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A „Hortobágytól Sárrétig" akció 
Hajdú-Bihar megyében 

A Hortobágytól Sárrétig elnevezésű akció a Hazafias Népfront Hajdú-Bihar megyei Bizottságának egyik 
legsikeresebb közműveló'dési akciósorozata volt. Elindítója az a régebbi felismerés, hogy a kisebb települé-
sek a megszokott népművelési formák mellett hátrányos helyzetbe kerültek a nagyobb településekhez, vá-
rosokhoz képest, hiszen az itt szunnyadó kulturális értékek feltárására nincsenek meg a feltételek. Nincse-
nek korszerű műveló'dési intézmények, nincsenek hivatásos népműveló'k, s nehézkes a népművelés szakmai 
irányítása is. Ugyanakkor az is köztudott, hogy ezek a kisebb települések is igen komoly kulturális érté-
keket őriznek, részben a néphagyomány, történelmi hagyományok területén, de az itt élő emberek mun-
kájában, tehetségében, képességeiben is. 

1976 nyarán Tóth Bélának, a Hajdú-Bihar megyei Tanács akkori egyik művelődésügyi főelőadójának 
támadt az ötlete, hogy széles körű társadalmi összefogással kellene elindítani egy olyan akciót, amely rész-
ben felszínre hozná a kis községekben rejlő kulturális értékeket, másrészt elindíthatná őket a korszerű mű-
velődési igények irányába. Mivel ez csakis a kisközségekben rejlő belső társadalmi erőforrásokra támasz-
kodhatot t , nyilvánvalóvá lett, hogy ez a Hazafias Népfront közreműködésével oldható meg. így lett elindí-
tója és természetes „gazdája" a HNF Hajdú-Bihar megyei Bizottsága, de a rendezésben anyagi és operatív 
segítséget adtak a megyei tanács vb művelődésügyi osztálya, a KISZ megyei bizottsága, a megyei úttörő-
elnökség, a Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége és a MÉSZÖV megyei központjai. A lebonyolítás-
ban szerepet vállalt a megyei művelődési központ, a megyei könyvtár, a megyei múzeum, de a központi 
irányítást mindvégig a népfront illetékes előadója, Milbik Éva látta el. A kezdeményezést teljes egyetértés-
sel támogatta és segítette a megyei pártbizottság is. 

1976 szeptemberében, októberében alakultak ki az első forduló tartalmi körvonalai, vagyis azok a for-
mák, amelyekben - a rendezők véleménye szerint - a kisközségek önmaguk kulturális értékeit leginkább 
bemutathatják. E formák a következők: 1. Pályázatok. Természetesnek tűnt a feladat: írjanak dolgozato-
kat községük érdekesebb népszokásairól, gazdasági, termelési tapasztalatairól, fontosabb történelmi em-
lékeikről, mutassák be községük jelesebb embereit, szóval gyűjtsék össze, írják le, ami szerintük közsé-
gükre jellemző. A pályamunkák elkészítéséhez a megyei könyvtár helytörténeti, helyismereti bibliográfiát, 
a múzeum gyűjtési útmutatókat , a levéltár kutatási tájékoztatót adott ki. 2. Helyi kiállítások. Feladatul 
kapták a községek, hogy a településre jellemző tárgyi emlékeket gyűjtsék össze és ebből csináljanak kiállí-
tást. (Természetesen úgy, hogy utána a tárgyakat tulajdonosaik visszakapták, illetve felajánlhatták a terü-
letileg illetékes múzeumnak megvételre.) 3. Helyi bemutatók. Ebben a kategóriában az volt a cél, hogy a 
helységben feltalálható folklorisztikus hagyományokból, szokásokból újítsanak fel valamit s azt nyilvános 
előadás keretében mutassák be a helyi közönségnek. A felkészülés során a községek szakmai segítséget kér-
hettek a megyei művelődési központtól vagy másoktól. (Ekkor még a rendezők se gondolták, hogy milyen 
nagy sikere lesz ennek a formának!) 4. Helyismereti vetélkedő. A községeknek 10 10 fős vetélkedő csapa-
tot kellett kiállítani. Ezeknek az volt a feladata, hogy saját helységüknek a történetéből, az ottani jelleg-
zetesebb néprajzi hagyományokból készüljenek fel. Ismerjék a falujuk jeles embereit, műemlékeit, s mind-
azt, ami a falu helyéf, szerepét megmutatja a tájban, az országban. A csapatok aztán megyei vetélkedőn 
mérték össze tudásukat. 5. Megyei bemutatók. A helyi kiállítások és a helyi bemutatók legértékesebb 
anyagából - a vetélkedő alkalmával - megyei bemutatót is kellett csinálni, ahol a részt vevő községek egy-
más produkcióiból is láthattak valamit, s a városi közönség figyelmét is igyekeztek a mozgalomra felhívni. 

