
zoga kötélhágcsóval megmásztuk a barlang fosszilis jégfalát, s megtekintettük a jég-
fal al ján elterülő újonnan felfedezett cseppköves részeket. Az ő vezetésével j á r tam 
be először a Tordasi hasadék nehezen megközelíthető barlangjait . Esténként Gälffy 
Máté vendégszerető házában hosszú órákat beszélgettünk a mészkői parasztokkal. 
Gazdag eredménnyel tanulmányoztuk Aranyosszék települését, a Berettyó forrásvidé-
kének irtványfalait . Meglátogattuk Magyarigenben Bod Péter s í r já t s a torockói uni -
tárius templomban együtt hallgattuk a pünkösdi zsoltáréneklést. Amikor egyszerű 
nárcisz-koszorút helyeztünk Bod Péter s í r jára , Tulogdi János csak ennyit mondot t : 
Lesz-e virág ezen a síron száz év múlva? — Lesz-e magyar Magyarigenben? 

Útjaink során Tulogdi János ismert minden virágot, állatot, hegyvonulatot, pa ta-
kot, ösvényt, falut, műemléket. Mindezekről Orbán Balázs-i ihletettséggel tudott szól-
ni. Távozásával a székely enciklopédista méltó utódját, az erdélyi honismeret tudós 
művelőjét gyászoljuk. 

Gunda Béla 

Lengyelországi ünnepségek 
Bem hamvainak hazavitele 

évfordulóján 

Bem József neve annyira összeforrott 
az 1848—49. évi magyarországi szabad-
ságharccal, hogy sokan — nem tudván 
lengyel voltát — magyarnak hiszik. 

Az első világháború után, az évszáza-
dos szétszákítottságából föl támadt len-
gyel állam fontos kötelességének tartot-
ta nemzeti hőse hamvainak hazavitelét, 
így ért véget vándorút ja annak, kit há-
rom ország vallhatott magáénak. Len-
gyelország szülöttje, Magyarország hő-
se, Törökország halottja volt egy sze-
mélyben. 

1929-ben a hamvait hazaszállító külön-
vonat Magyarország területén haladt ke-
resztül. Az akkori ünnepségekről számos 
beszámoló jelent meg, most pedig Tar-
now város lakossága kétnapos ünnep-
séggel emlékezett meg az 50. évforduló-
ról. Ott volt hazánk varsói nagykövete 
munkatársaival, Tornow testvérvárosá-
nak, Kiskőrösnek küldöttsége, a buda-
pesti Bem József Lengyel Kulturális 
Egyesület két munkatársa, magyar mű-
vészek és jelen sorok írója tó. 

A lengyel meghívottak között talál-
koztunk Bem nővérének ükunokájával . 
Képviseltette magát a Poznani Lengyel 
—Magyar Barát i Társaság Antonievicz 
József né személyében, aki az egykor Ma-
gyarországra menekül t lengyel újságíró 
magyar születésű félesége. Ott volt az 
Ostrolékai (Osztrolenka) Múzeum kül-
döttsége Bemard Kielak igazgató veze-
tésével. A Bem nevét viselő Torunyi Fel-
sőbb Tiszti Iskola képviselőit a parancs-
nok vezette. 

Az ünnepség október 6-án a Bem 
Mauzóleum megkoszorúzásával kezdő-

dött, ahol — többek között — varsói 
nagykövetünk is beszédet mondott. A 
megemlékezés virágait, koszorúit cserké-
szek vitték át csónakokon a Mauzóleum 
talapzatához. A közös ebéd után a kö-
zépkori városháza épületében levő m ú -
zeumban rendezett Bem emlékkiállítás 
megtékintése következett, m a j d a? 
„Azoty" Kémiai Művek szép kul túr te r -
mében Jerzy Cieslak ezredes, graf ikus-
művész Bem erdélyi hadjárata nyomá-
ban 1848—Í9 című kiállításának ünne-
pélyes megnyitására került sor. 

Díszőrség áll Bem tarnowi síremlékénél 

16 



A második nap délelőttjén először a 
tarnowi Bem József Általános Iskola nö-
vendékeinek szavalói lépték fel Petőfi 
Sándor Az erdélyi hadsereg és Horwid 
C. Bem emlékének szentelt gyászrapszó-
dia előadásával. A szünetben Drwal Bog-
dana és Anatol tarnowi szobrászművész-
házaspár bemutat ta a Bem emlékmű ter-
veit. Majd pedig tudományos ülés kez-
dődött, melynek magyar és lengyel elő-
adói voltak. Az ünnepség délután — a 
Tarnowi Magyarbarátok Társaságának 
székházában — baráti beszélgetéssel 
folytatódott. Végül este Debnó várában 
Balassi Bálint emlékünnepséggel zárult 
a kétnapos baráti találkozó. 

