
Beli, buba, beli, beli 
Kutyasággal vagy te teli. 
Beli, buba, beli, beli. 
Hamissággal vagy te teli. 

Beli, buba, nincsen papa, 
Mert elvitte a kiskutya, 
Beli, buba, párnára. 
Kicsi kutya szalmára. 

Kzt az altatót még nem hallották, nagyon tetszett nekik, néha fel-felnéztek és nevettek. Ettől még jobb 
hangulat lett. Kértem, hogy „ébredjenek fel". Lassan felültek, jókat nyújtózkodtak, „felébredtek". 

A hétfői napot szénakódulássa\ kezdtük. Kgy nyaláb szénát vittem a terembe, és kértem, hogy néhány 
bátor ¿mber jöjjön el hozzám, és próbáljon tőlem szénát kódulni. Öten jöt tek, s rövid tanakodás után 
elkezdték: lovuk van és annak kellene a széna. Tudják, hogy nekem van, ezért jöttek hozzám. Rövid 
beszélgetés után kiderült, hogy nemcsak a lónak kellene, hanem a farsangi mulatsághoz. Ekkor meg is 
kapták a szénát, amit a Játszóház kör alakú termének közepére tet tünk. Megszólalt a csárdás, kört 
alakítottunk, és kezdődhetett a széna körbetáncolása. Azért néha-néha belerúgtak, nehogy együtt marad-
jon a nyaláb. A szénatánc végén maradt a kör, mert újabb játék következett: Beültettem kiskertemet . . . 
Ismét a széna körül folyt a játék. Érdekes hangulatot kölcsönzött a széna „ottléte", illata, A hangulat 
egyre fokozódot t , önfeledten tudtak játszani. Ennek a játéknak is vége lett, mint ahogy a napnak 
mondtam én. Most már tudták a gyermekek, hogy mi következik, maguktól „lefeküdtek", „aludtak", 
miközben énekeltem az altatót. Itt már éreztem, hogy kell egy kis szünet (erre volt jó az „alvás"), mert 
nagyon felélénkültek, s kicsit vissza kellett fogni őket. 

A harmadik napot játékkal kezdtük. A Posztózást is a széna körül játszották el. Most is maguk 
választották ki a párokat és a gazdát. Ezután következett a széptánc, amivel eltemettük a farsangot. 
Mindenki kedve szerint párba állt és a zenének megfelelően táncolt. Ez a tánc sikerült a legkevésbé, mert 
már annyira felfokozott volt a hangulat, hogy nemigen figyelték a zenét. Annyira pedig nem tudnak még 
táncolni, hogy ne kellene figyelniük a ritmust, a lépést. De ettől eltekintve jól szórakoztak. Végül a széna 
köré telepedve elénekeltük farsangi dalainkat. 

Most jött az első meglepetés: édesapám elkészítette a csíkmenasági ördögollót, amit bevittem a gyerme-
keknek. Ez egy ollóhoz hasonlító, ördögűző szerszám. A kézben levő végét ha összenyomjuk, a másik fele 
hosszan előrenyúlik, amitől a szemben álló megijed. Közben csattog, ahogy összeütögetjük. Körbecsattog-
tattam mindenki előtt, ami igen tetszett a „farsangolóknak". A mi játékunkban ez a jelenet azért maradt a 
végére (eltérve az eredeti formától), mert meglepetésnek szántam, és nem akartam az önálló játékaikat 
megzavarni. Szerencsésebbnek is tűnt ez a változat, mert meg kellett várni, hogy elcsituljanak, annyira 
tetszett nekik az ördögolló. Miután elcsendesedtek, ezt kérdeztem: 

Gyerekek, énekeltünk, játszottunk, táncoltunk már ezen a farsangon. Mi az. amit még nem csi-
náltunk? 

Több helyről is jött válasz: 
Nem et tünk! 

- Erdélyben mi a jellegzetes farsangi étel? 
A körtőskalács! 

Ekkor bevittem az édesanyám által faragott fateknőben nyolc kürtöskalácsot. Előző nap ugyanis 
magam is megtanultam sütni. így aztán kürtőskalácsevéssel fejeződött be a kecskeméti Szórakaténuszban 
a farsang. 

Hazánkban több mint fél évezredes hagyománya van a céhek életének: az Árpádok által behívott 
hospesektől egészen századunk 30-as éveiig megtaláljuk oklevélbeli és tárgyi emlékeit. E kézművesszerve-
zetek többsége a felszabadult legényektől megkövetelte a vándorlást. A fegénynek más városokba, sőt 
külső országokba is el kellett mennie dolgozni, hogy szakmai tudását gyarapítsa, és látókörét bővítse. A 
vándorlás intézménye volt az az állandó, friss, éltető vérkeringés, amely az európai céhrendszert minden 
külön központi szervezés vagy irányítás nélkül hosszú évszázadokon keresztül szorosan összetartotta. A 
vándorlegények nemcsak szakmai ismereteket szereztek, hanem új technikai eljárásokat, új mesterfogáso-
kat is tanultak, nyelvismeretre tettek szert, világot láttak. így hazatérésük után gazdag tapasztalataikat 
hazájukban, szülővárosukban eredményesen gyümölcsöztethették. A mesterlegények vándorlásában nem 
hehéz felfedezni a mai szakmai tanulmányutak, sőt a legmodernebb értelemben vett nemzetközi turizmus 
korai előfutárait. 

