
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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Széchenyi Tudományos Társaságtól ösztöndíjat kaptam a falusi higiénés viszonyok tanulmányozására. 
Szakcsoportom tagjainak úti és ellátási költségeit ebből az ösztöndíjból fedeztem. 

Első utunk Magyarnemegyére vezetett, ahová két orvostanhallgatót vittem magammal: Füzy Miklóst 
és Szabó Pált, akik 1941. július 9—23-a között tartózkodtak ott. Az első héten én is velük marad-
tam, amíg belejöttek a munkába. Közegészségügyi szempontból érdekelt bennünket: a lakás (szobák 
nagysága, fűtés, szellőztetés, természetes és mesterséges világítás), a ruházkodás, tisztálkodás, a táp-
lálkozás, ivóvízellátás, alkoholfogyasztás, dohányzás, betegségek, járványok; iskolaegészségügy, népmoz-
galom (házasságkötések, születések, halálozások, szaporodás stb.). Végül Tálasi István tanácsára egész-
ségügyi néprajzot is vettünk fel: mit tudnak az emberi testről, az egyes szervekről és azok élettani 
működéséről; mit tudnak a különböző betegségekről, azok okozóiról és milyen gyógyeljárásokat hasz-
nálnak különböző betegségek esetén? Ezenkívül a szociális viszonyok iránt is érdeklődtünk (foglalkozás, 
földbirtok nagysága, állatállomány stb.). 

Ugyanebben az évben: 1941. július 17-én a Bihar megyei Micshére mentem két orvostanhallgatóval: 
Balogh Imrével és Treit Sándorral. Két hetet töltöttünk ott, s az előbb említett kérdőivekkel vet-
tünk fel adatokat, de ezenkívül a községi orvostól is mindkét helyen hasznos ismereteket kaptunk, 
a népmozgalmi adatokat pedig a helybeli plébánián és a községházán vezetett anyakönyvekből sze-
reztük be. 

Velünk egyidőben Széken a Katonai Képességvizsgáló Intézet munkatársai dolgoztak es segítséget 
kértek tőlem. Ide 9 orvostanhallgatót küldtem, akik július 22—augusztus 4 között 7—14 napot 
töltöttek ott. Költségeiket a Katonai Képesség vizsgáló Intézet fedezte. 

1941 augusztus 13—18-a között eljutottam még Visk-te (Máramaros megye), ahová Ledenyei Ti-
bor orvostanhallgató kisért el. E falunak a fele magyar, a másik fele rutén. Ez volt az utolsó állo-
másunk ezen a nyáron. 

A következő év nyarán Bogdándra (Szilágy megye) mentem: 1942. július 2—17-ig, ahová Ba-
logh Imre kísért el, aki az előző évben már Micskén járt és gyakorlatot szerzett a kutatásban. Jú-
lius 17. után egyedül maradt még egy hétig. Július 22-e között a Baranya megyei Kopácson is jártam, de 
komolyabb munkára nem volt időm. 

1943. július 5-én visszamentem Bogdándra Balogh Imre orvostanhallgatóval, az előző évi anyagot 
kiegészíteni. Onnan július 10-én M agyamé me gyére, július 16-án tovább Micskére és július végén visz-
sza Budapestre. Ez évi kutatásom teljes egészében arra irányult, hogy adatokat gyűjtsek a falusi nép 
egészségügyi ismereteiről: mit tudnak az emberi szervezetről és a betegségekről? Ezekből kiderült, hogy 
még mindig sok a babona és kuruzslás a falvakban. Ezzel be is fejeződött népegészségügyi faluku-
tatásom, mert az 1944. év nyara már nem volt alkalmas ennek folytatására. 

A Népegészségügyi Szakcsoport által gyűjtött anyagból eddig a micskei készült el teljesen, ame-
lyet 1944-ben Mády Zoltánnak adtam át 121 gépelt oldalon, 24 fényképfelvétel kíséretében. A címe: 
Falukutatási kísérlet közegészségi nézőpontból egy Bihar megyei községben. Ennek a sorsáról nem 
tudok, ezért 1976-ban újra megírtam (meglevő adataim alapján) és az Orvostörténeti Múzeumba ad-
tam be. A micskei anyagból egy részlet kibővítve megjelent az Egészségtudományi Közlöny című 
folyóirat 1942. évi 1—2. számában Egy biharmegyei község lakosságának táplálkozási viszonyai címmel. 

A magyarneme gyei anyagot is teljesen feldolgoztam. A bogdándi anyag még feldolgozásra szorul. A 
viski és a kopácsi anyagból csak részletek vannak meg. 

Arra a kérdésre, hogy miben látom egykori falukutatásaink jelentőségét, azt tudom válaszolni, 
hogy olyan falvakban jártunk, amelyeket ideiglenesen visszacsatoltak az anyaországhoz, s olyan ma-
gyarok közegészségügyi helyzetéről gyűjthettünk adatokat, akik szórványvidéken élnek, s ennek meg-
ismétlésére jelenleg nincs lehetőség. Másrészt több orvostanhallgató ismerkedett meg a falusi környe-
zettel és a falukutatási módszerrel, amelyet később orvosi munkájukban hasznosíthattak és bizonyos 
közegészségügyi szemléletet is kaptak. Megismerkedtek ezenkívül más szakterületen dolgozó faluku-
tatókkal, illetve azok módszereivel és munkájukkal. Én is e munkaterületen ismerkedtem meg és ba-
rátkoztunk össze Mády Zoltánnal, Morvay Péterrel, Tálasi Istvánnal és másokkal. 

Dr. Molnár Vilmos 

A drávaszögi kutatás és mai folytatása 
A Györffy István kezdeményezte táj- és népkutató mozgalom keretében 1942 nyarán került sor a 

Baranya megyei Kopácson egy többirányú gyűjtőtábor megrendezésére, amelyen magam is részt vettem. 
Eredetileg az örségbe mentünk volna, de a tervet az ottani árvíz miatt az utolsó pillanatban módosítani 
kellett. E változtatás szerencse volt a szerencsétlenségben: a Drávaszög és benne Kopács falu volt a ke-
vésbé ismert, ugyanakkor a gazdagabb hagyományú is, az 1942-es indulás óta a gyűjtések és feldolgozá-
sok kisebb-nagyobb megszakításokkal máig tartanak. 

A Dárvaszög, másként Drávaköz a történelmi Baranya megye Duna—Dráva közé ékelődő délke-
leti csücske. Régi Hegyalja (tractus Submontanus) és újabb Baranyai Háromszög elnevezése is fele-
désbe merült, ellenben a legdélibb Laskó, Várdaróc és Kopács lakói máig alfalusiaV-naV. tartják ma-
gukat. A közelmúltig elsősorban egymás között házasodtak, s a többinél viszonylag régiesebb szinten 
rekedtek meg, különösen Kopács hagyományossága szembetűnő; községünk e jellege a szlavóniai 
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