
Horleft: Jasi-megyei falu, melynek 262 lelke elrománosított magyar katolikus vallással. 
Hufi: Falcs-megyei város. Hugiban 12 660 lelket találunk, akik közül 7836 ortodox és 1838 katolikus. A pápista magyarok ma má 

nyelvet nem értenek, csak románt, amelyen prédikálnak is nekik papjaik. 
Jepureni: Falcs-megyei nagyközség, melynek 2095 lakója van. A lakosság részben román, részben magyar. 
Jugani: Román-megyei falu. 582 lélek közül 400 magyar. 
Lespezi (Lécped): Bákó-megyei falu 881 lélek közül 137 román, 679 magyar. 
Liuzi Calugera (Lujzi-Kalugar): Bákó-megyei nagyközség. Népességének 1878 lelke közül 76 román, 1802 magyar. 
Margineni-.Unguri: Bákó-megyei falu, melynek 631 lelke kivétel nélkül mind magyar. 
M ö g ö t t i (Magosfalva): Román-megyei nagyközség. 526 családjában 1797 lélek van, ezek közül 200 család magyar. 
Nadifa (Nádas): Bákó-megyei nagyközség. Népessége 2039 lélek. 1791 román, 241 magyar stb. 
Nicorefti (Szitás) : Bákó-megyei falu 29 családjában 135 lélek van.34 

O seb ifi: Bákó-megyei falu, 175 családban 592 lélek, kik mind magyarok. 
Osebfy Margineni: Bákó-megyei nagyközség. 227 családjában 872 lélek él, kik közül 452 román, 372 magyar stb. 
Pilde^ti (Keldest): Román-megyei nagyközség. A község lakosságának többsége magyar: 220 családban 803 lélek. 
Pargareyi vagy Tisesji (Szőlőhegy): Bákó-megyei falu 534 lélekkel, kiknek többsége magyar. 
Plofcuteni: Tecuci-megyei nagyközség. 245 családjában 900 lélek van. A lakosság magyar; katolikus temploma is van. 
Poiana Uzului: Bákó megyei falu. Népessége 127 lélek, akik csaknem mind székelyek (magyarok). 
Poiana lui Jurascu: Román-megyei nagyközség. 238 családjában 924 lélek él, kik közül 432 lakos magyar. 
Praja^ti Unguri vagy Prajasti Catolici: 1200 lelket számláló népességgel és katolikus templommal. 
Pustiana (Pusztina): Bákó-megyei falu. Népessége 762 lélek, kiknek többsége magyar. 
Rachiteni (Rekettyés): Román-megyei falu. 380 lélek lakossága kizárólag magyar. 
R'aducaneni: Falcs-megyei nagyközség 411 családdal 1864 lélekkel. A község 1806-ban létesült magyar telepesekből. 
Román vármegye. Ebben a megyében 30 katolikus templom 8 plébánia alá tartozik, akiknek lelki vezetését egyenesen a Ja^i-i püs 

pökség intézi. 
Román város: 1571-ben a pápai nuncius azt látja, hogy ennek a városnak és vármegyének magyarjai, akiket a Husz-féle eretneksé, 

megmételyezett, visszatértek a katolikus vallásra. 
Satul-Nou (ÚjfaluÜ: Bákó-megyei falu. 833 lélek, kiknek többsége magyar. 
Satul-Nou (Újfalu): Bákó-megyei falu. 202 lélek, akik kizárólag magyarok. 
Sabaoani (Szabófalva) : Román-megyei nagyközség. 2462 lélek, kiknek többsége magyar. 
Te^cani (Kickófalva): Román-megyei falu. Népességének többsége magyar, 251 lakója van. 
Tuta (Diószeg): Bákó-megyei falu, 311 magyar lélekkel. 
Ungureni: Tekuci-megyei falu, 750 lélek él benne. A falu régisége a XVI. évszázadig vezethető vissza. A falut már akkor magyarol 

lakták, akiket Dabija Voda telepített le feleségének, Dalinának ajándékképpen. 
Vale a Mare (Nagypatak): Bákó-megyei nagyközség, melynek 1563 lakója van, két katolikus temploma és egy iskolája.35 

Valea Seaca (Bogdánfalva): Bákó-megyei nagyközség. 2839 lelket számlál, négy temploma van, melyek közül három a katolikus36 

Vladnicul (Lábnik): Bákó megyei falu, 480 lakója van. Katolikus templomát 1854-ben Vidrascu Pascal építtette.57 

A történelem hiteles adatsora az írókkal egyértelműleg Moldva alapítása előtti időtől a mai napig mold-
vai katolikus magyarokról, moldvai magyar életről tesz tanúbizonyságot. A moldvai csángó-magyarok, ha 
még olyan elhagyatottak, elmaradottak is, szervesen beletartoznak a magyarság egységébe. 

