
Széchenyi Tudományos Társaságtól ösztöndíjat kaptam a falusi higiénés viszonyok tanulmányozására. 
Szakcsoportom tagjainak úti és ellátási költségeit ebből az ösztöndíjból fedeztem. 

Első utunk Magyarnemegyére vezetett, ahová két orvostanhallgatót vittem magammal: Füzy Miklóst 
és Szabó Pált, akik 1941. július 9—23-a között tartózkodtak ott. Az első héten én is velük marad-
tam, amíg belejöttek a munkába. Közegészségügyi szempontból érdekelt bennünket: a lakás (szobák 
nagysága, fűtés, szellőztetés, természetes és mesterséges világítás), a ruházkodás, tisztálkodás, a táp-
lálkozás, ivóvízellátás, alkoholfogyasztás, dohányzás, betegségek, járványok; iskolaegészségügy, népmoz-
galom (házasságkötések, születések, halálozások, szaporodás stb.). Végül Tálasi István tanácsára egész-
ségügyi néprajzot is vettünk fel: mit tudnak az emberi testről, az egyes szervekről és azok élettani 
működéséről; mit tudnak a különböző betegségekről, azok okozóiról és milyen gyógyeljárásokat hasz-
nálnak különböző betegségek esetén? Ezenkívül a szociális viszonyok iránt is érdeklődtünk (foglalkozás, 
földbirtok nagysága, állatállomány stb.). 

Ugyanebben az évben: 1941. július 17-én a Bihar megyei Micshére mentem két orvostanhallgatóval: 
Balogh Imrével és Treit Sándorral. Két hetet töltöttünk ott, s az előbb említett kérdőivekkel vet-
tünk fel adatokat, de ezenkívül a községi orvostól is mindkét helyen hasznos ismereteket kaptunk, 
a népmozgalmi adatokat pedig a helybeli plébánián és a községházán vezetett anyakönyvekből sze-
reztük be. 

Velünk egyidőben Széken a Katonai Képességvizsgáló Intézet munkatársai dolgoztak es segítséget 
kértek tőlem. Ide 9 orvostanhallgatót küldtem, akik július 22—augusztus 4 között 7—14 napot 
töltöttek ott. Költségeiket a Katonai Képesség vizsgáló Intézet fedezte. 

1941 augusztus 13—18-a között eljutottam még Visk-te (Máramaros megye), ahová Ledenyei Ti-
bor orvostanhallgató kisért el. E falunak a fele magyar, a másik fele rutén. Ez volt az utolsó állo-
másunk ezen a nyáron. 

A következő év nyarán Bogdándra (Szilágy megye) mentem: 1942. július 2—17-ig, ahová Ba-
logh Imre kísért el, aki az előző évben már Micskén járt és gyakorlatot szerzett a kutatásban. Jú-
lius 17. után egyedül maradt még egy hétig. Július 22-e között a Baranya megyei Kopácson is jártam, de 
komolyabb munkára nem volt időm. 

1943. július 5-én visszamentem Bogdándra Balogh Imre orvostanhallgatóval, az előző évi anyagot 
kiegészíteni. Onnan július 10-én M agyamé me gyére, július 16-án tovább Micskére és július végén visz-
sza Budapestre. Ez évi kutatásom teljes egészében arra irányult, hogy adatokat gyűjtsek a falusi nép 
egészségügyi ismereteiről: mit tudnak az emberi szervezetről és a betegségekről? Ezekből kiderült, hogy 
még mindig sok a babona és kuruzslás a falvakban. Ezzel be is fejeződött népegészségügyi faluku-
tatásom, mert az 1944. év nyara már nem volt alkalmas ennek folytatására. 

A Népegészségügyi Szakcsoport által gyűjtött anyagból eddig a micskei készült el teljesen, ame-
lyet 1944-ben Mády Zoltánnak adtam át 121 gépelt oldalon, 24 fényképfelvétel kíséretében. A címe: 
Falukutatási kísérlet közegészségi nézőpontból egy Bihar megyei községben. Ennek a sorsáról nem 
tudok, ezért 1976-ban újra megírtam (meglevő adataim alapján) és az Orvostörténeti Múzeumba ad-
tam be. A micskei anyagból egy részlet kibővítve megjelent az Egészségtudományi Közlöny című 
folyóirat 1942. évi 1—2. számában Egy biharmegyei község lakosságának táplálkozási viszonyai címmel. 