Az egész akciót két évre tervezték: első évben kellett elkészíteni a pályamunkákat, megrendezni a helyi 
kiállításokat és bemutatókat, a második évre maradtak a megyei bemutatók, vetélkedők s az egész tevé-
kenység értékelése. Elhatározták, hogy az azonos folyamatokat ugyanaz a zsűri fogja értékelni. Igya pá-
lyázatok elbírálását a Déri Múzeum szakemberei vállalták s létrehoztak egy háromtagú központi zsűrit, 
amely vállalta, hogy minden helyi bemutatót megtekint. Az elbírálás pontozásos rendszerrel történt, 
vagyis egy központilag kidolgozott rendszer alapján minden teljesítmény meghatározott pontszámot kap-
hatot t , s végül a pontok összesítése mutatta meg a sorrendet. 
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A mozgalom költségét a rendező szervek közösen teremtették elő. Természetesen a társadalmi aktivitás 
abban is kifejeződött, hogy minimális költségekkel dolgoztak. Társadalmi munkában tör tént pl. a külön-
böző módszertani kiadványok elkészítése éppen úgy, mint a zsűrizés, kiállításrendezés, patronolás is. A 
költségvetés tehát lényegében magukat a dologi kiadásokat (kellékek, útiköltségek stb.) fedezte, s ebből 
igyekeztek szerény díjazással elismerni a legjobb teljesítményeket. 

A meghirdetésre 1976 novemberében került sor. A rendezők kb. 25 kisközség jelentkezésére számíthat-
tak, s közülük 22 jelentkezett, de végül csak 13 község küzdötte végig ez első fordulót . E 13 községben 
azonban soha nem remélt lelkesedéssel és mindenkit elkápráztató eredményekkel csinálták végig a felada-
tokat. Az eredmény a rendezőket is meglepte, s ennek következtében - némileg módosított formában, de 
hasonló szerkezetben - kétévenként újból meghirdették az akciót. A legközelebbi, 1978-1980-as fordu-
lón a vetélkedő témáját bővítették, amennyiben nemcsak a saját helységük történetét kellett ismerniük, 
hanem a tájegységre vonatkozó fontosabb irodalmat is. Az 1980-1982-es forduló alkalmával a pontozási 
rendszert igyekeztek tökéletesíteni. A két utóbbi fordulón már a pályázatok technikáját is igyekeztek né-
mileg szabályozni, arra számítva, hogy hasznos lenne, ha egy-két kiemelt témából egyszerre több pálya-
munka érkezne. így előbb a népi gyógyítás és a kendermunkák, utóbb a népi táplálkozás témaköréből ké-
szültek valóban értékes tanulmányok. (Az 1980-ban záródó pályázatokból a Hazafias Népfront megyei 
bizottsága egy kis kötetet adott ki.) 

A három forduló végeredményét nehéz lenne néhány mondatban összefoglalni. Az nyilvánvalóvá vált, 
hogy a mozgalom soha nem remélt eredményeket hozott, de még további, igen nagy lehetőségeket is hor 
doz. Az eredmények közül csupán néhányat emelnék ki. 

Az összetett forma végeredményben lehetővé tet te , hogy a községek minden rétege, sőt személy szerint 
is mindenki, aki valamilyen formában kötődik lakóhelyéhez, részt vehessen ebben a mozgalomban. Az ér-
telmiségieket, diákokat kutatómunkára ösztökélte, az egyszerű emberek rejtett kincseiket hozták el a 
kiállításra, idős mesteremberek mutatták be tudásukat, sőt tanították a fiatalokat, régi, már-már elfelejtett 
népszokásokat újítottak fel, s kezdték játszani nemcsak a bemutató miatt, hanem saját szórakozásukra is. 
A fonójátékok bemutathatósága kedvéért nagyon sok fiatal leány megtanult fonni, felújították a betlehe-
mezést, a szüreti szokásokat, a polgári lakodalmakból már kikopott sok régi táncot, játékot, népdalt. 
Román nemzetiségű községeinkben szinte már az utolsó pillanatban sikerült előbányászni a kolindázás 
csodálatos szép szokását, a régies éneklésmóddal együtt. S ami fő eltérés a műkedvelő-mozgalom eddig 
kialakult hagyományaihoz képest: a bemutatókon nem a „színpadszerűség", a „feldolgozás" uralkodott, 
hanem igyekeztek a néphagyományokat a maguk eredeti szerepében, természetes formájában eljátszani, 
úgy, mint amikor a szereplők és a közönség lényegében együtt élnek. A nézők nemegyszer beleszóltak a 
játékba. 