Domokos Pál Pétéi 

Emlékezés az egykori táj-
és népkutató táborokra 

A nagyhatású néprajztudós Györffy István születésének centenáriumához fűződő ünnepségsorozat al-
kalmával fény vetődött az 1938-ban megrendezett, nagy jelentőségű táj- és népkutató kiállításra,2 de alig 
esett szó a kiállítást követő években kibontakozott, szintén Györffy István és tanítványai, követői álta! 
irányított táj- és népkutató mozgalomról.3 Sajnos, a legutóbbi időkig csak igen kevés és nehezen hozzáfér-
hető publikáció foglalkozott ennek, a korszak haladó törekvéseivel sok eszmei és személyi szállal összefüg 
gő, jelentős mozgalomnak szélesebb körű megismertetésével, eredményeinek, tanulságainak számbavételé-
vel, a mindmáig szinte elenyészően csekély mennyiség került feldolgozásra a több mint 20 táj- és népkuta 
tó tábornak a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában őrzött hatalmas, szöveges, fényképes, rajzos do 
kumentumanyagból. Pedig ennek az értékes gyűjteménynek a feldolgozása nemcsak tudománytörténetileg 
volna jelentős, hanem a folyó néprajzi—népismereti—társadalomtörténeti kutatások számára is számotte-
vő eredménnyel járna.4 Éppen ezért rendkívül időszerű feladatnak tekintjük, hogy mostani emlékülésünk 
megrendezésével sürgessük és meg is indítsuk az egykori táj- és népkutató mozgalom, s különösen a ha)-

N , 4 n oppido noitro Egyed-halma computavit" etc. Tab. Sax. No. 67. Sibiu. 
w E i a beállítás Dem felel meg a valóságnak, mert Bahánában az előbb említett 229 magyart, Pirgaresten (Szóllőhegy) 534 
nagyobbrészt magyart, Nícoresten (Szitás) 135 magyart és Satul-Nouban (Újfalu) 202 magyar lelket említ meg a könyv ké-
sőbbi helyein. 
31Ez a „másik templom" katolikus és magyar; Borzéit lakóinak egy része ma is magyar. 
32A község színmagyar. 
"Magyar község. 
"Szítás magyar falu. 
3SValea Marc—Nagypatak a legtisztább magyar falvak egyike. Forrásunk bár nem jelzi a magyar származást, de a két kato-
likus templom kizárólagos léte mutatja. 
"Bogdánfalva színmagyar község a mai napig. (Lásd: dr. Kós Károly—Szentimrei Judit—dr. Nagy Jenő: Moldvai csángó 
népművészet (Kriterion, Bukarest, 1981.) cimű könyvét, amelynek anyaga túlnyomó részben ennek a településnek a népi 
kultúráját tükrözi — Szerk.) 
' Színmagyar község Lábnik néven a mai napig. 
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iani táj- és népkutató táborok, valamint a középiskolákban kibontakozott egykori táj- és népkutató-köri 
'evékenység történetének feldolgozását, céljainak, módszereinek számbavételét, értékelését, a mai ország-
és társadalomépítő munkában való felhasználhatóságának tudatosítását. 

A honismereti mozgalom, s közelebbről a H N F és a KISZ központi és megyei bizottságai, valamint az 
érdekelt tanácsok támogatásával az elmúlt csaknem két évtizedben működő és fejlődő, elismerten nevelő 
értékű országos és megyei középiskolai honismereti táborok ugyanúgy hasznosíthatják ezeket a tanulságo-
dat, mint a H N F és a Népművelési Intézet által több éve szervezett, szaporodó számú kísérleti szociográ-
:ia—szociológiai táborok, hiszen az egykori táj- és népkutató táborok éppúgy a fiatalság valóságismeretét, 
közéleti elkötelezettségét kívánták fejleszteni, mint az előbb említettek, vagy mint a Szigetközben és a 
Hanyban szintén évek óta megrendezett egyetemi-főiskolai néprajzi-szociográfiai kutatótáborok.5 

Éppen ideje, hogy közhasználatba kerüljön a táj- és népismereti kutatómunkánknak és közművelődési 
mozgalmainknak ez a — mai szóval — rejtett tartaléka, amely négy évtizede háborítatlanul, mondhatni 
elásva nyugszik az Ethnológiai Adattár dobozaiban. 