A magyarneme gyei anyagot is teljesen feldolgoztam. A bogdándi anyag még feldolgozásra szorul. A 
viski és a kopácsi anyagból csak részletek vannak meg. 

Arra a kérdésre, hogy miben látom egykori falukutatásaink jelentőségét, azt tudom válaszolni, 
hogy olyan falvakban jártunk, amelyeket ideiglenesen visszacsatoltak az anyaországhoz, s olyan ma-
gyarok közegészségügyi helyzetéről gyűjthettünk adatokat, akik szórványvidéken élnek, s ennek meg-
ismétlésére jelenleg nincs lehetőség. Másrészt több orvostanhallgató ismerkedett meg a falusi környe-
zettel és a falukutatási módszerrel, amelyet később orvosi munkájukban hasznosíthattak és bizonyos 
közegészségügyi szemléletet is kaptak. Megismerkedtek ezenkívül más szakterületen dolgozó faluku-
tatókkal, illetve azok módszereivel és munkájukkal. Én is e munkaterületen ismerkedtem meg és ba-
rátkoztunk össze Mády Zoltánnal, Morvay Péterrel, Tálasi Istvánnal és másokkal. 

Dr. Molnár Vilmos 

A drávaszögi kutatás és mai folytatása 
A Györffy István kezdeményezte táj- és népkutató mozgalom keretében 1942 nyarán került sor a 

Baranya megyei Kopácson egy többirányú gyűjtőtábor megrendezésére, amelyen magam is részt vettem. 
Eredetileg az örségbe mentünk volna, de a tervet az ottani árvíz miatt az utolsó pillanatban módosítani 
kellett. E változtatás szerencse volt a szerencsétlenségben: a Drávaszög és benne Kopács falu volt a ke-
vésbé ismert, ugyanakkor a gazdagabb hagyományú is, az 1942-es indulás óta a gyűjtések és feldolgozá-
sok kisebb-nagyobb megszakításokkal máig tartanak. 

A Dárvaszög, másként Drávaköz a történelmi Baranya megye Duna—Dráva közé ékelődő délke-
leti csücske. Régi Hegyalja (tractus Submontanus) és újabb Baranyai Háromszög elnevezése is fele-
désbe merült, ellenben a legdélibb Laskó, Várdaróc és Kopács lakói máig alfalusiaV-naV. tartják ma-
gukat. A közelmúltig elsősorban egymás között házasodtak, s a többinél viszonylag régiesebb szinten 
rekedtek meg, különösen Kopács hagyományossága szembetűnő; községünk e jellege a szlavóniai 
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Kórógyéhoz hasonló, de annál jóval fejlettebb szinten. A Drávaszög maga összekötő híd az Ormánság, 
Sárköz és Szlavónia között, mindezekkel több a rokon, mint az eltérő vonása. Manapság a határ két ol-
dalán lezajló változások az említett szintkülönbségeket kiegyenlítik és a sajátos vonásokat is sorra le-
törlik. A gyűjtések tehát kellő időben történtek. 

A legdélibb Kopács (Kopaiévo) falu kezdettől folyamatosan lakott, 1200 főnyi népességének zöme 
magyar és kálvinista. Fennmaradását és viszonylagos egységét főként földrajzi-vízrajzi elszigeteltségé-
nek köszönheti: határának nagyobb része kimaradt a múlt század végi ármentesítésből. E kiterjedt 
Kopácsi Rét-nek (Kopafki Rít) mintegy félszáz fajta hala és 267 féle madara, valamint e kiterjedt mo-
csárvilág sok más állata a gyűjtés idején legalább 90 hivatásos halásznak nyújtott megélhetést. (Ezek 
2/3-a ún. kis-, 1/3-uk pedig nagyhalász volt.) Azóta e mocsárvilág összezsugorodott, élővilága jelen-
tős mértékben szegényedett, ma már kevés a hivatásos halász is. A Kopácsi Rét ma természetvé-
delmi terület, a látogatók külön hajójáraton tehetnek körutat, a kitömött madarakat pedig a helyi 
természetrajzi gyűjteményben szemlélhetik meg. (A feliratok ottjártamkor horvát és latin nyelvűek 
voltak.) 

