
KRÓNIKA 

X. Országos Ifjúsági Honismereti Tábor 
(Karcag, 1976. július 18—30.) 

Tizedik alkalommal gyűltek össze középiskolások, szakmunkás tanulók, i f júmun-
kások, főiskolások és egyetemisták, hogy elkötelezettségükről, hazánk iránti szerete-
tükről tanúbizonyságot tegyenek. Szándékuk szerint is és munkájukkal is azt a prog-
ramot valósították meg, amelyik a cselekvő hazafiságot vallja magáénak. A KISZ 
központi bizottságának és a Hazafias Népfrontnak az érdeme, hogy ezek a honisme-
reti táborok megvalósultak. Elsősorban olyan fiatalokat hívtak meg, akik korábban 
részt vettek már ilyen munkában, többek között pályázatot írtak, szakkörökben tevé-
kenykedtek. 

Ebben az évben Karcag városa adott otthont ennek a tábornak. Szívesen és öröm-
mel vállalta a megtisztelő feladatot. Kitűnően vizsgázott vendéglátásból. A fiatalok 
munkájá t pártoló figyelem és segítőkészség bátorította mindenfelől. Nemcsak a ha-
tóságok, de a város egész lakossága azon volt, hogy a tábor munká ja minél eredmé-
nyesebb legyen, minél teljesebb és sokoldalúbb ismeretek birtokába jussanak a fia-
talok. Mindenki tudta és érezte, hogy milyen fontos ez a munka — ezért segítette. 
Megértették ezt az ország minden tá járól összesereglett fiatalok is, s önként vállalt 
feladataikat maradéktalanul teljesítették. 

Az előkészítő munkában több fontos szempontra kellett ügyelnünk. Mindenek-
előtt arra, hogy a városban folyik a kutató munka, úgy kellett a programot megha-
tározni, hogy azok a témák kapjanak hangsúlyt, amelyek valóban a legfontosabbak, 
leginkább jellemzőek. Ezeken keresztül a fiatalok képet kaphatnak Karcag múltbeli 
és jelenlegi életéről, gondjairól, hagyománytiszteletéről és a ragaszkodásáról ezekhez 
a hagyományokhoz. 

Karcag a Nagykunság központja. Aki megismerkedik a város múl t jával és jelené-
vel, az egyúttal az egész Nagykunságról is képet alkothat magának. A Nagykunság-
ról általában keveset tudunk, sajátos múlt ja pedig majdnem ismeretlen az átlagosan 
tájékozott emberek előtt. A 13. században beköltöző kunok életformája olyan volt, 
mint a honfoglaló magyaroké pár száz évvel korábban. Katonai ere jükre számítva a 
királyok a központi hatalom érdekében különböző kiváltságokkal erősítették meg és 
kötötték magukhoz a kunokat. így a századok folyamán kialakult az a sajátos állapot, 
amelynek következtében a Kunság lakosai kollektíven, a nemességhez hasonló kivált-
ságokat vallhattak magukénak. Hasonló joguk a határőr vidékek katonáskodó lako-
sainak — pl. a székelyeknek — és a hajdúknak volt. 

A török kiűzése után fél évszázadra elvesztették ezt a kiváltságot, és majd csak 
1745-ben szerezték vissza önmegváltással, amelyet redempció néven tar tunk számon. 
Ennek az eredménye sajátos belső fejlődésben jut kifejezésre. A lakosság egyik — 
nagyobb — része birtokon belül került, míg egy kisebb rész kiszorult, de személyük-
ben valamennyien szabadokká váltak. Társadalmilag és gazdaságilag a redempció 
ketté osztotta a lakosságot, megindult a küzdelem a birtokba kerülésért, illetve a meg-
levő kiváltságok védelmében. Ebben a küzdelemben a birtokosok olyan rendszert 
építettek ki a maguk védelmére, amelyik hosszú távon biztosította számukra a szer-
zett előnyöket. Ez természetszerűleg maga után vonta azt, hogy minden rést bezár-
tak, így a szerzett előnyök az általános társadalmi fejlődés mellett elvesztek, sőt a 
múlt század végén már egyenesen hátrányt jelentettek, mert gúzsba kötötték a töb-
bet, jobbat akaró szándékokat is. Az életet a megszokás, a hagyományokhoz kötődés, 
a kialakult rendszer irányította. A mai napig kísértenek ezek a jelenségek, a kutató 
érdeklődés lépten-nyomon találkozik is velük. 

Az is jellemző a városra, de a Nagykunság egészére is, hogy a gazdasági élete 
eléggé külterjesen volt megszervezve. Az ármentesítések előtt a legeltető állattartás 
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és a gabona monokultúrás mezőgazdasági termelési szerkezet volt rá a jellemző. Ez 
az ármentesítések után úgy módosult, hogy a szántóföldek elfoglalták a réteket, lege-
lőket, visszaesett a nagyarányú állattartás. Ugyanakkor ezt nem követte egy inten-
zív, a belterjességre törekvő mezőgazdasági művelés, aminek az lett a következ-
ménye, hogy a nagyhatárú mezőváros tanyavilága bár számszerűen növekedett, a 
gazdasági súlya és jelentősége nem követte ezt a növekedést, mint például a dél-al-
földi tanyavilágban. 

