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Dr. Barsi Ernő: 
Tennivalók a hagyományápolásban 

1. A néphagyományok egy közösség életének szokássá, költészetté, különböző módon ér-
zékelhető formákká alakuló produktumai, melyeket az egyik nemzedék örökségképpen hagy 
az utána következők számára. Az örökség átvétele, persze, nem egészen pontos. Sőt, szinte lé-
nyegéhez tartozik a változás. Hiszen az élet, mely a közösséget körülveszi, maga is szükség-
szerűen változik. így a hagyományok is módosulnak, változnak. Ez a módosulás, variálódás 
teremti tulajdonképpen az újabb és újabb formákat, segíti létrejönni a hagyományőrző népkö-
zösség újabb és újabb alkotásait. 

A változások mögött azonban ott húzódnak, ott élnek bizonyos állandó törvényszerűségek 
is, melyek a különböző változatoknak bizonyos jellegzetességet adnak. Ezek a jellegzetessé-
gek lényegében a hagyományokat létrehozó és továbbéltető közösség sajátjai. Ennek vonásai 
tükröződnek minden egyes hagyományban. Ezért róluk kétségtelenül rá lehet ismerni magá-
ra a közösségre is. Közösség nélkül elképzelhetetlen a hagyomány. S a hagyományok akkor 
szűnnek meg, amikor felbomlik a belső törvényszerűségek szerint élő, összetartozó közösség. 

Ma, ezekben a gyökeres változásokat teremtő időkben azért szűnnek meg népünk hagyo-
mányai, mert nagy átalakulásokon megy át az élet. Igazság szerint ettől csak átalakulniuk kel-
lene a régi hagyományoknak, nem pedig megszűnniük. A megszűnésnek azonban az a leg-
főbb oka, hogy a társadalmunk ma valósággal atomizálódik, elemeire bomlik, s egyre inkább 
megszűnik közösség lenni. A hagyományoknak azonban bámulatos erejük van. Tovább tud-
nak élni a közösségből kiszakadt egyedekben is. Sőt, a térbeli és időbeli eltávolodás a hagyo-
mányozó közösségtől szinte még jobban ébren tartja őket. 

Magam - többek között - özv. Kaszás Ferencné példáján tapasztaltam meg, hogy a hagyo-
mányok ereje micsoda erő. Abdán, „drága szülőfalujában", ahol gyermekkorát, s fiatalsága 
éveit töltötte, benne élt a faluközösségben, ahol ebben az időben még éltek az életet melegeb-
bé, vonzóbbá tevő hagyományok. Ezeknek az emlékét vitte el a messze idegenbe. S mennél 
inkább magára maradt a távolban, annál kedvesebb volt számára mindaz, ami az elhagyott 
szülőfaluhoz tartozott. Nem csoda, ha híven megőrizte a hagyományoknak még azokat a da-
rabjait is, amelyeket az ottmaradt emberek már eldobtak maguktól. Példája így arra is ad ösz-
tönzést, megszívlelendő tanácsot, hogy akkor is próbáljunk tenni valamit népi hagyománya-
inkért, ha már felbomlóban van az a közösség, amely azokat létrehozta és éltette, s így hagyo-
mányai is feledésbe merültek. 

2. Azok a hagyományok, amelyek özv. Kaszás Ferencné emlékezetében megmaradtak, a 
múlt távlatából is egy színes életről vallanak, és valami megkapó emberi melegséget sugároz-
nak. Akaratlanul is felvetődik bennem a kérdés: ha ekkora erő van ezekben a hagyományok-
ban, nem kellene azokat életünk formálásában, alakításában újra kamatoztatni? A felelt min-
den kétséget kizáróan erre csak egy lehet: kellene! Más kérdés a hogyan. Erre vonatkozólag is 
hadd vessek fel egy-két gondolatot. 

Gyűjtsük össze minden faluban régi gyermekjátékainkat! Tanítsuk meg az óvodában, isko-
lában! Ez fogja majd gyermekeinket igazából a szülőföldjükhöz kapcsolni. Gyerekeink 
játsszanak, hogy aztán majd teljes értékű, egészséges felnőttekké fejlődhessenek! Még iskolai 
ünnepélyeink műsorait is élvezetesebbé tennénk, ha azokon régi játékainkat ismét a közösség 
elé vinnénk. 
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Hasonló a helyzet a dallamainkkal is. Mentsük meg őket a feledéstől! Nagyon fontos, hogy 
a helyi ízük, zamatuk megmaradjon. Sőt Magyarország földrajzát, tájainak, népcsoportjainak 
a jellegzetességét is csak akkor tudnánk igazán megéreztetni gyermekeinkkel, ha minden táj-
hoz népdallal és népművészeti élménnyel közelítenénk, kapcsolnánk őket. El kellene jutnunk 
oda, hogy az általános iskolás énekeskönyv mellett ott legyen gyermekeink kezében a helyi 
daloskönyv is. Micsoda hatása volna, ha azt mondhatnánk: íme, itt vannak apáitok, nagyapái-
tok, nagyanyáitok dalai! Becsüljétek meg tehát őket! 

