
dr. Szabóné Futó Rózsa: A gyógynövé-
nyek gyűjtögetése a Taktaközben cím-
mel muta t ta be e témában gyűjtött 
anyagát. 

Úgy érezzük, hogy — az előzőhöz ha-
sonlóan — sikeresnek könyvelhetjük el 
az 1977. évi tájkonferenciát. Amellett, 
hogy ú j ismeretekkel szolgált, s felhívta 
a figyelmet a megye néprajzi kutatásá-
nak egyik sürgető feladatára, alkalmat 
adott tapasztalatcserére, a kutatók is-
merkedésére és véleménycseréjére. A 
jövő évben újabb tájegység megismeré-
sét és kutatási feladatainak számbavéte-
lét tűzi maga elé a következő konferen-
cia. 

Viga Gyula 

Emlékünnep Isaszegen 

Isaszeg a Rákóczi korba visszanyúló 
és az 1848—49-es történelmi sorsfor-
dulók emlékének őrzője, egyben Petőfi 
szellemi örökségének is fenntartója . 
A magyar-lengyel fegyverbarátságra 
több emléktábla figyelmeztet a község 
területén és határában. A síkság és a 
hegyek földje a szabadságért életüket 
adó hősök csontjait rej t i . Fölöttük em-
lékoszlopokat emeltek az elődök áldo-
zatát tisztelő utódok. 

Itt tartotta közös ünnepét 1977. ok-

tóber 9-én az Isaszegi Falumúzeum Ba-
ráti Köre és a Bem József Kulturális 
Egyesület a magyar és a lengyel nép-
hadsereg napja alkalmából. Részt vett 
az ünnepségen a lengyel nagykövetség, 
a néphadsereg, a helyi tanács és párt-
szervezet, valamint a társadalmi egye-
sületek népes küldöttsége. 

A tanácsháza falán elhelyezett táb-
la Wysocki lengyel tábornok, a refor-
mátus templom bejárata melletti fel-
irat a lengyel légió emlékét őrzi. Ez 
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