
Györffy István a tárgyi néprajzi kutatási feladatok mellett külön megbízott azzal, hogy a rábaközi 
hímzések darabjait kutassam fel. Kérdés volt, hogy van-e még belőlük, mert a múzeumi darabokat 
annak idején kereskedőktől vásárolták, nem a helyszínen gyűjtötték. 

Györffy István személyes példával is irányított bennünket a kutatásban, mert 1939 augusztusá-
ban lejött Rábcakapira s egy napot tölthettünk vele. Megbízott, hogy ha még lehetséges, szerezzek 
néhány hímzést számára. Tárnokrétiben az egyik háznak az istálójában bóklászva, a szénatartóban 
két szalmával tömött, eléggé megviselt hímzett párnát találtam, amelyet nagy nehezen a tulajdonos 
asszonytól, darabját 5 pengőért sikerült megvennem. Más házaknál is találkoztam ezekkel a régi, 
fonott öltéssel hímzett, kifakult piros párnavégekkel. Ilyen hímzéseket 1939-ben senki sem tudott 
már varrni, nem ismerték az öltéseket. 

A Kapiban munkálkodó csoport tagjai Tárnokrétiban, Bősárkányban, Cakóházán, Markotabödö-
gén, meg Kónyban is megfordultak, de a központ Rábcakapi volt. Kálmán Béla és Végh József na-
ponként átjártak Bősárkányba, s az ottani gyékényszövés mesterségével ismerkedtek. Nagyon sok 
anyagot gyűjtöttek össze, s külön tanulmányt írtak róla, ami tudtommal meg is jelent. 

Debreceni lakásunk lebombázása után a romok alól néhány régebbi irat előkerült, s köztük volt az 
az igazolás is, amelyet Teleki Pál és Györffy István írtak alá, hogy az országban járva igazolásként 
felmutathassunk a csendőröknek. Ezt gondosan őriztem, s egy alkalommal Filep Antallal a táj- és 
népkutatás múltjáról beszélgetve, előkerestem, s neki ajándékoztam. 

A munka 1939 nyara után is folytatódott a nánási diákok között, módszeres irányítással, ambíció-
keltéssel. Majd 1942 őszétől kezdve 1944 márciusáig a debreceni Gyakorló Gimnáziumban, ahol kis-
csoportban tömörültek az ilyen érdeklődésű diákok, s Múzeumbarátok néven végezték kutatásaikat. 
Itt is született egy kis remekmű: Boros Barna (Most Ybl-díjas építész Egerben) A debreceni Hatvan 
utcai temető lejfáit rajzolta le, s írt hozzá magvas összefoglalót. A nagyértékű, gazdagon illusztrált gyűj-
tés díjat nyert az ifjúsági táj- és népkutató pályázaton. 

Meghatva emlékezem erre az időre, főleg arra az egyéniségünket átformáló erőre, ami Györffy 
István személyiségéből áradt. Amikor meglátogatott bennünket, a hajdúnánási állomáson vártam nagy 
izgalommal. Fiákért béreltem, hogy a város szélén lévő otthonunkba elvigyem. Leszállva a vonatról 
semmiképpen sem ük be a fiákerbe, hanem azt kérte, minél hasznosabb útvonalon vezessem be 
gyalog, hogy a város szerkezeti felépítését, s a hajdú múlt még fennálló emlékeit, házait láthassa, 
s a város településének minden rejtett érdekességét megtekinthesse. Másfél óráig bolyongtunk a ker-
tes házak között, az utcák és közök sokszor útvesztő világában, s közben a kertes település csodá-
latos rejtelmeit tanította. 

Hazaérkezésünk után azonnal következett az ebéd, amelyre a gimnázium hasonló érdeklődésű ta-
nárát, Igmándy Józsefet is meghívtuk. Nagy beszélgetés keletkezett mindenről, főleg a hajdúnánási 
szalmafonásról és annak múltjáról. Igen jól érezte magát, s amikor az egyik díványon megpillantotta 
feleségem által varrott, szűrhímzésű párnát, elmosolyodott, felvette, megsimogatta, s elmondta, hogy 
azt a mintát az ő nagyapja tervezte. 

