
közlés. A Csángó strófák filológus gondozói nem is tehet tek egyebet, mint hogy ragaszkodtak Lakatos 
Demeter minden szavához, a szavak általa leírt alakjához, a rögzítések hibáihoz is. Ezek azonban leggyakrab-
ban egyszerű helyesírási vétségek. Lakatos Demeter verseiben különös módon vegyülnek a moldvai magyar 
nyelvjárás sajátos kifejezései, fordulatai, hangtani sajátosságai és az írógéppel dolgozó, de a magyar helyesírást 
egyáltalán nem ismerő szerző magabiztos tévedései. Igaz, hogy a kötethez csatolt, mennyiségileg is jelentós 
szómagyarázatok pontosak és eligazíthatják az olvasót, ha kedve és türelme támad a keresgéléshez. Ezért 
találom úgy, hogy jelen tudományos kiadvány — úttörő jelentősége ellenére — nem helyettesítheti, hanem még 
szükségesebbé teszi a költő Lakatos Demeter bemutatását , az egész olvasóközönség számára, modern 
„átírásban", olyan szövegekkel, amelyeket egyébként ö maga is alkotni szeretett volna, ha csángó sorsa nem 
fosztja meg attól, hogy iskolában tanulhassa az anyanyelvét, annak helyesírását. Egy ilyen módon gondozo t t 
kötet megmutathatná, hogy mi lehetett volna Lakatos Demeterből , ha a legelemibb jog szerint éppúgy 
iskolában tanulhatja anyanyelvét, mint kortársai Erdélyben vagy román sorstársai közvetlen közelében, 
Moldvában. 

Ezek a körü lmények támasztanak kételyt bennem a Bevezetés ama megállapítása iránt, hogy Lakatos 
Demeternél a „kétnyelvű személyek írásmechanizmusát" é rhe t jük tetten, s ez tudományos szempontból annál 
inkább fontos, mivel „szórvány- és szövegemlékeink t ú lnyomó többsége hasonló körülmények közö t t 
készült". Inkább hajlok arra, hogy a nyelvemlékeinket lejegyző személyek az akkori , kezdetleges magyar 
helyesírást alkalmazták — illetve magyar helyesírási szabályok nem is létezvén, saját belátásuk szerint a latin 
szabályokat húzták rá a magyar szövegekre —, ezzel szemben Lakatos Demeter idejében régóta létezett 
elfogadott magyar helyesírás, csak ő — kénytelen vagyok megismételni, tanúsítani — egyálatlán nem ismerte. 
Nyelvi eleme a moldvai magyar nyelvjárás volt, bőven merített ebből a forrásból, s egyben ismerte a modern 
magyar köznyelvet, ennek beszélt változatát . Jól használta, de rosszul írta le a magyar szavakat. N e m ö az 
egyedüli példa az efféle nyelvi félszegségre, amit aligha szemlélhetünk „jelenségként", inkább a történelem 
mostohaságát kell lá tnunk benne. 

És ha már idáig jutottam el ezen a fonalon, egy ködös hiedelmet is szét kell oszlatnom. „A román 
irodalomtörténet is számon tartja munkásságát , és szülőfalujában, Szabófalván (Sábáoani) Mitica Lacatusu 
néven utcát is neveztek el róla, 1974-ben bekövetkezett halála után. Ugyanezen a néven található meg síremléke 
is a szabófalvi temetőben ." Ezt nem a Te bibliográfiádból másoltam ide, kedves Frigyes, hanem a lelkes és 
minden elismerést megérdemlő diákszerkesztók bevezetőjéből. A „megszépítő messzeség" ködöt vont a 
valóság fölé. Mert köd az, hogy bármikor is számon tar tot ták volna Lakatos Demeter t román versei okán . 
Engedd meg, hogy a bibliográfiádban is szereplő Lakatos Demeter portáján címú írásomból idézzek: 
„Románul írt verseiből is elhoztam néhányat , szerettem volna közreadni őket, együtt eredeti csángó-magyar 
verseivel. Egyik legjobb költőnket kértem fel fordításukra, de azt felelte: ne tegyük ezt Lakatos Demeterrel , 
mert azonnal éktelen rímfaragó válik belőle, amilyen minden faluban akad ke t tő -három". Lakatos Demete r 
román rigmusai ugyanis gyenge utánérzések, pontosabban átélés nélküli gondolatok, érzelmek áradása, r ímek 
kényszerében, megverselt napi időszerűség, mondjuk a faliújságok szintjén. Az utcát pedig róla nem halála után 
nevezték el, hanem még életében, egyáltalán nem hivatalosan, hanem a falusiak, csak úgy, egymás közöt t . A z ó 
szemükben a verselgető fémmunkás egy kicsit mindig „csodabogár" volt, s a falun szokás az ilyen emberekről 
akár utcát is nevezni el. Egyébként a Lakatos Demeter írói név, szerzőnk mesterségére utal, mivel családi neve 
szerint Demeter László volt. Sírkövére is az írói neve került fel, Mitica Lacatusuként, a népköltő és anyanyelve 
elmúlását egyképpen siratva. 