Ezek a fennmaradt adalékok mint néprajzi-népismereti dokumentumok önmagukban is rendkívül érté-
kesek a mai kutatás számára. Nemcsak azért, mivel egy tektonikus méretű történelmi korszakváltás előtti 
időszakasz elsüllyedt népi kultúrájának emlékei, hanem azért is, mivel jórészt olyan vidékeken örökítették 
meg őket, amelyek lakói — többféle földrajzi és történelmi ok következtében — más vidékeknél sokkal 
jobban ragaszkodtak hagyományos életmódjukhoz és kultúrájukhoz. 

De anyagértékén túl másféle becse is van a kutatótáborokban gyűjtött adalékoknak. Tanulságos doku-
mentumai ezek egyúttal az olyan kutató-nevelő módszereknek, amelyeket ennek a megbecsülést érdemlő 
ország- és társadalomépítő mozgalomnak elkötelezett vezetői alakítottak ki annak idején. S dokumentu-
mai emellett a két háború közötti fiatalság élénk érdeklődésének az akkori magyar társadalmi valóság kér-
dései — ahogy akkor nevezték: a sorskérdések — iránt, valamint hajlandóságuknak, törekvésüknek arra, 
hogy azokat közvetlen tapasztalás útján megismerjék, s hogy ennek alapján későbbi pályájuk során részt 
vállaljanak azokban a jobhító törekvésekben, amelyekért az egész táj- és népkutató mozgalom létrejött. 

Most csak cimszószerűen emlékeztetek a két háború közötti rokon célú megmozdulásokra: a falukutató 
írók és kiadójuk a Magyar Élet olvasótáborára, a Márciusi Frontra, a népi íróknak az egykori városi szín-
ház zsúfolt nézőtere előtt lezajlott nagyhatású estjére, amelyet a német invázió előszelét érző fiatalság 
szervezett meg; vagy hasonló indíttatásból ugyanott megrendezett forró sikerű regőscserkész estre, amely-
re 1942-ben, Kodály Zoltán születésnapján és védnöksége alatt került sor, s aholis a nézőteret és a szín-
padot egyaránt fiatalok töltötték meg, s amelynek — az egykorú napisajtó bő beszámolói szerint — széles 
körű öntudatébresztő hatása volt. Ha majd a Bartha Miklós Társaság, a Szegedi Fiatalok, a Sarlós-mozga-
lom, a népi kollégiumok és a szárszói konferencia eseményeit értékelő tanulmányokat további alapos fel-
dolgozások is követik, nyilvánvaló lesz, hogy mindezek — részben rokon céljaik, részben személyi össze-
fonódásuk következtében — szerves kapcsolatban voltak egymással, s hogy ezek között talán legkeveseb-
bet tudunk a táj- és népkutató mozgalomról, amely pedig rendkívül ígéretesen bontakozott a hasonló tö-
rekvésű kezdeményezések között. 

A középiskolai táj- és népkutató körök igen sikeres és igen jelentős tevékenységéről még kevesebbet tud 
közvéleményünk, mint a tájkutató táborokról, noha egykori irányítóik és munkásaik sok hasznos elemet 
közvetítettek, honosítottak meg a felszabadulás után megizmosodott néprajzi-nyelvjárási gyűjtömozgalom 
gyakorlatában, majd az ennek úttörése nyomán szélesebb alapon, a több ágazattal kibontakozott honisme-
reti mozgalomban. 

Mostani találkozónk tehát nemcsak emlékező, nemcsak tudománytörténeti célzatú alkalom, hanem köz-
vetíteni kívánja ennek a mozgalomnak a mához szóló üzenetét, munkamódszereinek és tanulságainak 
megismertetését és — változtatva a változtatandókat — felhasználásukat a mai honismereti mozgalom 
különféle ágazataiban, és a velük rokon hasonló kezdeményezésekben. 

