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Úttörő honismeret 
Tolna megyében 

Népi kultúránk: 
nemzeti kultúránk része 
nem rozmaringfa, 
nem tulipánfa, 
hanem az idő mögül 
megszólaló erdő! 

(Csoóri Sándor) 

A Szekszárd határában lévő Sötétvölgyben 
ütötte fel tanyáját 1981-ben a III. Tolna megyei 
Úttörő Honismereti Tábor. Nem a kérkedés, 
vagy a magunk mutogatása, hanem a jól végzett 
munkának érzése késztet bennünket megnyilat-
kozásra. Elhamvadt a tábortűz, elhalt a fák 
között az ének, a gyerekek — mintegy százan -
hazamentek, ki-ki a maga falujába és vitte mind 
magával a szót, a dalt, a faragóbicska által életre 
keltett kopjafát, a szőttes, vagy a hímzett min-
ták gyönyörű világát. Száz gyermek vitte szerte 
a megyében egy tíznapos élmény anyagát, 
amely Tolna megye egy népi csoportjának - a 
bukovinai székelyek - életét jelenti. De hogyan 
is jutottunk el eddig? 

Tolna megyében már hagyománnyá vált, 
hogy minden évben meghirdetjük a kisközössé-
gek részére a néprajzi pályázatot, amelyen alko-
tásokkal, azok leírásával, néprajzi gyűjtésekkel, 
krónikákkal vehetnek részt a pajtások. A me-
gyei úttörőelnökség és a szekszárdi úttöró'ház 
jutalmazása alapján 100 pajtás vehet részt a 
megye területéről a honismereti tábor munkájá-
ban. Hogy milyen szakcsoportban kívánnak dol-
gozni, azt már maguk döntik el. 

Az első évben természetkutató, szövő-, díszí-
tő-, néprajzi és helytörténeti csoportokat alakí-
tottunk. Később úgy éreztük, hogy külön ter-
mészetkutató csoport működtetése nem szüksé-
ges, hiszen minden táborunkban először a kör-
nyezettel, a földrajzi adottságokkal, a növény-
és állatvilággal foglalkozunk. Amelyik gyermek 
e téren érdeklődőbb, az szabad idejében szak-
könyvek és javaslatok alapján külön is dolgoz-
hat. Ezért határoztunk úgy, hogy inkább a 
fafaragást vesszük fel a lehetőségek sorába. 

Az első két táborban Tolna megye legna-
gyobb tájegységével, a Sárközzel foglalkoztunk. 
Az úttörőház kocsijával jártunk ki a sárközi 
falvakba, ahol megismerhettük e nép életét, 
munkáját, népművészetét. Sokat köszönhet-
tünk a Népi Iparművészeti Szövetkezetnek, 
akik szakembereket és anyagi eszközöket (szö-
vőszékek, anyagok és szövőnő jelenlétét a tá-
borban) teremtettek munkánkhoz. Alkotásaink-
kal a megye Alkotó ifjúság pályázaton második 
díjat kaptunk. 

A III. honismereti tábort már januárban 
kezdtük szervezni. A Völgységbe telepített 

bukovinai székelyek életkörülményeit, népmű-
vészetét szerettük volna megismerni. Ezért for-
dítottunk nagy gondot az előkészítésre. Meg 
kellett ismernünk (elsősorban a vezetőknek) e 
nép nyelvjárását, zenevilágát, történetét, hogy 
átadhassuk a gyerekeknek. Tapasztalatcseréket 
szerveztünk, szakirodalmat tanulmányoztunk, 
adatközlőket kerestünk, előadókat, népművé-
szeket hívtunk meg. Nagy segítségünkre volt 
Marázi Jenő Hazatérés című dokumentumjá-
téka, melyet a rádiós adáskor magnószalagra 
rögzítettünk, valamint dr. Domokos Pál Péter 
beszélgetése a székelyekről, dalaikról. 

A HNF, a tanács, az Á1B szívesen támogatta 
tervünket anyagiakkal is. 90 pajtás, 2 szakmai 
irányító, 5 szakvezető és 5 rajvezető vette birto-
kába az úttörőház sötétvölgyi táborát. 

Helytörténeti csoportunk először a megyei 
könyvtárba látogatott el, ahol szakkatalógust 
tanulmányoztak, majd elkészítették azoknak a 
könyveknek a bibliográfiáját, amelyeket a ka-
kasdi kutatásnál hasznosíthattak és hasznosít-
hatnak majd mások is. A megyei múzeumban 
pedig a székely anyaggal, eredeti fotókkal is-
merkedtek. 

Kakasdi gyűjtésük során találkoztunk Sebes-
tyén Ádám önkéntes néprajzgyűjtővel, az iskola 
igazgatójával, tanácsi és kétkezi dolgozókkal. 
Magnós felvételek, kérdőívek, adatlapok segítsé-
gével sikerült hű képet adnunk kis dolgozatunk-
ban azokról az emberekről, akik hosszú vándor-
lás után megtalálták helyüket, beilleszkedtek a 
hazai társadalomba, ugyanakkor igyekeznek 
megőrizni hagyományukat, nyelvüket, s ezt 
szeretnék továbbadni az ifjú nemzedéknek is. 
Beszéltek terveikről, a falu fejlődéséről, iskoláz-
tatásáról, gondjaikról. így a múltból kiindulva 
eljutottak a gyermekek a jelen megismeréséhez. 