Elárulom Neked , kedves Frigyes, hogy a jeles erdélyi magyar költő, aki még Lakatos Demeter életében így 
nyilatkozott volt román rigmusairól, nem más, mint Kányádi Sándor. Ugyancsak ó mondta , Meghívó nélkül 
című kötetemben megtalálhatod, hogy nagyon szívesen látná „köte tbe gyűjtve Lakatos Demeter legsikerültebb 
írásait." 

Ehhez az első lépés megtörtént. Meleg kézszorítással köszönt érte Téged és mindazokat , akikkel egynek érzi 
magát Lakatos Demete r szeretetében 

Beke György 

A táj- és népkutatástól 
a honismereti mozgalomig1 

A Magyar Néprajz i Társaságnak egyik, 1984. év végén tartot t ülésén élénk fény vetődött az 1938-ban 
megrendezett nevezetes Táj- és Népku ta tó Kiállításra. 1985 májusában pedig szó esett a táj- és népkuta tó 
táborokról is.2 Az élmények hatása alatt fogalmazódott meg bennem a gondolat, miszerint a nyilvánosság 
előtt is hasznos volna megemlékezni arról, hogy az 1960-as években meginduló szervezett honismereti 
mozgalomnak őse és sok tekintetben ihletője volt a táj- és népkutatás. 

Életem és tudományos munkásságom egyik meghatározó tényezője lett, hogy Györf fy István meghívá-
sára részt vehettem az 1939 nyarán Kiskunhalason rendezet t táj- és népkutató táborban. Györffy István 
— Teleki Pál akkor i kultuszminiszterrel egyetértésben — a magyar történetírás, régészet, szociográfia, a 
néprajz, a magyar nyelvjárás- és népzenekutatás stb. f iatal szakembereit hívta össze Kiskunhalasra. A 
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tábor vezetője maga Györffy István professzor volt, fő segítője pedig Erdei Ferenc, a falukutató közgaz-
dász, a Futóhomok szerzője. Teleki Pál hivatali elfoglaltsága miatt nem tudot t eljönni a táborba. Gondo-
latait tanársegédje, Kádár László, a későbbi földrajzprofesszor képviselte, a szociográfiát pedig Mády 
(Hilscher) Zoltán és Hilscher Rezső. A néprajztudomány jelesei közül hadd említsem Tálasi I s tván és 
Vargha László, a régész Papp László, régész és egyben művészettörténész László Gyula, a népzenekuta tó 
Vargyas Lajos nevét . Négy nyelvjáráskutató vett részt a t áborban: Bakó Elemér , Danczi Wilebald József , 
Kálmán Béla és én. 

A tábor első hetében Kiskunhalason voltunk, a második héten a tanyákon. Esténként e lőadások és 
nagy viták folytak. A nyílt és kemény, de mindig baráti szellemű diskurzusokban nemcsak az előadások-
ról volt szó, hanem mindenki bátran elmondhat ta a maga véleményét. Nagy élmény volt számunkra az 
Erdei Ferenccel való találkozás, ö a k k o r már országos hírű ember volt, ennek ellenére nagy barátsággal 
és közvetlenséggel tárgyalt velünk. Nemcsak azt tanul tuk meg az előadásokon, hogy ismernünk kell a 
rokon szakmák céljait, terveit és munkamódszerét is, de azt is hangoztat ták az előadók és a felszólalók, 
hogy új értelmiségre van szüksége a magyar társadalomnak, olyanra, amelyik jól ismeri a magyar népi 
műveltséget, annak nagyszerű eredményei t , de ismeri a magyar nép sebeit, a bajokat, a gondoka t is. 

Már a kiskunhalasi táborban fe lvetődöt t a gondolat, hogy a táj- és népkutatást meg kell kezdeni a kö-
zépiskolákban és a tanítóképzőkben is. D e mielőtt erre rátérek, szólnom kell e táborok előzményéről az 
1938 őszén megrendezett Táj- és Népku ta tó Kiállításról. Erről 1984 végén a Magyar Néprajzi Társaság-
ban előadást tar tot t dr. Kiss István, a kiállítás és a mozgalom egyik kezdeményezője. A szerző hosszú, 
jegyzetekkel bőven ellátott t anulmánya megjelent az E thnograph ia 1984. évi 4. számban. 

Az egykori sajtó írásban és képben számolt be róla, pártállás szerint. Volt , aki a falukutatók megálla-
pításainak tudományos igazolását látta benne. Mások pedig arról szóltak, hogy a falukutatók csak a diag-
nózist nyújtot ták, a kiállítás a terápiára is utal. 