1942-ben mi még a régi Kopácsot láthattuk. A Táj- és Népkutató Intézet tanára, Tálasi István vezette 
kéthetes gyűjtőmunkánkat, amelyben különféle tudományágak (földrajz, néprajz, demográfia, szociog-
ráfia, zenetudomány, orvostudomány, természettudomány, gazdaságtan stb.) főként fiatal kutatói — 
zömükben tényleges vagy végzős egyetemi hallgatók — vettek részt. 14 tagú csoportunk tagjai kö-
zül Kardos László, Kiss Sándor és Peja Győző neve ismertebb. Csoportunk személyi és szakmai ösz-
szetételéből következett a kettős célkitűzés: egyrészt megalapozni egy későbbi falumonográfiát, más-
részt a fiatal szakemberekkel közvetlenül és módszeresen megismertetni a való életet. 

Házaknál szállásoltak el bennünket, az iskolában találkoztunk és egy vendéglőben ebédeltünk. 
Reggelenként mindenkinek be kellett számolnia előző munkanapjáról, ezek lényege munkanaplóba 
került, váltakozva vezettük. Ekkor cseréltük ki tapasztalatainkat és értesüléseinket is, egymásnak 
mindenben segítettünk. Tálasi István maga is gyűjtött, egy-egy fiatalt is maga mellé vett, vagy mun-
kája közben meglátogatta. Számomra mindez főként azért volt tanulságos, mert mindaddig magá-
nyosan gyűjtöttem. A tapasztaltakból meg lehetett állapítani, hogy az egyéni és a csoportos gyűjtésnek 
egyaránt megvan a létjogosultsága. 

Munkánk rövid ideig tartott, igyekeztünk a rendelkezésre álló időt kihasználni, és a befejező ér-
tékelés során újabb közös gyűjtést is terveztünk. Igazán nem rajtunk múlt, hogy az csak részlegesen 
sikerült. A falutól műsoros esttel búcsúztunk. Kiss Sándorral ketten még tovább maradtunk: ő tar-
totta a vasárnapi istentiszteletet, utána egész napos csónakkirándulást tettünk a Kopácsi-tóra. Ter-
mészeti élményeim közül máig ez a legmaradandóbb. 

Tálasi Istvánt kivéve, mindnyájan beadtuk gyűjtésünket; csak kevés kallódott el, ma a Néprajzi 
Múzeum Ethnológiai Adattárának Kéziratgyűjteményében találhatók. (Főként EA 8201—8223. sz. a.) 
Mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt nagyok az egyéni különbségek, de egészében véve a húsz-
egynéhány korabeli gyűjtőtábor közül kétségkívül ez volt az egyik legeredményesebb, és változott kö-
rülmények között is máig folytatódó. Az Ethnológiai Adattár gazdag kopácsi anyagában többek kö-
zött 200 (sajnos, nem teljesen kitöltött) házlap, 54 építkezéssel, berendezéssel stb. kapcsolatos kitűnő 
rajz, füzetnyi kotta, 300 gépelt oldalnyi mese stb. mellett összegező (viseleti, gazdasági stb.) leírások, 
demográfiai statisztikák, grafikonok, különféle térképek stb. is találhatók; a velünk párhuzamosan 
folyt egyéb (halászati stb.). gyűjtése kftöl pedig fényképek is. Gazdag forrása ez a helyi és a temati-
kus vizsgálatoknak egyaránt, különösen a folklorisztika számára ígéretes (mesék, mondák, hiedelmek, 
hiedelemtörténetek, szólások, dalok stb.); sajtó alá rendezett népdal-antológiánkban is felhasználtuk. 

Kopács a II. világháború után ismét Jugoszláviához került, a gyűjtés fonala két évtizedre meg-
szakadt. Időközben Beke Ödönnel 7 kopácsi mesét tettünk közzé Csalóka Péter címmel 1947-ben. 
1962-ben újra Kopácson voltam, most már nem gyorsírással, hanem magnetofonnal rögzítettem a 
meséket; á két ízben összeszedett 60 darabból 11 mesemondó 30 legszebb meséjét bőséges jegyze-
tekkel adtam közre. (Ez már Sárkányöló ikertestvérek címmel Jugoszláviában jelent meg; Újvidéken, 
1972-ben, a Hagyományaink c. sorozat III. köteteként.) Újabb 10 év múltán egy Pécsre elszármazott 
kopácsi mesemondótól 10 csodás történetet vettem magnóra. 