A párnát le nem tette aztán, egész idő alatt ölében tartotta simogatva a szép hímzést. 
Molnár József 

Kutatási programot kaptunk 
A kiskunhalasi táborozás első napjaiban Györffy István is velünk volt; elsősorban arra biztatott ben-

nünket, hogy a magunk szemével lássunk, mi magunk legyünk gazdagabbak és alkalmasabbak arra 
a munkára, amelyet hivatásul választottunk. Kiskunhalason a legdöntőbb élményem az alföldi „paraszt-
várossal" való találkozás volt, itt ismerkedtem meg először közelebbről városban élő, pontosabban: 
városi parasztokkal. Ennek kapcsán a legjelentősebb felfedezésem e városi parasztréteg kéziratos iro-
dalmával, irodalmi életével: emlékirataival, költői emlékeivel és sajátos közköltészetével való megis-
merkedés volt. 

Itt egy tipikusan felülről lefelé, a legmagasabb műveltség köreiből a műveltség perifériája irányába 
elmozduló, kettős arcú irodalomról, költészetről, irodalmi életről van szó. Ennek a népi írásbeliség-
nek az alapjául felfogható paraszti „közköltészetet" számos szál fűzi a főleg a diákok és az egyszerűbb 
világi és egyházi értelmiségiek által fenntartott, a 17., 18., 19. századi meglehetős gazdag anyagon 
tanulmányozható kéziratos énekköltészet hagyományaihoz. Az a tény azonban, hogy a 19. és 20. szá-
zadban ennek a költészetnek fenntartói már túlnyomó többségükben városi parasztemberek, kis-
iparosok, pásztorok stb. lettek, jelentós új vonások eredőjévé vált: felerősödött a szóbeli népköl-
tészet hatása, újszerű félnépi műfajok alakultak ki. Az élettani jellegű (sexuális és exkrémentális) 
témák mellett a kriptiádia keretébe szorultak a politikai tárgyú írások is; így őrizhették meg szókimondó, 
elítélő, támadó és gunyoros jellegüket. Az írás lehetőséget adott azonban az önmagát megmutatni 
akaró líraiság megnyilvánulásai számára is: a másolt, átalakított, adaptált, továbbfejlesztett szövegek 
mellett a népi kéziratokban megjelentek a saját szerzemények is. Szerzőiket környezetük is költő-
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ként ismerte és tartotta számon. Az önmegmutatás szándékából születtek meg a paraszti önéletírások 
és a vidék életét, múltját bemutató sajátos memoárok is. 

A halasi paraszt-litterátorok tevékenységével való foglalkozás során ismerkedtem meg Nagy Czirok 
Lászlóval, aki paraszti költők ivadékaként — értelmiségivé válván — a néprajzi gyűjtő tudatossá-
gával, a legnagyobbak szenvedélyességével és fáradhatatlanságával kezdett hozzá a népi hagyomá-
nyok feljegyzéséhez és a népi írásbeliség emlékeinek a gyűjtéséhez. 

Nagy Czirok Lászlóval kialakult tartós kapcsolatunk vezetett el ahhoz, hogy kezdeményezésemre 
1949-ben — akkor ugyanis az Ethnológiai Adattár vezetője voltam —, megkezdődött a rajzokkal, fény-
képekkel stb. együtt mintegy 4-5 ezer lapnyi terjedelmű, Nagy Czirok Lászlótól származó hagyomány-
anyagnak a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában való elhelyezése. Közös munkával alakítot-
tuk ki az anyag elrendezésének, lemásolásának a sorrendjét. Ez a rendszerezés szolgált később a 
Nagy Czirok-kiadványok tematikai alapjául is. 

Űjbarsi élményeimről való beszámolómban első helyen kell beszélnem a tábor szellemi vezetőjé-
ről, Erdei Ferencről. A látottakat, hallottakat úgy szoktuk megbeszélni, hogy mindenki elmondta a 
maga tapasztalatait. Erdei Ferenc ehhez úgy tette hozzá a saját élménybeszámolóját, hogy az mindig 
tartalmazott gondolkodásra késztető, eligazító természetű kiegészítéseket. Senkit sem bírált és nem 
akart senkit utasítgatni sem. 