Megtekintette a kiállítást Purgly Emil , Horthy kormányzó sógora is. Egyik tábla előtt ezt m o n d t a : 
„Ez egy kommunista kiállítás. Be kell csukni." A kiállítást néhány nap múlva Teleki Pál kultuszminisz-
teri minőségében bezáratta. Hogy mi zajlott le a há t té rben , a kulisszák mögöt t , ki kényszerítette Telekit 
a kiállítás bezárására, noha ő is egyetértet t annak megrendezésével , azt csak sejthetjük.3 

Teleki Pál 1941 elején Kádár László útján engem is felhívott , hogy Debrecen közelében szervezzek 
tábort pedagógusok számára. Én e tábort személyes kapcsolataim révén Derecskén kívántam megren-
dezni. A derecskei főjegyzővel erről sokat tárgyaltam. Mivel 1941 tavaszán egyre sűrűbbé váltak a kato-
nai behívások, a derecskei tábor szervezésének sok gondja közben megkérdeztem Kádár Lászlótól, aki 
szinte minden héten megkeresett Debrecenben, van-e ér te lme ilyen körülmények között a derecskei tábor 
rendezésének? Érdekes módon 3 — 4 nap múlva ismét Debrecenben volt Teleki válaszával. A tábort 
szervezni kell, ha a helyzet úgy a lakul , az utolsó napokban is lemondhat juk. A erdélyi bevonulás miatt 
nem is került sor végül is a derecskei táborra, de nem felejtem el Teleki Pálnak hozzám küldött üzeneté t : 
„Mondd meg Végh Jóskának, hogyha a magyarság ezer esztendőn keresztül arra várt volna, hogy csak 
teljes nyugalomban és békében lehet foglalkozni a tudománnyal és a kultúrával , akkor semmire sem ju-
tottunk volna. N e h é z időkben is minden t meg kell tenni a kul túránkér t . " 

Noha én kezdetben féltem attól, hogy nem szakemberekkel végeztünk népkutatást , a kiskunhalasi 
táborban szerzett barátaim tanácsára tanítványaimmal mégis megkezdtem a munkát a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumában. Az Államtudományi Intézet táj- és népkuta tó osztálya a középiskolai 
tájkutató munka fellendítésére 1941 elején országos pályázatot hirdetett . E r r e 16 középiskolából 131 
pályamű érkezett . A pályázaton a munkaközösségek első díját az én csoportom nyerte el a hivatalos 
indoklás szerint „a beküldött dolgozatok nagy száma (31 dolgozatot kü ld tünk be), minőségi ér téke és 
főleg sokoldalúsága miat t ." Dolgozatainkból az Intézet táj- és népkutató osztálya egészében vagy részleteiben 
kiadott huszonegyet az én módszer tani tanulmányommal együtt , Kádár László előszavával. A címe Táj- és 
népkutatás a középiskolában. Budapest , 1942. A munkáró l megjelent ismertetések közül Beke Ö d ö n írásából 
emelek ki néhány sort. „Ezek a dolgozatok néha csak egyszerű leírások, vagy adatközlések, de vannak közöt-
tük már tudományos igényeket is kielégítő gyűjtések és feldolgozások is. A legnagyobb értéke azonban peda-
gógiai. Azok a tanulók, akik már a középiskolában is vállalkoznak ilyen munkára , s ilyen lelkesedéssel és si-
kerrel dolgoznak, azok az egyetem elvégzése után kétségkívül olyan tudományos munkára lesznek alkalma-
sak, ami a magyar táj- és népkuta tás újjászületését je lent i ." 

Népkuta tó csoportom tagjai közül Papp László sokra vitte, jelentős nyelvtudós lett belőle. Ra j ta kívül 
többen lettek országos hírűvé. Az egyik tájkutató jó nevű kémikus lett. De lett közülük közéleti vezető és 
diplomata is, mint Nagy Miklós. 

Publikációim közül legnagyobb társadalmi sikere a táj- és népkutató könyvemnek lett. Nyolcezer pél-
dányban jelent meg. K. Kovács László néprajzos barátom elbeszélte, hogy mivel 1960-ig nemigen lehetett 
magyar néprajzi tárgyú könyveket megjelentetni, az egyetemen nemcsak az önkéntes gyűjtőknek és érdek-
lődőknek, hanem a néprajzszakos egyetemi hal lgatóknak is az én könyvemet adták. Azt pedig én tudom, 
hogy az általunk szorgalmazott honismereti mozgalom néprajzi és nyelvi érdeklődésű szakkörvezetői 
könyvemet nagy haszonnal forga t ták . 

'A Sárospatakon, 1985. július 13-án az egyetemi és Főiskolai hallgatók nyelvjárási gyúj tő tanfo lyamának megnyi tásán elhang-
zott előadás rövidített szövege. (Szerk.) 
2Az ott e lhangzot takból szemelvényeket közólt a Honismeret 1986. 3. szám (Szerk.) 
3A kiállításról és bezárásának körülményeiről bővebben lásd Havas Gábor írását a Honismeret 1986. 4. számában (Szerk.) 
'Szépe—Végh: Nyelvőr, 1958 210—220. old. 
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A kiskunhalasi táj- és népkutató t áborban való részvételein, a tanítványaimmal folytatott népkutató 
m u n k a eredményei nagy hatással voltak rám később is életem folyamán. Ezek tuda tában javasoltam 1957-
ben, hogy hirdessünk a Magyar Nyelvőr című folyóiratban országos nyelvjárási anyaggyűjtő pályázatot. A 
kezdeményezést támogat ta Kodály Zol tán, és nagyon szép eredménnyel zárult.4 A mai nyelvjáráskutatók 
középkádereit nagyrészt ez alkalommal ismertük meg. A sikerek után 1959-től kezdve az MTA Nyelv-
tudományi Intézete a Néprajzi Múzeummal közösen hirdeti meg nyelvjárási és néprajzi gyűjtését. A pá-
lyázatban igyekeztünk a f inn és az észt önkéntes gyűjtés tapasztalatait is alkalmazni. A pályázat ma is 
megvan. 