Nagy eredmény volt, hogy a községek vezetői is komolyan vették ezt a kezdeményezést. Nem egy köz-
ségben a községi tanácselnök, a párttitkár, a KISZ-titkár nemcsak irányítója, hanem résztvevője is volt a 
vetélkedő csapatoknak, vagy éppen a bemutatóknak. Egyáltalán nem volt ritkaság, hogy a községi orvos, 
állatorvos, agronómus a pedagógusokkal együtt pályamunkát írt, szervezett, konferált vagy éppen szere-
pelt, együtt a tsz-tagokkal. Bizonyára ennek is köszönhető az a nem meglepő jelenség, amikor a helyi be-
mutató zsűrije nem fért be a bemutatóterembe, hanem a színpad egyik sarkából nézte - és élte - végig a 
bemutatót . 

Hosszas listát kellene mellékelnünk, ha a három év tényleges „termését" próbálnánk számba venni. A 
második fordulón 15, a harmadikon 22 község vett részt, most már kísérletképpen a nagyközségekbe is ki-
terjesztve a tevékenység hatókörét. A három év alatt 211 dolgozat érkezett be a pályázatokra, ezek közül 
legalább 50 olyan, amely tudományos szakfolyóiratokban is helyet kaphatna. Az 50 helyi bemutatón 
csaknem száz olyan szokásvariáció, népzenei, néptáncközlés jelent meg, amely a szaknéprajzosoknak is 
csemegét jelentett. (Csak példaképpen emelnénk ki a fülöpiek fonóját, az álmosdiak szüreti szokásait, a 
balmazújvárosiak német lakodalmát, melyről országos tájékozottságunk alapján is állíthatjuk, hogy ebben 
a műfajban egyedülálló színpadi teljesítmény volt. De folytathatnánk a különböző betlehemes játékokat, 
csigataposókat, cuhárét, dörzsölőt, nem utolsósorban az újtikosiak csodálatosan előadott aratójelenetét.) 
A kiállítások jelentőségét - a konkrét népművészeti hatáson túl - a muzeológusok tudhat ták igazán érté-
kelni, hiszen itt szinte leltárba lehetett venni azokat a tárgyakat, amelyeket számon kell tartani. De e tár-
gyak értéke jobban tudatosult a kiállítókban is, s ezek után maguk is jobban őrzik, becsülik. A jó néhány 
rendkívüli értékű műtárgy mellett, amely itt felbukkant (mint pl. egy hajdúszováti kertgazdaság „céh-
korsó"-ja a múlt század közepéről) különös jelentősége volt a teljes műhelyeket, teljes munkafolyamato-
kat, egy-egy parasztgazdaság, háztartás teljes eszközanyagát bemutató kiállításoknak. Az 1982-ben záródó 
harmadik fordulónak különös érdekessége volt a népi ételeket bemutató - többnyire kóstolóval egybe-
kötött - kiállítás, amelyen több száz, jórészt már elfelejtett népi ételféleséget lehetett megkóstolni. (Pl. 
Sápon mintegy 50-féle sült tésztát, Álmosdon 28-féle, kukoricából készült ételt mutattak be.) 

Azt mondottuk, hogy az akciónak további távlatai is vannak. Úgy hiszem, maga az alapgondolat a leg-
lényegesebb, amely aztán sokféleképpen kivitelezhető. Ez agondolat pedig annak a felismerése, hogy a tu-
dás, a művelődés terjesztésének nem az az egyedüli módja, hogy különböző tankönyveket, brosúrákat 
igyekszünk megtanítani másokkal, hanem még inkább az, hogy az emberekben meglevő értékeket próbál-
juk felszínre hozni és másokkal is megismertetni. S ilyen vonatkozásban nincsenek „hátrányos helyzetű" 
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települések, mert a legeldugottabb tanyákon is értékek lappanganak. Szinte minden ember hordoz magá-
ban rejtett értékeket, az egyik a hangjában, a másik a kézügyességében, a harmadik az előadókészségében, 
a negyedik a testi erejében vagy éppen a különleges szakmai ismereteiben. A régi hagyományok őrzésében 
vagy az újak felfedezésében. Mozgalmunknak éppen az adhat távlatot, ha úgy érezzük, hogy a múlt 
bemutatását jelentő források már kezdenek kimerülni, akkor lehetőség lesz a mai értékek bemutatására is. 