Néprajzosaink a székely nép öltözködését, 
népviseletét vizsgálták korok és nemek szerint, 
különösen a hétköznapi viselet terén. Elkészí-
tették a hétköznapi ruha darabjait, s fel is öltöz-
tettek egy „Zsuzsi babát". A férfiviselet régi ru-
hadarabja a harisnya(nadrág), ezeket ma Kakas-
don Fábián Ágoston készíti, s a legrégibb dara-
bokra, annak díszítésére is visszaemlékezett. 
Szabásmintával, kicsi harisnyával tértek vissza 
gyűjtó'útjukról a gyerekek. Munkájukról kisdol-
gozatban és tárgyi eszközökkel számoltak be ré-
gi fotók és rajzok felhasználásával. 

Fafaragóink a székely faragás fortélyait 
igyekeztek elsajátítani, fafaragókkal találkoz-
tak, szakirodalmat tanulmányoztak. A kopja-
fák, guzsalyok, kapufélfák díszítő motívumai 
rákerültek a mintalécekre, amelyekben a kiállí-
táson gyönyörködhettek a látogatók. Szövő 
szakrajunk a használati tárgyak színeit, mintáit 
tanulmányozta. A mértani motívumok felhasz-
nálása először tervként került papírra, majd 
gyermekszövőszéken tarisznyát, táskát, futót 
szőttek. Ellátogattak Kakasdra, ahol eredeti 
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Andrásfalvy Bertalan a gyermekek között 

osztovátán (szövőszéken) gyakorolhatták a mes-
terséget. Népművészekkel, gyakorlott szövő-
asszonyokkal beszélgettek a szövés szükségessé-
géről, mai díszítő szerepéről. Munkájukat kiállí-
táson mutatták be nagy sikerrel. Természetesen 
minden pajtás hazavihette legszebb munkada-
rabját. 

Díszítőművészeink Lőrinci Aladárné, a nép-
művészet mestere útmutatásai alapján kezdték 
meg munkájukat. A szedésesing, a párnafejek, 
különböző használati ruhadarabok díszítésének 
tanulmányozása után a legszebb motívumokat 
vitték rá futókra, terítőkre, tarisznyákra. Az 
apró keresztszemes hímzés nem volt könnyű az 
állandó számolás miatt, de a gyerekek szívesen 
végezték ezt a munkát is, hiszen sikerélmény 
volt számukra a saját alkotás, ö k is ellátogattak 
Kakasdra, ahol idős adatközlők a legszebb ere-
deti munkákat mutatták be nekik a láda mélyé-
ről előkeresett ruhadarabokon, térítőkön. 

A táborba látogató előadók közel kerültek a 
gyerekekhez, szívesen beszélgettek velük elő-
adás után is. Dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar 
Néprajzi Társaság főtitkára a bukovinai nép 
táncairól tartott ismertetőt, a kakasdi és az 
izményi pávakör tagjai pedig élőben muatták be 
azokat. A hétköznapi és ünnepnapi szokások is 
felelevenedtek előadásukban. Zenéjük, nyelvük, 
dalaik szívhez szólóan csendültek fel táborunk-
ban s a pajtások velük együtt mulattak a tánc-
házban. 

A legközelebb eső, irodalmi emlékeket őrző 
település Bonyhád. Ezért kirándultunk oda, 
ahol előadást is hallgathattunk Vörösmartytól. 

A honismereti munka szépségéről, fontosságá-
ról, sokszínűségéről Töltési Imrével beszélget-
hettek a gyerekek. Imre bácsi szívesen kapcsoló-
dott be táborunk programjába, s jó javaslatot 
adott a tábor vezetőségének a további honisme-
reti szakköri tevékenységhez. 

A tábor befejezésével, visszaidézve a hétköz-
napokat, majd a kiállítással záródó tíz napot, 
levonhatjuk a tanulságokat, megvonhatjuk a 
mérleget. A száz gyermek szakrajoktól függetle-
nül megismerkedett egy népcsoport életével. A 
tudós néprajzkutató, a népből „termett", ön-
magukat nagyszerűen ismerő székely paraszt-

-ember, Mári néni csodálatos meséi és a népmű-
vész szín- és formavilága mind megannyi ismere-
tet, szeretve őrzött hagyományt adott a gyer-
mekeknek. Hitet a szép megismerésének lehető-
ségére, erőt a megőrzésre, lelkesedést a tovább-
vitel szükségességére. Rácsodálkoztak a kimon-
dott és „ízes" székely-magyar szóra. Rádöbben-
tek (rádöbbentették őket) a nyelv alakulásának, 
formálódásának folyamatára, törvényeire. Meg-

•erősödött bennük a népdal, a keserves, a já-
tékos mondóka iránti igény. A maguknak készí-
tett „tarisnya", székely festékes mintái, a ma-
guknak hímzett ingdíszek, s a maguknak fara-
gott apró kopjafák nem emlékek lesznek csupán 
számukra, hanem egy élő, alakuló, önmagát újra 
és újra megalkotó „örökség" birtokosai lettek 
gyermekeink. 

Tegnap a Sárközt, ma a székelyeket, holnap 
talán a Kapos-Koppány vidékieket vizsgálják 
majd. Faggatják az öregeket, vallatják az írott 
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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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