1968. január elején Kalocsán tar tot tuk az első diákkonferenciát . Kuczy Károly kalocsai gimnáziumi ta-
nár tanítványaival együtt szép és igényes népkutató munká t végzett. A konferencia megrendezését a 
K I S Z és a H N F vállalta. A konferencia résztvevőit meghatot ta a kalocsai diákok szép teljesítménye. Már 
Kalocsán elhatároztuk az egyetemi és főiskolai honismereti d iáktáborok szervezését is. Végül is Kováts 
Dánie l sárospataki taní tóképző főiskolai t aná rnak sikerült ez utóbbiak jó módszerét kialakítania. 

Morvay Péterrel együtt szorgalmaztuk a közép- és az általános iskolai honismereti szakkörök munkáját 
Nagyon hasznos lépésnek bizonyult az a kezdeményezésünk, hogy kétévenként jutalmaztuk a kiváló 
közép- és általános iskolai szakkörvezetőket . A jutalmazás két csoportban tö r t én t : az egyik volt a nép-
rajzi—nyelvjárási, a másik a helytörténeti és munkásmozgalmi szakosztály. A jutalmazottak elbírálását 
nagyon gondosan végeztük. A bírálatban részt vettek a tudomány szakemberei, de figyelembe vettük a 
szakkörvezető tanárok hazafias nevelőmunkáját is. 

A táj- és népkutatásban a nevelői szempontokat hangsúlyoztuk, a honismereti mozgalomban sem feled-
keztünk meg erről. De kiemeltük a honismeret i mozgalom tudománysegítő szerepét is. E vonatkozásban 
a legfontosabb a földrajzi nevek gyűjtésében elért s ikerünk. Ezeke t a külföldiek is nagy elismeréssel 
fogadják , sőt igénylik is. 

A táj- és népkutatás és a honismereti mozgalom egymással rokon. Mindket tőnek a célja elsősorban 
nevelő. Ha tudományos eredményeket is tud felmutatni , az csak növeli a mozgalom erejét , fokozza a szer-
vezők és a munkában részt vevők önbizalmát . 

Végh József 

Néhány gondolat 
a honismereti táborokról 

Mint Morvay Péter beszámolójából megtudha t tuk , a honismereti táborok problémái ott szerepeltek a 
XIV. Honismereti Akadémia témái között (Honismeret , 1986. 6. szám). Nyitott kapukat dönget , aki e 
témáról szól, mégis úgy vélem, időszerű néhány tapasztalat vázlatos papírra vetése. 

A tábor, egy kis közösség sajátos célú foglalkoztatása új, szokat lan feltételek és körülmények között, 
régen elfogadott , hatékonyságában elismert formája mind a pedagógiai, mind a közművelődési tevékeny-
ségnek. Éltek is a lehetőségével az ifjúság különböző célú és indíttatású mozgalmai, s aligha lehet vitás, 
hogy az ember- és a közösségformálás szempontjából ezeknek a táboroknak mindig pozitív tapasztalatai 
voltak. Sajnálatos, hogy a táj- és népkutatás, a falukutatás hagyományai viszonylag vékony szálakon, ke-
vesek közvetítésével öröklődtek tovább. 

Mindez , persze, nem jelenti azt, hogy ne lennének folyamatosan, jól működő honismereti táborok, el 
ismeréssel kell szólnunk az országos honismeret i diáktáborok soráról, ám mégis az az érzésem, hogy a 
táborozás jelentősége, fontossága, „d iva t j a" sokfelé erőteljesen vesztett korábbi értékéből, az úttörő-
táboroktól kezdve a középiskolások táborozásain át az egyetemi és főiskolai ifjúság e f f a j t a programjaiig. 
E n n e k számos oka van, s nem csupán az ö rökké emlegetett anyagiak! S bizonyára lemérhetók következ-
ményei is a közösségek hiányában, a tomizálódó világunkban. Határozot tabban kellene törekedni a helyi 
és megyei színtereken is a táborozás vonzerejének visszaszerzésére. 

Magam úgy vélem, hogy a honismereti t ábor mozalmunk leghatékonyabb formája , s feladatunk nem 
csupán a táborok számának növelése lenne, hanem a „horizontál is" kapcsolatok megteremtése is, a külön-
böző profilú, valamint a regionális és országos táborok között. Alább — elsősorban Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei tapasztalatok alapján — ehhez kívánok néhány szempontot felvetni, tapasztalatot átadni. 

Honismereti tevékenységet többféle jellegű táborban lehet folytatni. Bármilyen tábor — építőtábortól 
olvasótáborig, s egyéb közművelődési táborformákig — programjában szerepelnie kell(ene) az adott tá j 
tör ténetével , művelődéstörténetével, néphagyományaival kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenységnek 
Enné l konkrétabb feladatot és lehetőséget jelentenek a honismereti jellegű táborok, melyeknek két fő 
típusa alakult ki az elmúlt időszakban: 

7. Altalános profilú, tevékenységű táborok, amelyek elsősorban egy-egy település vagy kistáj történeté-
nek, néphagyományának megismerését tűzik ki célul. Ezek általában egy-egy iskola, közművelődési 
in tézmény szervezésében jönnek létre, leginkább alkalomszerűen. Hasznuk így is elvitathatatlan. 