Az elmúlt évtizedekben nagyarányú változások zajlottak le. A Nagykunságban 
alakultak meg először a termelőszövetkezeti községek, s jelenleg erős nagyüzemi ter-
melési rendszer jellemzi a Nagykunság mezőgazdaságát. Emellett az ipar is fejlődött. 
Karcagon ma már a keresőképes lakosság nagyobbik része ipari munkás. Ez a tény 
számunkra szükségessé tette, hogy a változó életformát vizsgáljuk. Ritka kivételes 
alkalom, hogy egy családon belül megfigyelhessük a paraszti életformáról a munkás 
életformára való áttérést és nyomon kísér jük a változással járó jelenségeket. 

Ezek a meggondolások késztettek a r ra minket, hogy a 12 téma kiválasztásánál a 
helyi lehetőségeket vegyük figyelembe. Arra is ügyeltünk, hogy az egyes témák ne 
legyenek elszigeteltek, hanem egymáshoz igazodjanak, egymást kiegészítsék, egymás-
ba átfolyjanak. Az egységben látás előnyével a résztvevők kitekinthettek, lá that ták a 
témájukon túli jelenségek rendszerét is. A mai fiataloknak fontos megismerniük a 
teljes valóságunkat, amelyben benne van a közelmúlt eseményeinek, életsorsainak, 
mozgalmainak a sokasága, de ugyanúgy beletartozik mindaz az ismeret és tudás, mely 
népünk tudatában ma is él és munkál. 

Amikor tehát a klasszikus néprajzi témákat is a vizsgálat középpontjába állítjuk, 
ezt nem azzal a szándékkal tesszük, hogy a szakemberek által elmulasztott gyűj-
téseket pótoljuk, vagy hogy a fiatalokat a múlt nosztalgikus sóvárgására bíztassuk, 
tehát nem „honismeretet művelünk — múlt időben", hanem jelenünk sokszínűsé-
gére próbál juk ráébreszteni az érdeklődőket. Megtanítjuk tisztelni örökségünket, mely 
századokat ölel fel és belekapcsol bennünket az emberiség sokszínű világába. Szabó 
István, a parasztság történetének kutatója a legteljesebben fogalmazott, mikor ezt 
ír ta: „Ami elmúlt, nem hull a semmibe, hanem sorsa és alakítója annak, ami rákö-
vetkezik." 

Mivel a táborlakók nem előzmény nélkül kapcsolódtak be a munkába, továbbkép-
zésként fogtuk fel a programot. Lehetővé tettük, hogy egy témán keresztül megis-
merjék a karcagi emberek gondolkodását, mentalitását, megnyilvánulásait. A résztve-
vők maguk jelölték meg, hogy melyik csoport munkájában kívánnak közreműködni, 
így az egyéni érdeklődés szervesen kapcsolódott a központi elképzelésekhez. 

A munka felépítése hármas volt: a terepen végzett témagyűjtést a cédulázás kö-
vette. A füzetbe leírt adatokat témákra bontva külön lapokra írták át. Ezáltal kide-
rültek a gyűjtés hiányosságai, hézagjai, amit pótolni lehetett, másrészt lehetőség nyí-
lott az első anyagrendezésre. A tábor utolsó napjaiban a gyűjtött anyagból kollek-
tíven vagy egyénileg kis dolgozatokat í r tak a résztvevők. Ezáltal belekósoltak a fel-
dolgozás, a megírás munká jába is. 

A csoportokat kutatók, muzeológusok, szakemberek vezették, akik állandóan 
együtt voltak csoportjukkal, így a folyamatos segítségnyújtás volt a munka jellem-
zője. 

Dr. Barna Gábor a történeti néphagyomány feltárásával foglalkozó csoportot ve-
zette. Karcagra erőteljesen jellemző az, hogy közeli és távoli múltunk az emléke-
zetben emberekhez, eseményekhez, helyzetekhez kötődve marad fenn és örökítődik 
nemzedékről nemzedékre. Ebben nagy szerepe volt a helytörténeti irodalomnak és az 
iskolai oktatásnak egyaránt. Sz. Bányai Irén csoportja az idős adatközlőket a cseléd-
és kubikos életről faggatta. Az agráréletmód kutatói megismerkedhettek a föld nél-
küli szegénység életével, sanyarú sorsukkal, s azokkal a módozatokkal, ahogyan utat 
találtak az agrár-szocialista eszmék képviselőihez, 