A mozgalom három fordulója igen sok tapasztalatot hozott a rendezőknek is. Azt egyértelműen meg-
állapíthatjuk, hogy ott sikerültek legjobban az akciók, ahol teljes volt az össszefogás. Ahol a vezetők nem 
felülről „irányították", hanem személyes példát mutattak. (Biztos, hogy nem csorbult, hanem nőtt a te-
tekintélye annak a tsz-elnöknek, aki csapatával együtt „vetélkedett", annak a párttitkárnak, KlSZ-titkár-
nak, aki nem restellt a színpadon szerepelni, énekelni, annak az orvosnak, aki maga konferálta végig a 
bemutató műsorát, azok a tudós gyógyszerészek, orvosok, agronómusok, akik néprajzi pályázatot írtak.) 
Sajnos, nem mindenütt volt ilyen teljes az összhang, s ilyen helyeken bizony jelentkeztek hibák. Érdekes, 
hogy ezen nem segítettek még a hivatásos népművelők sem. Jellemző, hogy a nagyközségekre is kiterjesz-
tett harmadik forduló alkalmával messze lemaradtak azok, akik holmi népművelési rutinnal próbálták 
pótolni az őszinte, természetes valóságos értékeket. 

Rendkívül fontos tapasztalat, hogy csak ott mutatkoztak számottevő eredmények, ahol a helyi értelmi-
ség és a község lakossága érzelmileg is azonosulni tudott. Ha a szervezési nehézségekről szólunk, bizony 
némi problémát okozott a megyei „operatív" irányítás. Ezen a téren a Népfront munkatársa meglehetősen 
magára maradt, s kénytelen volt néhány lelkes munkatársra támaszkodni a szerves együttműködés helyett. 
Sőt azt is le kell írni, hogy magán a népfrontapparátuson belül sem volt teljes a harmónia az akció 
bonyolításában. Bizonyos, hogy több szakmai támogatást is lehetett volna adni, ha a rendező szervek 
egyforma aktivitással végzik feladatukat. 

Két olyan nehézség mutatkozott még, amely a jövőben szintén revíziót igényel. Egyik a pontozási rend-
szer, vagyis, hogy milyen teljesítményért mennyi pont szerezhető. De ennél is nagyobb gondot okozott -
főként a harmadik fordulóban - a jutalmazási, díjazási rendszer. Az egyéneknek, kisebb csoportoknak 
adott jutalom ugyanis nem fejezi ki a kollektív részvétel érdemeit, és fordítva: a kollektív díj sem fejezi ki 
egyes emberek kiemelkedő teljesítményét. 

Ezek azonban részletkérdések. A lényeg az, hogy a „Hortobágytól Sárrétig" akció Hajdú-Bihar megyé-
ben olyan számottevő kulturális értékeket hozott felszínre, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Jó 
lenne, ha a mozgalom valamilyen formában tovább élne, sőt tovább szélesedne. 

Varga Gyula 

Erdei Ferenc-napok 
Szigetszentmiklóson 

Szigetszentmiklóson harmadízben rendezték meg a Ill-as számú általános iskolában az Erdei-napot. A 
nagy politikus, akadémikus, miniszter születésnapjának decemberi évfordulóján kezdődnek az egyhetes 
ünnepségek. Az elmúlt Erdei-napok keretében avattuk fel a Szabó Iván Munkácsy-díjas szobrászművész 
által készített Erdei-domborművet. 

Az Erdei-család 1939 tavaszán költözött Szigetszentmiklósra, s öt éven át élt itt. Először a faluban a 
Petőfi utcában laktak, majd 1940-ben a Leshegyi-dűlőben, a kövesút mellett építettek tanyát, 
Csepel-Szentmiklós között. Az itt töltött öt esztendőről számos fénykép készült, amelyekből a 
domborműavatásra alkalmi kiállítás készült. Az eredeti dokumentumok mellett hat tablón fényképekkel 
mutatták be Erdei Ferenc tevékenységét. 

1945 tavaszán vetőmaggal, üzemanyaggal látta el a falu népét, s később is második hazájának tartotta 
Szigetszentmiklóst. Édesapja, id. Erdei Ferenc 1945 tavaszán a helyi Földosztó Bizottság elnöke volt. 
Ahogy ideje engedte, többször kilátogatott településünkre, ünneplésre, termelőszövetkezet-szervezésre, 
baráti beszélgetésre. Mint a Hazafias Népfront főtitkára nyitotta meg a falu 700-éves fennállásának 
jubileumi kiállítását. Az Erdei Ferenc úttörőcsapat és a honismereti szakkör tagjai igyekeznek 
összegyűjteni a még fellelhető prdei-emlékeket. A nagyközség vezetősége utca- és iskolanévadással, dom-
borműavatással emlékezett egykori,lakójára. 

Helytörténei kutatásunk egyik további feladata, hogy felkutassa a család hajdani barátait, s lejegyezze 
elbeszélésüket, tárgyakat, fényképeket gyűjtsön az utókor számára, és tovább ápolja az Erdei-hagyomá-
nyokat Szigetszentmiklóson. 

Vöő Imre 
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