2. Honismereti jellegű szaktáborok, melyek közül régiónkban régészeti, helytörténeti, néprajzi, nyelv-
járásgyűftö közösségek működtek az elmúlt években, s ide sorolnám a rendszeresen szervezett környezet-
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védő táborokat is. Ezek szakmai irányítását elsősorban a múzeumok és felsőoktatási intézmények látják el. 
Mivel magam ezt a formát érzem a leghatékonyabbnak, részletesebben is szólok róla! 

A honismereti szaktáborokban részt vevő diákok (zömmel középiskolások) kiválasztása előzetes tájéko-
zódást igényel. A miskolci H e r m a n O t t ó Múzeum régésztáborába először írásbeli feladat elvégzése alapján 
választották ki a résztvevőket, akik ily módon részben bemutattak valamit jártasságukból, részben olva-
sásra, utánjárásra „kényszerül tek" a majdani fe ladat ta l kapcsolatban. A néprajzi tábor résztvevőinek ki-
választása a jól működő iskolai szakkörök megkeresésével tör tént : a néprajzi , honismereti körök legfel-
készültebb tagjait hívtuk meg, nemegyszer úgy, hogy a kis közösségek maguk jelölték ki „képviselőjüket". 
Ily módon tehát valamelyest felkészült , a témában járatos diákokkal kezdtük el a munkát , ak ik közül 
többen, igen hamar, önálló fe lada tokat is képesek voltak elvégezni. Nem tagadható persze, hogy ez sajá-
tos „el i tképzés", de mégsem majdani múzeumi szakembereket akarunk képezni! Csupán olyan fiatalokat, 
akik bármely területen dolgoznak majd , bizonyára nem felejtik el ennek a tevékenységnek az „ízét", 
érintését, s mindig is támogatói, fél tői lesznek a honismeret ügyének. 

Tapasztalatok szerint legföljebb 20 fő az a létszám, amely még hatékonyan foglalkoztatható, irányítá-
sukra 4 szakember tevékenysége tűnik optimálisnak. Az elmúlt évek azt igazolják, hogy 10—12 napos 
táborozás a legmegfelelőbb: ennél kevesebb nem elég a csoportok „összekovácsolására", több pedig 
fárasztó, s nem is igen oldható meg az egyéb nyári programok mellett . 

A néprajzi gyűjtőtáborok tevékenységének zömét a terepen végzett gyűjtőmunka jelenti. A helyszín 
kiválasztása úgy történik, hogy egy-egy kistáj központ jában legyen a tábor, amelyet a résztvevők behatóan 
kutatnak, s legyen lehetőség néhány környező település meglátogatására is. A résztvevők 4 munkacsopor tban 
kezdik el a gyűjtést, egy-egy szakember vezetésével, érdeklődésük szerint. Pár nap után már 
önálló feladatot is kapnak, de természetesen nem zár tak a meglevő csoportok sem. Minden este sor kerül 
a tapasztalatok megbeszélésére, a gyűjtés közben szerzett élmények elmesélésére. 

Itt érezzük munkánk legnagyobb sikerét! Nevezetesen, hogy azok a jórészt városi gyerekek, akiknek 
teljesen ismeretlen talán — még mai, megváltozott formájában is — a falu élete, miként hangolódnak rá 
szinte órák alatt az idős emberekkel való kapcsolatteremtésre, milyen hihetet len szeretettel cipelik — az 
olykor néprajzi szempontból is ér téktelen — poros, pókhálós tárgyakat , s hogy egymással versengve gyűj-
tik a tárgyi és szöveges anyagot. Senkit nem kell biztatni , senkit nem kell küldeni, még este is mennek, s 
alig ismerik közben a megpihenést. Apró csoda ez, ami szinte több, mint a „szakmai" siker. 

A gyűj tőmunka mellett igyekszünk változatos programot adni a szabad időben is. Szerepelnek ebben 
előadások a táj történetéről, népéletéről, minden tábor idején egy-egy film, amiről vitatkozni, beszélgetni 
lehet, sport , s t rand, nem beszélve az esti tábortüzekről , szalonnasütésekről! 

Kollégáim elmondása szerint , hasonló tevékenység és érdeklődés tapasztalható a régésztáborokban is 
(Tiszakarád, Ónod) . 

Sikernek érezzük azt is, hogy a táborozó d iákok nyaranta visszajárnak; többen vannak , akik már 
három nyáron táboroztak velünk, sőt egy diáklány még az egyetemről is visszajött közénk — egy kis-
csoport irányítására! 

Megyei táboraink megrendezéséhez rendszeres anyagi támogatást kapunk a HNF-töl , a KISZ-től , TIT-
től, tanácsi szervektől, a munka szervezője és koordinálója a miskolci Herman Ottó Múzeum. Tapaszta-
lataink szerint 20 diák és 4 fe lnőt t irányító esetén kb. 40 ezer forint az az összeg, amiből a tábor megszer-
vezhető és lebonyolítható. Aligha tévedek, ha azt állítom, hogy ez ma is a legolcsóbb közművelődési for-
mák közé tar tozik! 