A kitűnő magyar—jugoszláv kapcsolatok tették lehetővé, hogy az egész Drávaszögre kiterjedő 
gyűjtőmunka mind rendszeresebb és eredményesebb legyen, tervszerűbb formában tovább folytatód-
jék, bevonva az ottani iskolahálózatot és megszerezve a Horvátországi Magyarok Szövetsége teljes 
támogatását is, amelynek révén külön önálló rovatot kaptunk Örökség címmel a Szövetségnek két 
hetenként, utóbb már hetenként megjelenő lapjában: a Magyar Képes Újságban. A drávaszögi gyűj-
tések jelenlegi mozgatói Lábadi Károly és felesége: Kedves Klára. Lábadi Károllyal közösen önálló 
kötetben adtuk ki a drávaszögi magyar népballadákat (Erdők, mezők, vad ligetek . . . Szabadka— 
Újvidék, 1980.), amely 52 típus 133 jegyzetelt és részben dallammal is ellátott változatát tartalmazza, 
ezek között a legértékesebb a Szilágyi és Hajmási (Császár tömlöcéből szabadult úrfiak) teljes, így 
sorrendben a 4. ismert változat. Az iskolai gyűjtőhálózat révén is 10 helységből a találósok 856 típu-
sának 4842 változata került elő, ezeket Lábadi Károly rendszerezte és tette közzé (Hold letette, Nap 
felkapta. Eszék, 1982.) önálló kötetben. Felesége, Kedves Klára pedig az eddigi leggazdagabb gyer-
mekjátékszer-gyűjteményt (Barkácakoszorú. Eszék, 1984.) publikálta. Sajtóra készen áll közös népdal-
antológiánk, továbbá a Lábadi Károly által rendezett 12 000-nyi szólás java. Gyűjtésünk kiterjedt szinte 
minden népköltési műfajra, közben az anyagi kultúra és a társadalom is megtalálta a maga művelőit. 



Jugoszláviai és hazai magyar szakemberek együttműködésével a végső cél egy teljes drávaszögi monog-
ráfia elkészítése. Minden reményünk megvan, hogy ez az ezredfordulóig sikerül. 

Az 1942-ben indult mozgalom a kitérők ellenére is kiterebélyesedett; rajtunk kívül más hazai 
és jugoszláviai magyar kutatók is felfigyeltek Kopácsit, a Drávaszögre; sajnos, nincs helyünk mun-
kájuk bemutatására. (Ld. A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Szerk: Máténé Szabó Mária 
Rózsa. Bp., 1984. TIT. 25—65. old. bőséges bibliográfiával.) Időközben Vörösmarton helytörténeti-
irodalmi, Laskón néprajzi, Kopácson pedig madártani állandó kiállítás nyílt, így az isten háta mögötti 
Drávaszög hovatovább isten színe elé, a közérdeklődés előterébe került. 

Katona Imre 

Egész életre szóló hatás 
1942 őszén — dr. Rónai Andrásnak a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

kétéves Szociális Szaktanfolyamán tartott „Nép- és tájkutatás" című előadásai révén kerültem kapcso-
latba a Táj- és Népkutató Intézettel, melynek csütörtök esti előadásait az akkori Eszterházy utcában 
szorgalmasan és örömmel látogattam. Sokszínű társaság verődött itt össze a legkülönbözőbb egye-
temekről, egyben azonban közösek voltunk: mindnyájan érzékenyen reagáltunk a magyar sorskérdé-
sekre. Fiatalok voltunk, vidámak, énekes-kedvűek, vitatkozásra készek és izgatottan vártuk, hogy ér-
demesnek találtatunk-e, hogy részt vegyünk az ugocsai kutatótáborban. 

Nem tudom, ki döntött úgy a Tájkutatóban, hogy vizsgálódási és kutatási területül az országnak 
ezt az ismeretlen csücskét jelölje. Talán a megye kicsinysége, különleges földrajzi adottságai, változa-
tos történelmi múltja, sokszínű etnikuma miatt esett Ugocsára a választás, ki tudja. 