Zeneszerzőinknek kórus- és hangszeres feldolgozásokat kellene készíteniük az értékesebb 
dallamokból, hogy műzenei formába öltöztetve is elfoglalják a helyüket a kulturális életünk-
ben. De népi hangszereinket is újra a nép kezébe kellene adnunk. Kaszás néni is milyen jóleső 
érzéssel emlékszik arra, hogy Abdán az ő leány korában többen citeráztak. Harmonikán még 
asszonyok is játszottak. S még haló porában is hálásan gondol arra a törékeny, fiatalon elhalt 
libapásztor gyerekre, aki kint a réten furulyázgatott nekik. Mennyi örömet adott neki is az, 
hogy megpróbált hangokat kicsalni gyermekei hegedűjéből. 

Még régi népszokásainkkal is volna mit kezdenünk. Először is kulturális rendezvényeken 
kelleni őket újra bemutatni. Lehet róluk filmet, diafilmet készíteni. Iskolában lakóhelyismeret 
tanításakor milyen kitűnően lehetne azokat használnunk. De még azt is el t udom képzelni, 
hogy a gyerekek vagy fiatalok szórakozásképpen megeleveníthetnének egyet-egyet a régi 
szokásokból. 

Divatosak ma a különböző ünnepi hetek, napok. Milyen jó volna, ha egyszer például abdai 
napokat is rendeznének. Erre biztosan még messze földről is eljönnének az érdeklődők, s az 
abdaiak se húzódnának be akkor a kerítésük mögé, hanem megnéznék azt is, hogy mit csinál-
nak azok az emberek, akik ott élnek a közelükben. Sok utat és módot lehetne arra találni, ho-
gyan eleveníthetnént fel újra a régi hagyományainkat. 

Bevezetőmben elmondtam, hogy a közösség teremti, élteti a hagyományokat. Ha a közös-
ség felbomlik, kivesznek a hagyományok. A közösség és a hagyomány kölcsönhatása fordítva 
is érvényes! A hagyomány felélesztése újra megteremtheti a közösséget. Sok szó esik arról, 
hogyan lehetne megszervezni, közösséggé formálni egyre jobban széteső társadalmunkat. Az 
út világos. Keltsük életre hagyományainkat! Vigyük be őket megváltozott formában is a mai 
életbe, s akkor azok ereje újra közösséggé fogja kovácsolni, össze fogja tartani széthulló né-
pünket. 

Barsi Ernő'. Abdai néphagyományok Kaszás Ferencné Somogyi Teréz emlékezetében 
Győr, 1995. 5-6.119-120. old. 

Két év honismereti diáktáborainak 
tapasztalatai1 

A Honismereti Szövetség által támogatott táborok 
beszámolói alapján 

A honismereti mozgalom fontos elemei a nyári honismereti táborok, mert ezek szolgálják, 
szolgálhatnák a fiatalok honismeret iránti érdeklődésének felkeltését, a mozgalom utánpótlá-
sát. Tudomásom szerint évente száznál is több honismereti, vagy részben honismereti jellegű 
tábort szerveznek az országban, bár ezek egy részénél a honismeret sokszor csak jelképesen 
van jelen a programban, különösen pedig a tényleges foglalkozásokon. Annak érdekében, 
hogy minél több honismereti tartalmú tábort szervezzenek szerte az országban és minél több 
megyei honismereti egyesület szervezzen honismereti tábort, a Honismereti Szövetség anya-
gilag támogatja a hozzá e célból pályázatot benyújtó közösségeket. Ez az összeg egy-egy tábor 

1 Az V. Országos Iskola és Honismeret konferencián Zamárdiban 2003. október 11-én elhangzott vita-
indító előadás szerkesztett szövege. Az ott kibontakozó „vitát" az egy szem magnetofon nem tudta 
megfelelő módon követni, ezért a Honismeret folyóirat szívesen ad helyet minden, a témával kap-
csolatban írásban megfogalmazott, okos hozzászólásnak. (Szerk.) 
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