A tábor feltételeinek, el látásának kialakításához nem lehet konkrét ötleteket adni. Vannak , akik a 
sátorozásra esküsznek, mások a kerékpáros vándorlást részesítik előnyben — ez sok mindentől függ. 
(Néha talán a táborvezető kényelmességétől is!) Tapasztalataim szerint beváltak a falusi ál talános iskolá-
ban való megszállások, ahol — iskolai napköziben vagy helyi óvodában — a legalább egyszeri meleg 
étkezés is megoldható. 

Éveken át gondunk volt, hogy tanév közben miként lehetne kapcsolatot tartani a táborozóinkkal. 
Többen persze rendszeresen felkerestek bennünket olvasmányért, pályázat megírására készülve. 1986 ja-
nuárja óta a Herman Ottó Múzeum havonta szervez egész napos foglalkozást mintegy ötven középiskolás 
diáknak, akiket ilyenkor kikér az iskolából. E z e k történeti , régészeti és néprajzi szekciókban tevékeny-
kednek — a délelőtti közös előadás után. A néprajzi és régészeti szekcióban ott vannak a nyári táboros 
diákok is, s közülük kerülnek majd ki a következő nyári tábor résztvevői. 

Számos lehetőséget látok az eddigi munka jobbítására, de arra is, hogy ezek a táborok létrejöjjenek 
azokban a megyékben is, ahol nincs hagyományuk. Lényeges lenne a táborok rendszeressége is, hogy ne 
legyenek kiszolgáltatva pillanatnyi anyagi lehetőségeknek, s ne egy-egy szakember személyes gondját je-
lentsék. Nagyon fontos lenne a helyi honismereti táborok és az Országos Honismereti Diák tábor tevé-
kenységének összehangolása: személyes tapasztalatom, hogy az utóbbi résztvevőinek kiválasztásánál nem 
veszik figyelembe — mert nem ismerik — a helyi előzményeket, tapasztalatokat. Végezetül nagyon jó 
lenne egyszer összehozni azokat a szakembereket , akik szerveztek, irányítottak ilyen táborokat , hogy 
adják át tapasztalataikat. Lehe tne újra külön szekciója a XV. Országos Honismereti Akadémián a tábo-
rok ügyének. 

Ismétlem: magam nem a régész, nem az e tnográfus , a történész szakemberek képzését vagy előképzé-
sét tartom itt lényegesnek — bár örvendetes, ha ilyenek is kikerülnek — , hanem olyan alap építését, 
amelyik egyik tartópillére lehet , mégpedig hosszú távon, a honismereti mozgalomnak. 

Viga Gyula 
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„Ki először piros csőt lel . . ." 
A Honismeret 1987. 1. számában megjelent rejtvény Arany: Tengerihántás című versére utal, s a 

beküldött megfejtők között akadt néhány olyan leírás is, amely értékes adatokat tartalmaz a 
kukoricafosztásról, s az ahhoz kapcsolódó népszokásokról és a csuhé felhasználásáról. Ezekből 
közlünk a következőkben szemelvényeket. (Szerk.) 

Németh Judit, Lébénymiklós (Győr-Sopron megye): 
Lakóhelyem környékén (Lébény, Mosonszentmiklós, Sövényháza, Hédervár és Darnózseli) a kukoricafosz-

tás a megélhetés alapjául szolgált. Elbert Margit óvónő már az 1920-as évek táján megismertette a csuhéfonást, 
mint kereseti lehetőséget a környék lakóival. Tanfolyamokat tartottak, és keresték az értékesítés lehetőségeit. 
A kukoricacsuhéból „pödör t" szatyrok, szőnyegek és székek jó kereseti lehetőséget adtak a lakosságnak. A 
gazdák a kukoricát hazaszállították, s az udvarban, paj tákban, istállókban fosztot ták meg. Az 1920—1940-es 
években még igen örültek a fosz tóknak, mert segítségükkel hamarabb „góréba" került a kukorica. Ekkor a 
gazdák feleségei csak saját használatra pödörtek, mert sok időt elvett a télből a fonás-szövés, a tollfosztás, 
varrás. 

Különösen szívesen mentek olyan házakhoz fosztani a legények és barátnők, ahol a gazdának is több lánya 
volt. O t t lehetett mesélni, mókázni , és szívesen fogadták a dolgos kezeket. Piros csöveket valóban igen ritkán 
lehetett találni, ezért utalhatott a lakodalom lehetőségére. Valójában ezek a közös munkaalkalmak azt is 
eldöntötték ki milyen „dógos", milyen szorgalmas feleség vagy férj válik belőle. Búcsúzáskor a ház leányaitól 
vagy a barátnőktől összebújva lehetett távozni, vagy a kapuban kicsit meg lehetett őket ölelgetni. 