Ezt a célt a mostani első alkalommal persze még megközelíteni is csak kevéssé lehet. Tisztában va-
gyunk ezzel. Reméljük azonban, hogy a táj- és népkutatás egykori tanúinak, irányítóinak mostani rövid 

'A Magyar Néprajzi Társaság Ö n k é n . « Gyújcó Siako.i t . lya és a TIT Budapesti Néprajzi Szakosztálya 1985^ május 17-én 
a Kossuth Klubban megrendezte az egykori láj- és népkutató táborok baráti találkozóját. Az emlékülésén elhangzottakból 
közöljük az alábbiakat. 
'A Györffy-centenárium rendezvénysorozatát lezáró vitaülésen, 1985. január 23-án hangzott el dr kiss Istvánnak, a neve-
aetes kiállítás egyik létrehozójának hiányt pótló vetitettképes elíadása Az ennek alapjául szolgáló tanulmany (Vissza.ek.n-
lés a Táj- és Népkutató Központ kiállítására) sajtó alatt van az Elhnographia 1984 évi 4 számában 
>Ld. a Magyar Néprajzi Lexikon Tájkutatás címszavát 
'A mozgalom történetének fontos lorrásmunkái a Györffy István által megindított. A magyar taj- es népismeret könyvtara 
c kiadványsorozat 1939 és 1943 között megjelent kötetei, amelyek közül kiemeljük Györffy lstvannak az Anschlusit. 
Ausztria hitleri lerohanását követő években, három kiadásban, 10 000 példányban napvilágot látott, ontodatebreszto celu 
művelődéspolitikai memorandumát (A néphagyomány és a nemzeti művelődés, Bp 1939. 1944 ), Papp Laszlo alapvető ta-
nulmányai (Kiskunhalas népi jogélete, Bp. 1940 ), Kádár László űttörő munkájá. (A magyar nep taj.zemlele.e es Magyar-
ország tájnevei. Bp. 1941), a lárpilisi kutatótábor Mády Zoltán által gondozott beszámolóját (Tanulmányok egy tarkozi (a 
lu társadalmáról. Bp 1942 ), Végh Józsefnek az I országos ifjúsági .áj- és népkutató pályázat dijnyerte. pályamunkáit tar 
talmazó gyúj.eményes kötetét (Táj- és népkutatás a középiskolában. Bp 1942 ), valamint Kardos Lászlónak. egy tervezett 
őrségi monográfia részeként megjelent, anyagában és módszerében egyaránt űjat hozó tanulmányai (Az Orseg nepi táplál-
koxása, Bp 1943 Ezt az őrségiek Baráti Köre rotaprint kiadásban is megjelentette. Szombathely. 1984.) 
'A honismereti táborokról korábban a Honismereti Híradó, majd a Honismeret rendszeres beszámolókat közölt 
Taszab község emberioldrajzi leírása. Irta Oláh István VIIl /b o t A rajzoka. készítene Oláh Károl> VII a o . In 
Vcgh József: Táj- és népkutatás a középiskolában. Bp. 1942. 24—43. old. 
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emlékezéseit mihamarabb alaposabb feltáró tanulmányok fogják követni, részben most itt meg nem szó-
laló társaik, részben más fiatal kutatók bekapcsolódásával. 

Napjaink előtérben álló kérdése — mondhatni kulcskérdése — a fiatal értelmiség elkötelezettségének 
közéleti szerepvállalásának erősítése; hasonlóképpen az a két kérdéskör is, amely legutóbb törvényhozá-
sunkat is foglalkoztatta: a településfejlesztés és a középiskolára váró nevelőmunka ország- és társadalom-
építő feladatrendszere. Meggyőződésem, mostani emlékezésünk után világosabban fogjuk látni, hogy ezek 
megoldásában nem jelentéktelen segítséget nyújthat a hajdani táj- és népkutató munka eddig rejtve ma-
radt tanulságainak, ösztönző hatású mozzanatainak feltárása is. Éppen ezért szeretnénk remélni, hogy a 
tudománytörténetileg és a mozgalomsegítésben egyaránt érdekelt és a múltban is együttműködő tudo-
mányágak, valamint a honismereti mozgalmat, és különösen annak az utóbbi években rendkívül megerő-
södött középiskolai és főiskolai honismereti tábori kezdeményezéseit támogató Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsa, a KISZ Központi Bizottságával, a Népművelési Intézettel s nem utolsósorban közművelő-
dési kormányzatunkkal együtt támogatni fogja azoknak a terveknek, elképzeléseknek megvalósítását, 
amelyeket felszólalóink bizonyára közelebbről is érinteni fognak. 

Hogy még egyszer aláhúzzam a középiskolai táj- és népkutató köri munka nevelői jelentőségét, hadd 
idézzem Végh Józsefnek, az egyik legkiválóbb tájkutató kör hajdani irányítójának gyűjteményes kötetéből 
az egyik díjnyertes pályamunka utolsó bekezdését. Úgy érzem, egy mai diák honismereti pályaművében is 
szívesen olvasnánk hasonlót. Az idézet két egykori debreceni gimnazista közösen készített és sok eredeti 
szempontot tartalmazó, Paszab község emberföldrajzi leírása c. pályamunkájában olvasható. 