Felföldi László csoportja azt vizsgálta, hogy az életmód mennyire határozta meg 
a gyermek játékait. A paraszti közösségekben a játéknak nagyon fontos szerepe van 
abban, hogy a gyermek beletanuljon a felnőttek munkájába. Erőteljesen érvényesül a 
munkára nevelés, ami a mai gyerekeknél — amint ezt ők is megállapították — 
nem jelent elsődleges szempontot. Dr. Füvessy Anikó klasszikus néprajzi témát ve-
zetett, a néphit kutatását. Kultúránk legősibb rétegeit is őrzi a tudat, és a d j a is to-
vább. Ennek a vizsgálata sok tanulságot adott az i f jú kutatóknak. Ugyanez vonatko-
zik a Gémes Balázs vezette népi gyógyászat kutatására is. Az irracionális ismeretek 
mellett a füvekben rejlő gyógyító erő kihasználásának ismerete eleven gyakorlata a 
mai embereknek is. 
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Nánási Mihály csoportja a karcagi ifjúsági mozgalom történetét vizsgálta sokol-
dalúan, az elmúlt három évtizedes időt átölelve. Különösen a KISZ megalakulásának 
közelgő jubileumára való tekintettel volt fontos ennek a témának a kutatása. A me-
zővárosi—tanyai életforma nem alakított ki olyan közösségi alkalmakat, mint más tá-
jakon. Ezért különös jelentősége van azoknak az emlékeknek, amelyek családi hagyo-
mányozódás ú t ján örökítődnek nemzedékeken át. Ezekből összeállítható egy-egy vá-
ros színes múl t ja és jelene. A családtörténetet vizsgáló csoport — Örsi Julianna veze-
tésével — hasznos és szép eredményeket ért el ebben a munkában. 

A Nagykunság nem tartozik azon tá jak közé, ahol jelentős kertkultúra virágzik. 
Annál jellemzőbb viszont a városokat körülölelő zárt kertek világa. Itt sok eszköz 
és eljárás megőrződött, amely korábban a gazdálkodást jellemezte, s amely a szocia-
lista mezőgazdaság kibontakozásával visszaszorult. A kertek épületei évszázados épí-
tőhagyományt őriznek, s külön tanulságos volt a kint dolgozók kommunikációs rend-
szere. Ezeket vizsgálta a dr. Petercsák Tivadar és Bodor Géza vezette csoport. A mai, 
erősen pusztuló tanyavilág szociográfiai hitelességű felmérését dr. Szabó László cso-
portja végezte. A tanya és lakói ma sokrétű feladatot rónak a városra, jobb megér-
tését segítette ez a munka is, a résztvevők pedig megismerkedhettek ezzel a különös 
világgal. 

A parasztpolgári életvitelű Karcagon a legutóbbi időkig nagy szerepe volt a vá-
szonnak a viseletben. Ezt vizsgálta G. Vámos Mária csoportja. Gyűjtése hiánypótló 
volt, a fiatalok bepillantottak a polgárosodó életforma mindennapjaiba is. A ragad-
vány- és állatneveket gyűjtő csoport a névtan egy eléggé elhanyagolt ágában végzett 
munkát jó eredménnyel. Winkler Ferenc csoportja egyúttal az állattartás rendszeré-
vel is megismerkedhetett a téma kapcsán. 

A munkáséletmód kutatása módszerében is ú j volt. A szociológia tudományos 
módszerével közelítették meg a mai, munkássá lett parasztok világát. Az egy üzemre 
kiterjedő vizsgálathoz dr. Virágh Mária és Tosics Iván alapos munkával készítették 
fel a fiatalokat, hogy aztán a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazzák a sajátmaguk 
altal levont tanulságok megfogalmazásában. 

A tábor résztvevőinek ajánló bibliográfiát állítottunk össze, melyben a Nagykun-
ságra vonatkozó irodalmat sorakoztattuk fel. Dr. Szilágyi Miklós aspiráns megnyitó 
előadásában sokoldalúan elemezte a Nagykunság gazdaságát és társadalmát napjain-
kig. Ez nagy segítséget adott ahhoz, hogy a terepen tapasztalt jelenségeket a részt-
vevők értelmezni tudják. A csoportoknak külön-külön foglalkoztató termek állottak 
a rendelkezésükre, ahol a gyűjtött anyagot rendezhették és feldolgozhatták. 

A szakmai programot egészítette ki a kulturális program: Vargyas Lajos Balla-
dáink és Európa, Czine Mihály Irodalmunk és valóságunk a XX. században, valamint 
Hartha Gábor Mohács a magyar történelemben című előadása. íróvendégünk volt 
Sánta Ferenc, s egy este a Sárréti Népiegyüttes színes folklórműsorát élvezhettük, 
majd táncházzá alakulva ismerkedhettünk a tánclépésekkel. A hortobágyi kirándulás 
— gyalog tet tük meg az utat Nádudvartól a hortobágyi csárdáig — bizonyára tovább 
bővítette a sokfaj ta élményt. 

Az utolsó előtti estén a fiatalok a város pár t - és tanácsi, valamint gazdasági ve-
zetőivel találkoztak, akik előtt felvethették mindazokat a kérdéseket, amelyekkel a 
két hét alatt találkoztak, s ezekre megfelelő választ is kaptak. Megállapíthattuk, hogy 
a fiatalok nyitott szemmel jár tak a városban, észrevették a legfontosabb eredménye-
ket, gondokat és összefüggéseket, sok élménnyel, ennek a városnak, ennek a t á jnak 
a megismerésével gazdagodva tértek haza otthoni munkájukhoz. 

Dr. Bellon Tibor 

Szedett lakodalmas törülköző (Szilágyballa, 1925) 
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