1952-ben Háziipari Szövetkezet alakult, 74 éves nagyanyám is alapító tagja lett. Ö egy másik változatát is 
ismeri a piros cső meglelésének. Mivel a szövetkezetben a nyugdíj megszerzése is lehetővé vált (havi 500—800 
forint értéket kellett bevinni), fosztáskor minél t öbb jó minőségű levelet, csuhét kellett összegyűjteni , 
megszárogatni, és a padláson raktározni a feldolgozásig. Ezért vált érdekévé sok családnak, hogy ne más vigye 
el tőlük a levelet, hanem saját maguk fosszák meg, még ha tovább is tart. Az öregek, a fiatalok és a gyerekek is 
részesei voltak a munkának. A családi összefogással végzett fosztásnál is cél volt piros csövet találni. A kedvet, 
a vidámságot ezek a fosztások sem nélkülözték. A nagyszülők biztatták a gyerekeket leginkább, de itt már a cső 
meglelése mást ígért: „Aki leghamarabb talált piros csövet, az mehetett lefeküdni, vagyis mentesült a további 
munka alól" — meséli nagyanyám, aki 18 éve a szövetkezet nyugdíjasa. (Adatközlő: özv. N é m e t h Imréné 
Domsitz Julianna, sz. 1913.) 

Általános Iskola Tanyakutató Köre, Csabacsüd (Békés megye): 
Ha valaki ősszel fosztás közben 9 piros kukoricacsövet talált, az azt jelentette, hogy mehet lefeküdni, és azon 

a héten várhatja a szerencséjét. (Poljoka Jánosné, 46 éves) 
Aki piros csövet talált, annak szabad menni aludni, és szabad a csók. Ez a szokás 1970 előtt volt . Ezt a mi 

családunkban be is tartották. Ha valahol fosztás volt, akkor ment a legény fosztani. És ha talált piros csövet, 
akkor megcsókolhatta a házbéli leányt. H a találnak piros csövet, akkor nem foszt ják le teljesen, hanem ha lesz 
kettő, összekötik és kiakasztják. Azér t mert több lesz a jövő évben a termés. Azér t is, mert nagyon ritka a piros 
cső. (Szrenka Pál, 66 éves) 

Koppány János ny. ev. lelkész, Tótkomlós (Békés megye): 

Pitvaroson 1930-as években, az ottani szlovákoknál az volt a szokás, hogy a nappal letört kukoricát , úgy 
hajában szekerezték a faluban levő portára. (Nem voltak tanyák a faluban.) ö t - h a t nagy szekérrel törtek le 
naponta, ezt este kalákában fosztották (bielili). A lefosztott csöveket nagy garmadába dobálták, a „csuhé"-t 
(sústa) meg először maguk alá, hogy kényelmessé tegyék az ülést, azután meg maguk mögé tol ták. Öregek, 
fiatalok vegyesen fosztottak. 

Aki elsőként piros csőre (cserveny súlok) lelt, diadallal kiáltott fel: piros csövet találtam! — Mire az idősebbek 
közül valaki mindjárt mondta: Szerencséd lesz! Ha lány volt, akkor azt mond ták : Megéred az esküvőd! A piros 
csövön rajta hagyták a csuhét, csak kétfelé választották s úgy kötötték össze, hogy fel lehessen akasztani. 
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Fosztás végén ezeket a piros csöveket a padláson a száradó gyógynövények kórói közé akasztották. Fogfájás 
esetén hasznos volt néhány piros színű kukoricaszemet csutkaparázson égetni és ennek füstjével a beteg fogat 
megfüstölni . „Kihull belőle — mármint a fogból — a féreg." Hasznosnak tartották még piros kukoricamagot a 
„vörhenyes" gyermek megfüstölésére is. 

A padláson függő piros kukoricacső felől ha a gyermek érdeklődöt t : Minek az (nace je to)? — Az idősebb 
felnőtt kész volt a felelettel: Hasznodra (no osoch), hogy olyan gyorsan hasson, ahogyan te azt kérdezted (ze by 
tak skoro osozilo, ako si sa ty spital). (Bernula Jánosné, 86 éves) 

Szarvas László, Tura (Pest megye): 
Gyermekkoromban magam is részese voltam a kukoricafosztásnak. A fosztás az udvaron, vagy rosszabb 

időben a fészer alatt folyt . Szomszédok, esetleg közelebb lakó r o k o n o k jöttek i lyenkor segíteni, amit illet még 
abban az idényben viszonozni. Ez a munka egészen a hatvanas évekig, a szövetkezetek megalakulásáig 
évenként megismétlődött . Felénk nem meséltek, de előjöttek a régi emlékek. Idős emberek meséltek egy-két 
emberöltővel előbb tör tént eseményekről, hiedelmekről, babonákról . Itt hallottam először a boszorkányokról , 
ron tó emberekkel való „találkozásokról". De előkerült a történelem is. Ilyen alkalommal hallottam arról, 
hogyan csapta be 1849-ben egy gulyás a falu szélén az osztrák katonákat , akik honvédeket üldöztek a július 20-i 
turai csata után. Csak később tudtam meg, hogy valójában o roszok voltak az ü ldözők, de az ötvenes években 
nem merték így nevezni őket . 