„Miben látom falum boldogulásának útjáti A község határa igen kicsi és nagyon elaprózott. A gazdasá-
gi termelés megváltoztatása, hogy t.i. ipari növények termelésére térjenek át, csak kis mértékben segítene 
a meglévő bajokon. A felesleges munkaerő foglalkoztatására az lenne szükséges, hogy a községben ipari 
üzemeket állítsanak fel. Másik boldogulási út pedig az, hogy telepítéssel kényszerítsék a falu lakosainak 
egy részét arra, hogy más vidékre költözzenek, és ott annyi földet adnának egy családnak, amennyi annak 
eltartására és munkaerejük teljes kifejtésére szükséges és alkalmas. . . . Építeni kellene egy kultúrházat, 
hol a falu nevelői a falu nyelvén és a falusi ember lelkéhez szabva terjesztenék rendszeresen azokat az is-
mereteket, amelyeknek birtokában a falusi ember a maga munkáját szakszerűen és céltudatosan végezheti, 
egészségét védheti és otthonát úgy képes megépíteni, hogy abból nem vágyakozik el soha. Ilyen szervezet 
anyagi támogatásával kellene megadni a lehetőséget arra, hogy a sárból, földből épült egészségtelen falusi 
házak helyett tágas, világos és kellemes lakásokat építhessenek azok, akik ezt különben nem tehetik 
meg." ' 

Morvay Péter 

Találkozások Györffy Istvánnal 
1932 szeptemberében a hajdúnánási református gimnázium tanára lettem és ott töltöttem 10 évet. 

Tanítványaimat az első pillanattól kezdve, a hajdú múltnak és népnek megbecsülésére, városuk és 
családjuk értékeinek tiszteletére neveltem. Az Önképzőkör keretében külön kis érdeklődő csoporttal 
helyszíni tanulmányokat végeztünk. A fiatalok lelkesen kezdtek hozzá Hajdúnánás történelmi, nép-
rajzi és családi kapcsolatainak kutatásához. Györffy István biztatására magam is próbáltam a hajdú 
nép által megismert új világban tájékozódni, s a temetési szokásokkal foglalkozva írtam egy cikket, 
amelyet Györffy le is közölt az Ethnographiában. 1938 tavaszán személyesen is meglátogatott minket, 
s bátorított munkánk folytatására. 

A nánási diákok búvárkodásának az lett az eredménye, hogy a Soli Deo Gloria diákszövetség 
népkutató pályázatain csoportunk évenként első helyezést nyert. Mire hetedik gimnazisták lettek, 
szinte önálló dolgozatokat is tudtak készíteni, s hozzákezdtek a gimnázium szülőföld-gyűjteményének 
megalapozásához. Az egyik diák például, Igmándy Zoltán (ma a Soproni Erdészeti Egyetem pro-
fesszora) megírta Egy hajdúnánási juhászcsalád leszármazása című cikkét, amelyet Baán Kálmán le 
is közölt a Magyar Családtörténeti Szemlében. Később — már az országos táj- és képkutató pályá-
zatra — Kalapos Sándor A hajdúdorogi kisbundáról készített képekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált 
munkát, amelyről a szájhagyomány szerint Viski Károly professzor azt mondta, hogy azonnal jelent-
kezhet doktori szigorlatra, s mindenki elcsodálkozott, hogy a művet egy 16 és fél éves diák készítette. 

Györffy István 1939-ben meghívott a táj- és népkutató táborba, Kiskunhalasra. Az ottani kuta-
tás és táborozás után, amikor csoportokra oszlott a társaság, én Mády Zoltán vezetésével a Rába-
közbe kerültem. Velünk együtt jött Dunántúlra Kerényi György, Végh József, Kálmán Béla, akikkel 
szoros barátságot kötöttünk. Rábcakapi volt a központ, de Tárnokréti, Bősárkány, Cakóháza és 
Markotabödöge is kutatásaink körébe tartozott. Rábcakapi és a rábaközi élet egy új, egy más világot 
jelentett szülőföldem, Szatmár és a Hajdúság megismerése után. 

Rábcakapi kb. 100 házból álló kisfalu. Mindegyikben megfordultam, s egy hozzám csatlakozó 
egyetemi hallgatóval sok-sok fényképet készítettünk a házakról, tárgyakról s emlékekről, amelye-
ket annak idején beragasztottam naplómba, s benyújtottam Györffy Istvánnak, megjegyzéseimmel 
együtt. Sajnos azóta sem volt alkalmam utánanézni, hogy megvan-e valahol. 
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