
Gyűjtőúton a szlovákiai Bodrogközben 

Zselíz a színhelye a CSEMADOK 
évenként megrendezett országos népmű-
vészeti fesztiváljának, lehetőséget adva 
a mély gyökerekből táplálkozó dél-szlo-
vákiai magyar néphagyomány bemu-
tatására, ápolására. Hasznosnak bizo-
nyult az a kezdeményezés, hogy minden 
alkalommal más-más tájegység hozza el 
kincseinek legjavát: dalokat, táncokat, 
szokásokat, eszközöket. Mindezek össze-
gyűjtése komoly munkával jár, mert 
rendszeres feltárás híján mindezt utó-
lag kell elvégezni. 

1979-ben a kelet-szlovákiai Bodrogköz 
és Kapós környéke jut szóhoz és pó-
diumhoz Zselizen. A CSEMADOK nép-
rajzi gyűjtőcsoportja már egy évvel ko-
rábban bejárta ezt a vidéket, a magyar-
lakta falvak egy részét, szám szerint har-
mincötöt. A tárgyi néprajzihoz Méryné 
Tóth Margit és Jókai Mária, a népdalok-
ra Ágh Tibor, a táncokhoz pedig az MTA 

munkatársa, Martin György vállalkozott 
szakszerű tanácsadással, hozzáértő irá-
nyítással. A mintegy huszonöt fiatal 
amatőr gyűjtő nem törekedhetett teljes-
ségre (ennek szakmai, anyagi, műszaki 
akadályai is voltak), de munkájuk nyo-
mán szinte térképszerűen felvázolódott a 
táj pásztorkultúrájának, ünnepeinek és 
hétköznapjainak jellemző arculata. Ér-
tékes szőttesek, feledhetetlen pásztornó-
ták és táncok, megható siratok, tréfás 
köszöntők gazdagították a gyűjtők tarso-
lyát Tárkány, Géres, Borsi, Zemplén, 
Abara, Bés. Szinyér. Battyán, Szárénfal-
va, Boly, Kis- és Nagykövesd, Lelesz. Im-
reg és a többi falu lakosságának jóvoltá-
ból. Sok helyen szinte az utolsó pillanat-
ban sikerült megörökíteni egy-egy dalla-
mot, mert az idősebbek eleven emléke-
zetét az utódok már nem biztos, hogy 
öröklik vagy örökölhetik. 

Molnár László 

Dömötör Sándor 70 éves 
A Honismeret következő számaiban folyamatosan szeretnénk bemutat-
ni a honismereti mozgalom jeles egyéniségeit. Elsőként dr. Szamosujvári 
Sándor írását közöljük dr. Dömötör Sándorról, aki nemrég ünnepelte 70. 
születésnapját, Ebből az alkalomból hosszú életet, s jó egészséget kíván 

a Szerkesztő Bizottság 
A szervezett honismeretei mozgalom 

nem választiható el Dömötör Sándor ne-
vétől. Amikor a 70. évét betöltő Sándor-
bácsit köszöntjük, azzal tisztelgünk élőt- - fjSUW"1»!« 
te, hogy felidézzük pályáját, munkássá- J t r 
gának főbb állomásait. JKm %! 

1908-ban született Budapesten. Apja, MF' ^ 
Dömötör Sándor ekkor fegyvermester JF 
volt az I. honvéd huszárezrednél. A 
gyermek a főváros fényei és árnyai mel-
lett megismerte a falu életét is. Gyer- * 
mekkora nagy részét az anyai nagyszü- f 
löknél töltötte Dunaszentgyörgyön. Nagy 1 | ' . l / 
megtiszteltetés és öröm volt számára, / 
amikor 1977-ben Dunaszentgyörgy köz- i , *»<%w. 
eég tanácsa az alkotmány ünnepén őt 
kérte fel ünnepi szónoknak. A község- w AHk 
ben nemcsak számontartják a régen el- H M M k 4 M b 
került kutatót, hanem ismerik is azt a H H k " ^ Í S É 

rê : n e m Szentgyörgyön születtem, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' » J^^P^P^BK 
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