A fosztást (a kukorica levelét) a tél folyamán a meleg konyhában, hasonlóan hangulatos körülmények közöt t 
azután újra feldolgozták. Szőlőkötözésre használhatóvá tet ték: a két levelet vékonyabb végénél egy kis 
megsodrás után görcsre kötöt ték. Ezt később 30—50 szálával „kévébe" gyűjtötték, amit a szőlókötözéskor az 
asszonyok kötényből , a férfiak nadrágszíjhoz kötve használták. 

Kővári József nyugdíjas, Mende (Pest megye): 
Mendén a kukoricát kétféleképpen fosz to t ták , mégpedig: / . A csövet teljesen megfosztot ták a sústyától, 

vagyis a cső héjától vagy csuhéjától. (Mind a három szót ismerték, de leginkább sústyának nevezték.) Az így 
megkopasztot t csöveket a szárazra simított padláson vékonyan elterítették, hogy minél jobban kiszáradjon. 2. 
A csöveken rajtahagyták a sústyát, a csövön hátrahúzták. Az így előmunkált csöveket a folyosón (gang, pitvar, 
tornác) a mennyezetről lelógó köteleken függő rudakra akasztották, vagy felkötötték, magával a sústyával. 

Mendén azt tar tot ták, hogy fosztás közben is járhat a szájuk, ezért vagy beszélgettek vagy dalolgattak. 
Amikor kifogytak a napi beszélgetésekből, megkezdődöt t a dalolás. A kukoricafosztás idején estefelé, hol az 
egyik, hol a másik udvarban kezdtek dalolni. N e m volt olyan fosztás, amikor nem daloltak volna. Ez is hozzá 
tar tozot t a szórakozáshoz, s könnyebb volt a munka is. A községi bíró kukoricatörés idejére felfüggesztette a 
csendrendeletet, de ugyanígy tettek a szomszéd falvakban is, G y ö m r ő n , Maglódon, Ecseren, Tápiósűlyben, 
Tápiósápon, Úriban is. Iparkodtak a fosztással, nehogy bepáljék, megpenészesedjék a kukorica, mert a 
penészes kukoricát az állatok nem kedvelik. N a g y o b b termés esetén a következő napra is maradt fosztani való. 
Már a nyári éjszakák ideje következett be, amikor az egyik önkéntes zenekedvelő elszórakoztatta esténként a 
falu lakosságát. Felment a templom mögöt t i hegyre és a magával vitt tárogatóját megszólaltatta. A fél tízes 
vonat is elment már Nagykáta felé, amikor nagy csend ült a tájra, legfeljebb a tücskök ciripelése hallatszott. A 
tárogató zenéje a környéken ismeretlen fogalom volt. Amikor az énekesek ajkán elcsitultak az utolsó dallamok, 
egy-két tilinkó hang figyelmeztetett arra, hogy most a tárogatósé a szó. Amikor a t i l inkó is elhallgatott, a 
kurucnóták színe, virága kelt szárnyra a tárogató billentyűi nyomán. A mélabús kurucnótáktól kezdve 
megismertük a Cinka-Panna nótáit is a tárogató hangján, egészen a Rákóczi-indulóig. 

Amíg az esti tárogató szólt, a háziasszony megkínálta a vendégeket főtt kukoricával. Főzés céljára ún. „ f j e s 
kukoricacsöveket" használtak fel. Ezekből lehetett ízletes kukoricát főzni. A háziasszony az asztalra tett sót és 
kistányérban darált mákkal kevert cukrot . A mákot akkor még sokan mozsárban törték vasból készült 
mozsártörővel . A régi nóta szerint: „ M E N D E mákos, / P É T E R I lekváros, / Ú R I B A ' liba sül, / SÁPI 
dohányos ." 

A tárogató hangjai mellett a fiatalok is megtalálták a módjá t a csókváltásnak. H o l a legény, hol a lány 
kezdeményezte a csókolódzást . Ez a jelenet tényleg nagyon hasonlított a Hollósy Simon által megörökítet t , 
Tengeri hántás című festményhez. 

Mendén az 1930-as években alig volt asszony, vagy férfi, aki ne tudot t volna a sústvából valamilyen hasznos 
dolgot készíteni. Ezt annyira fontosnak tar tot ták, hogy az iskolában is tanítot ták, mert ezzel nemcsak a 
kézügyességre oktat ták a gyermekeket, hanem mindenféle hulladék hasznosítására is. Sústyából készítettek pl. 
lábtörlőt, papucsot, „sütőszakajtót" , szatyrot és egyebek hordozására alkalmas táskákat. Akkor még nem 
voltak játékboltok, így a kislányok a játékbabájukat is kukoricasústyából vagy kenderkócból csinálták, s 
milyen boldogok voltak, amikor ezeket babusgatták. A történelmi hűség kedvéért megemlítem, hogy az 
evangélikus elemi iskolában Reichel Lajos menekült , vagonlakó kántortanító, a katolikus iskolában pedig 
Reiner János kántor taní tó volt a kukoricasústya feldolgozásának fáradhatatlan okta tója . A sústya nagyon 
alkalmas volt különösen szatyor készítésére, mert erős volt és sokáig tartott. Kenyér, vekni szállítására alkalmas 
kis kézitáskákat is készítettek belőle. Hasznossága tekintetében vetekedett a szalmafonatokkal . 
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