A kutatást — főként Mády tanár úr vezetésével — hosszú előkészítő folyamat előzte meg. Mind-
nyájan úgy mentünk a helyszínre, hogy már átrágtuk magunkat a fellelhető Ugocsára vonatkozó 
irodalmakon és statisztikákon. Két ugocsai kutatótábor volt: 1943 júliusában és 1944 januárjában 31, 
illetve 25 egyetemi hallgató részvételével. Négy tanárunk közül mindig hiányzott valaki a katonai 
behívások miatt. Az első tábor előtt Nagyszőllősön volt egyhetes eligazítás, majd szétrajzottunk a me-
gyébe. 2-3 diákhoz 2-5 község tartozott. 

A kutatott községek egész lakosságáról kitöltöttük az előre nyomtatott „Családlap"-okat. Ezen három 
nemzedék születési helye, ideje, iskolázottsága, anyagi helyzete, társadalmi elhelyezkedése a faluban, 
fő- és mellékfoglalkozása, vallása stb. szerepelt. A telekkönyvekből kiírtuk a birtokviszonyokat, azok kö-
zelmúltbeli változásait. Az anyakönyvekből (egyháziakból is) sok évre visszamenő születési és halálozási 
gyakoriságokat számítottunk. Feljegyeztük a helyi földrajzi neveket. A térképészek sorra járták a 
falvakat és elkészítették a határtérképeket. Gyűjtöttünk helyi szólás-mondásokat, meséket, baboná-
kat, bájolást, népi gyógyítást, csalimeséket, boszorkánytörténeteket, betlehemesjátékot. Még a temető 
kopjafáiról is készítettünk feljegyzéseket. 

Nem tudom, a többiek hogy voltak vele, de én nagyon büszke és boldog voltam, hogy fiatal 
korom ellenére mindebben részt vehetek. Nekem nagyon sokat jelentett Ugocsa! Megnyugvást jelentett 
a háború közepén, hogy hasznosat tettem, hogy törlesztettem valamit társadalmi adósságomból. Ren-
geteget tanultam: Mády tanár úrtól módszert, a kutatások megalapozásának szükségességét; őszin-
te emberséget Kovács Pétertől; a szakma szenvedélyes szeretetét Tálasi tanár úrtól; Morvay Péter-
től meg a szüntelen aktivitás és lendület fontosságát minden munkában. 

1984. május 9-én, Tálasi István temetésén is elhangzott a bűvös szó: kutatótábor, de külön Ugo-
csa nem említtetett. Pedig tudom jól, hogy ez a tábor volt a tanár úr „kedvence". Ha összefutot-
tunk véletlenül valahol, lehetetlen volt meg nem emlékezni róla. „Olyan nem lesz még egy" — mondta. 

Nagy-lványi Fekete Magda 

Mi lesz a nagy értékű anyag sorsa? 
Több táj- és népkutató táborban vettem részt, először a sárpilisi „női" táborban, amelyet Üjváriné 

Kerékgyártó Adrién készített elő, majd a bogdándi, a makádi és végül az ugocsai táborban. E tábo-
rokról azonban mások számolnak be. Azt szeretném elmondani, milyen mély benyomást tett rám, hogy 
elsőéves hallgatóként részt vehettem 1939 elején az egyetemi Néprajzi Intézetben rendezett összejöve-
teleken, ahol Györffy István mindig jelen volt. A hires kiállítás bezárása után kezdődtek ezek az 
összejövetelek. 

A néprajzi szemináriumban tartott csütörtöki előadások hangulata felejthetetlen. A helyiség tömve 
diákokkal, sok más szakos fiatallal, jórészt népi származású fiúkkal, a későbbi népi kollégistákkal. 
A gyűlés dalolással kezdődött, dalolással végződött. Emlékezetes Erdei Ferenc előadása, Somogyi 
Imre beszéde „Kert-Magyarország" tervéről, K. Kovács László finnországi beszámolója. Kirándulások 
is voltak, Nagytarcsára, Fótra mentünk, ott Muharay Elemér táncosai színpadon mutatkoztak be. 
Gondolkodásom, szemléletem egy félév alatt megváltozott. 
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