Czinegéné Károly A nna 

Uj mozgalom kezdetei 
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A mintegy 4 0 - 5 0 ezer önkéntes országjáró múzeumbarátot tömörítő Tájak-Korok-Múzeumok 
mozgalom szervezői a néhány éve folyó jelvényszerző akció sikerén felbuzdulva, ez év tavaszán új 
játékformával rukkoltak elő.1 Azok, akik az előző játékban aranyjelvényt szereztek, bizonyítva ezáltal 
átlagon felüli érdeklődésüket, most egy-egy, általuk kiválasztott témakörben vagy földrajzi területen 
mélyíthetik el ismereteiket, s adhatnak számot erről. A játékban felelevenítik a céhes iparosok számára 
egykor előírt vándorlási hagyományt. 

A vándorló tiz főcéh témáiból választhatja ki a résztémát: mesterségét, amit megismerni kíván. A 
mozgalom tíz főcéhe a következő: 1. Természet- és tájismereti főcéh. 2. Régészeti korok főcéhe. 3. 
Műemléki főcéh. 4. Néprajzi főcéh. 5. Képző- és iparművészeti főcéh. 6. Irodalmi, zenei, színházi főcéh. 7. 
Technika-, ipar-, és agrártörténeti főcéh. 8. Történelmi emlékek, emlékhelyek főcéhe. 9. Szülőföldem, 
szülőfalum, szülőhazám főcéhe. 10. Vegyes főcéh. 

Valamennyi főcéh tíz témakört ölel fel. A jelentkező a kiválasztott témát, az ehhez tartozó vándorlási 
útvonalat, azok állomásait egyénileg határozza meg, s megküldi a Tá jak-Korok-Múzeumok (továbbiak-
ban: TKM) szervező bizottságához az erről szóló vállalási levelét. A szervező bizottság a vállalási levél 
alapján kiállítja a vándorkönyvet. Feltünteti benne a vándorlónak a TKM-mozgalomban eddig elért 
eredményeit, vállalását, felhatalmazza tulajdonosát folyamodhassék a közgyűjteményekhez (múzeum, 
levéltár, könyvtár stb.) és másokhoz. A vándorkönyv egyidejűleg ingyenes múzeumlátogatási igazolvány is. 

A vándorlónak arra kell törekednie, hogy meghatározott időn belül az önművelés minden ágának 
lehetőségeit igénybe véve, választott témáját (mesterségét) megismerje, ennek bizonyítékait, eredményeit 
vándorkönyvébe bejegyezze, bejegyeztesse. Mint az egykori kézművesek, napjaink vándora is először 
inasként kell végigjárja útjának állomásait. A mozgalom inasideje fél év. E fokozat értékelésekor elismerést 
nyer a TKM-klubokban, a múzeumbarát körökben, honismereti, természetjáró vagy iskolai stb. 
közösségekben végzett munka is. Akik egy-egy azonos témakör feldolgozásával foglalkoznak, az inas 
felszabadításakor egy-egy céh tagjaivá válnak. Számukra a szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
egymásról tudjanak, alkalmanként találkozhassanak, tapasztalataikat kicserélhessék, tudásukat összemér-
hessék és egymást segíthessék, céhbeli közösséget alkothassanak. 

Inasideje lejártával a vándor legénnyé válik, melynek feltételeit újabb fél év alatt teljesítheti. Az 
inasfokozat idején megkezdett szakterületén további kutatásokat végez, dokumentumokat gyűjt . 
Feladatává teszik azt is, hogy vállaljon védnökséget egy-egy nemzeti értékünk megőrzése felett, vegyen 
részt valamely műemlék, természetvédelmi terület, történelmi emlékhely gondozásában. Vándorlása e 
szakaszában már önkéntes idegenvezetője, házigazdája arra vándorló társainak. Ha a vándorló az inasság, 
majd a legénység feltételeinek eleget tett , vándorkönyve mellett újabb vállalási levelet jutatthat el a 
szervezőbizottsághoz, melyben jelzi, kíván-e mesterié válni, s ehhez milyen feladatokat választ. 

A legényvándorlás feltételeinek a vándorkönyvben igazolt teljesítése után a felszabadított legénynek, 
hogy mesterré válhasson, remekelnie kell. A remek nem más, mint a választott téma írásban, képben vagy 
tárgy formájában való feldolgozása, a megszerzett ismeretek összegzése. A legény a mesterremekre 
háromféle javaslatot tehet, melyek közül a szervező bizottság szakértői választják ki az elkészítendőt. A 
remek tartalmazhat külföldön megszerzett ismereteket is. Remeklésére a mesterjelölt ismét fél éves 
határidőt kap. Ezen belül legkevesebb 20 órányi társadalmi munkát is igazolnia kell, amellyel múltunk és 
jelenünk értékeinek óvását, őrzését segíti. Valamely TKM-klub keretében, továbbá főcéhében önálló 
feladatok teljesítését is számon kérik. Remekét a vándorkönyvvel együtt szakemberek bírálják el, s ha el-
fogadják, kiállítják számára a mesterlevelet. 

A vándorkönyv-játék nem fejeződik be egy-egy mesterség valamely fokozatainak megszervezésével. (Ha 
a választott téma nem bizonyul megfelelőnek, az inas választhat más mesterséget: új vándorkönyvet vált-
hat ki.) A játék folytatható, és a remeklés ideje alatt már egy további mesterség is kiválasztható. 

Mivel a vándorkönyvet nemcsak egyének, hanem családok, iskolai vagy munkahelyi kollektívák is 
kiválthatják, az új mozgalom feltehetően ismét tömegeket fog megmozgatni, önkéntes , közösségformáló 
és a szülőhaza szeretetére nevelő jellege miatt a Honismeret olvasóinak is érdemes odafigyelniük e testvér-
mozgalom várható eredményeire. 

Székely András Bertalan 

' A hagyományos játékforma eredményeiről legutóbb Lénárt Judit számolt be, ld. Honismeret, 
1983., 2. sz. 8 - 9 . old. (Szerk.) 
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