Ottani emlékeim közül a palóc nyelv fonetikai és nyelvtani gazdagságával való közeli megismer-
kedés tolul az első helyre. Napokig csak élveztem és tudatosan figyeltem a palóc beszédet. A falu 
és a környék néphagyományaira, főleg a népi elbeszélő prózai műfajoknak az életére vonatkozó kér-
dezősködéseim során megismerkedhettem Újbars és környéke (Kiskoszmály, Marosfalva, Mohi, Léva) 
néhány kiváló mesemondójával, elbeszélőjével. Egyik mesemondómat, Rakota Andrásnét javasasszony-
ként, jósnőként is sikerült megismernem. Emberismerete, mindenre kiterjedő figyelme, kombináló-
képessége, emberszeretete tette képessé arra, hogy fel tudja tárni a hozzá fordulók panaszainak, 
gondjainak okát; tanácsot tudjon adni a jövőt illetően. Megnyerő egyénisége, sejtelmesen elzsongító 
hanghordozása enyhe hipnotikus hatás kiváltására is alkalmas volt. A jóslást, jövendőmondást — sa-
ját bevallása szerint is — csak azért művelte, hogy segítsen feloldani a gondok okozta szorongást, 
segítsen embertársainak a nehézségekből való kilábalásban. 

Ujbarson és környékén sikerült összegyűjtenem egy kisebb kötetre való mesét, anekdotát, élmény-
történetet. A teljes anyag megtalálható az Ethnológiai Adattárban. Egy nagyon érdekes, a mese-
vándorlás egyik lehetséges módjának in statu nascendi való bemutatására alkalmas mese az egyet-
len, amelyet eddig sikerült publikálnom az itt felgyújtott anyagból. (Szlovákul hallott mese magyar el-
mondásban. Ethn. 1948. 117.) Ezt a mesét egyébként a javasasszonyként is bemutatott Rakota 
Andrásné mondta el. Ö maga szlovákul hallotta, de a magyar nyelvű hallgatóság számára magyarul 
szokta elmondani. 

Banó István 

Kutatótáborok 
a népegészségügy szolgálatában 

1941 január havában léptem kapcsolatba az Országos Táj- és Népkutató Intézettel, amikor veze-
tőjéhez: Kádár László egyetemi magántanárhoz fordultam és előadtam, hogy közegészségügyi szem-
pontú falukutatást szeretnék végezni a nyári vakációban, hogy a falusi nép életviszonyait jobban meg-
ismerjem, s országunk különböző tájairól adatokat gyűjtsek egy későbbi, átfogóbb orvosi vizsgálathoz. 

1937 óta a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi-fakultása Közegészségtani Inté-
zetében dolgoztam, ahol az egyetem összes hallgatóját, egyetemi éveik alatt két alkalommal egész-
ségvizsgálatban részesítettük. Amikor 1940-ben átvettem a vizsgálatoknak a vezetését, felmerült ben-
nem a gondolat, hogy jó lenne ezeket a megelőző vizsgálatokat szélesebb körre kiterjeszteni. Elsősor-
ban a falvakra gondoltam, hiszen ott pusztított a legjobban népbetegségünk, a tüdőgümőkór, s ez a 
réteg szorult legsürgősebben a segítségre. Kádár László helyeselte tervemet és azt tanácsolta, hogy 
alakítsak népegészségügyi szakcsoportot önként jelentkező orvostanhallgatókból, akik érdeklődnek 
a falusi higiénés viszonyok iránt. Tartsak nekik elméleti előadásokat havonta két alkalommal, a tanév 
végén gyakorlatképpen kiránduljunk. Felhívására 42 orvostanhallgató jelentkezett, akik eljártak az 
előadásokra és közülük 18-an részt vettek májusban Gödöllőn és Úriban a kiránduláson. Mivel az I. és 
II. éves hallgatók klinikai tárgyakat még nem hallgattak, ezért, hogy megkönnyítsem számukra a 
kutatómunkát, kérdőíveket sokszorosítottam, hogy a családoknál ezek segítségével gyűjtsenek majd 
adatokat. 

A falukutatást — ugyancsak a Táj- és Népkutató Intézet tanácsára — Észak-Erdélyben kezdtük 
el, az előző évben visszacsatolt, magyaroklakta falvakban, ahol már dolgoztak tájkutató szakcsoportok. 
Ez nagyon megkönnyítette számunkra a helyzetet, mert a falu népe ismerősként fogadott, a többi 
szakcsoporttag pedig segített a szálláskeresésben és velük együtt étkezhettünk. 1941 júniusában a 
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