Dr. Szele Lajos 

A II. Pest megyei 
honismereti tábor 

Országszerte megszaporodtak a nyári 
táborok — nem azokra gondolok, ame-
lyekben a gyerekek pihenése, az alka-
lomszerű élményszerzés kap főszerepet, 
hanem azokra, amelyekben az ismeretek 
gyarapítása viszonylag kötetlen formá-
ban ugyan, de szervezetten, céltudatosan 
történik. „Tavaly is voltam a honismere-
ti táborban — hallottam egy diáklánytól 
—, az idén sokkal eredményesebb mun-
kát végezhettünk, mer t az idős embere-
ket kérdőív segítségével val lat tuk élet-
módjukról, a viseletről, a szokásokról." 

Ezek a szavak Aszódon, a középisko-
lai kollégiumban hangzottak el. 1979 jú-
nius—júliusában itt rendezték immár 
második alkalommal azt a honismereti 
gyűjtőtábort, amelyben huszonkét Pest 
és Heves megyei középiskolás vet t részt, 
no meg az a ké t képzőművészeti gimna-
zista diák, akik fényképezéssel egészítet-
ték ki a gyűjtött feljegyzéseket. A tábort, 
amelyet a múzeum mellett a helyi, járási 
és megyei szervek is segítettek — Asz-
talos István, az aszódi Petőfi Múzeuim 
igazgatója vezette, a különböző szakcso-
portokat pedig etnográfus muzeológusok, 
tanárok -irányították. 

— Nagyon tanulságos volt a Marton 
Pálné Homok Erzsébet parasztíró által 
alapított vérségi falumúzeumban való ki-
rándulásunk — mondotta Kocsis Gyula, 
a ceglédi múzeum igazgatója —, látható 
ott Kádár János levele is, amelyben ar-
ról szól, hogy milyen fontos az a mun-
ka, amelyet a hagyományok kutatói vé-
geznek, azok, akik a mai f iataloknak 
megmutat ják a régi élet szépségeit és 
nehézségeit, a kul túra sokféleségét. 

A kirándulás persze nem azt jelenti, 
hogy a résztvevők passzív befogadók let-
tek volna. Mert rendeztek ugyan elő-
adást és filmvetítést a Galga mente nép-
művészetéről, találkozót az egyik Üj Tü-
kör klubbal és Sára Ferenc népművész-
szel, beatkoncertet, tábortüzet és sport-
versenyt is a tíz nap alatt, ahogyan ez 
minden táborban dukál. A fő programot 
azonban a csoportos és egyéni gyűjtő-
munka és az adatok feldolgozása adta. 
Mégpedig úgy, hogy érdeklődése szerint 
csatlakozhatott iilindenki a népi gazdál-
kodást, a népviseletet, illetve a népszo-
kásokat kutató csoporthoz. 

A népi gazdálkodás kutatói azt vizs-
gálták, hogyan változott a kisparaszti 
gazdaság a két világháború között, ho-
gyan jelentek meg a mezőgazdasági gé-
pek, hogyan alakult a vetésterület, a 
szemtermelés, az állatállomány. A ha-
gyományos termelési tapasztalatot őr-
ző vidékeken a diákok nem tárgygyűj-
tést végeztek elsősorban, bár ha szükség 
volt rá, kiegészítették a múzeumi anya-
got is, hanem az adatok és a fénykép-
felvételek gyarapításán fáradoztak. 

— A szokásokat, a viseletet alapve-
tően a gazdasági helyzet határozta meg 
— veszik á t a szót a másik két csoport 
vezetői, Máthé Tünde és Nagy Júlia ta-
nárnő, Kocsis Gyuláné muzeológus —, az 
egyes közösségek gyűj tőmunkája tehát 
összekapcsolódott. A viseletnél ma is to-
vábbélő formákat figyelhetünk meg. A 
színek egyre inkább eltűntek, de ami 
megmaradt, arra utal, hogy a községek, 
a környéken lakó nemzetiségek — hiszen 
Aszódon és Domolyban például szlovák 
Ikladon német nemzetiség is él — köl-
csönösen átvették egymás motívumait, 
színvilágát. 

A népszokások gyűjtői már az első na-
pon rájöttek, hogy kérdéseikre másho-
gyan válaszolnak a különböző vallási ha-
gyományokat őrző emberek. Bizonyos 
szokásokra azonban az öregek közül 
szinte mindenki emlékszik. A téltemetés 
— a kiszetemetés — például a negyve-
nes években még közismert volt itt, a 
legidősebbek azt is tudják, mit jelentett 
a szokás. Érdekes mondások kerültek 
elő: „Készülődjetek, mer t a bagiak most 
dobják ki a sonkát" — mondogatták ré-
gen az evangélikus aszódiak húshagyó-
kedden. Szláv eredetű szokások nyo-
mai is előbukkantak, mint a Szent Iván 
napi tűzugrásé. Ez és a szintén fennma-
radt mondás: „Hosszú, mint a Szent Iván 
éj i ének" szintén a nemzetiségek művé-
szetének, hagyományainak kölcsönhatá-
sát bizonyítja. 
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