
Jugoszláviai és hazai magyar szakemberek együttműködésével a végső cél egy teljes drávaszögi monog-
ráfia elkészítése. Minden reményünk megvan, hogy ez az ezredfordulóig sikerül. 

Az 1942-ben indult mozgalom a kitérők ellenére is kiterebélyesedett; rajtunk kívül más hazai 
és jugoszláviai magyar kutatók is felfigyeltek Kopácsit, a Drávaszögre; sajnos, nincs helyünk mun-
kájuk bemutatására. (Ld. A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Szerk: Máténé Szabó Mária 
Rózsa. Bp., 1984. TIT. 25—65. old. bőséges bibliográfiával.) Időközben Vörösmarton helytörténeti-
irodalmi, Laskón néprajzi, Kopácson pedig madártani állandó kiállítás nyílt, így az isten háta mögötti 
Drávaszög hovatovább isten színe elé, a közérdeklődés előterébe került. 

Katona Imre 

Egész életre szóló hatás 
1942 őszén — dr. Rónai Andrásnak a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

kétéves Szociális Szaktanfolyamán tartott „Nép- és tájkutatás" című előadásai révén kerültem kapcso-
latba a Táj- és Népkutató Intézettel, melynek csütörtök esti előadásait az akkori Eszterházy utcában 
szorgalmasan és örömmel látogattam. Sokszínű társaság verődött itt össze a legkülönbözőbb egye-
temekről, egyben azonban közösek voltunk: mindnyájan érzékenyen reagáltunk a magyar sorskérdé-
sekre. Fiatalok voltunk, vidámak, énekes-kedvűek, vitatkozásra készek és izgatottan vártuk, hogy ér-
demesnek találtatunk-e, hogy részt vegyünk az ugocsai kutatótáborban. 

Nem tudom, ki döntött úgy a Tájkutatóban, hogy vizsgálódási és kutatási területül az országnak 
ezt az ismeretlen csücskét jelölje. Talán a megye kicsinysége, különleges földrajzi adottságai, változa-
tos történelmi múltja, sokszínű etnikuma miatt esett Ugocsára a választás, ki tudja. 

A kutatást — főként Mády tanár úr vezetésével — hosszú előkészítő folyamat előzte meg. Mind-
nyájan úgy mentünk a helyszínre, hogy már átrágtuk magunkat a fellelhető Ugocsára vonatkozó 
irodalmakon és statisztikákon. Két ugocsai kutatótábor volt: 1943 júliusában és 1944 januárjában 31, 
illetve 25 egyetemi hallgató részvételével. Négy tanárunk közül mindig hiányzott valaki a katonai 
behívások miatt. Az első tábor előtt Nagyszőllősön volt egyhetes eligazítás, majd szétrajzottunk a me-
gyébe. 2-3 diákhoz 2-5 község tartozott. 

A kutatott községek egész lakosságáról kitöltöttük az előre nyomtatott „Családlap"-okat. Ezen három 
nemzedék születési helye, ideje, iskolázottsága, anyagi helyzete, társadalmi elhelyezkedése a faluban, 
fő- és mellékfoglalkozása, vallása stb. szerepelt. A telekkönyvekből kiírtuk a birtokviszonyokat, azok kö-
zelmúltbeli változásait. Az anyakönyvekből (egyháziakból is) sok évre visszamenő születési és halálozási 
gyakoriságokat számítottunk. Feljegyeztük a helyi földrajzi neveket. A térképészek sorra járták a 
falvakat és elkészítették a határtérképeket. Gyűjtöttünk helyi szólás-mondásokat, meséket, baboná-
kat, bájolást, népi gyógyítást, csalimeséket, boszorkánytörténeteket, betlehemesjátékot. Még a temető 
kopjafáiról is készítettünk feljegyzéseket. 

Nem tudom, a többiek hogy voltak vele, de én nagyon büszke és boldog voltam, hogy fiatal 
korom ellenére mindebben részt vehetek. Nekem nagyon sokat jelentett Ugocsa! Megnyugvást jelentett 
a háború közepén, hogy hasznosat tettem, hogy törlesztettem valamit társadalmi adósságomból. Ren-
geteget tanultam: Mády tanár úrtól módszert, a kutatások megalapozásának szükségességét; őszin-
te emberséget Kovács Pétertől; a szakma szenvedélyes szeretetét Tálasi tanár úrtól; Morvay Péter-
től meg a szüntelen aktivitás és lendület fontosságát minden munkában. 

1984. május 9-én, Tálasi István temetésén is elhangzott a bűvös szó: kutatótábor, de külön Ugo-
csa nem említtetett. Pedig tudom jól, hogy ez a tábor volt a tanár úr „kedvence". Ha összefutot-
tunk véletlenül valahol, lehetetlen volt meg nem emlékezni róla. „Olyan nem lesz még egy" — mondta. 

Nagy-lványi Fekete Magda 

Mi lesz a nagy értékű anyag sorsa? 
Több táj- és népkutató táborban vettem részt, először a sárpilisi „női" táborban, amelyet Üjváriné 

Kerékgyártó Adrién készített elő, majd a bogdándi, a makádi és végül az ugocsai táborban. E tábo-
rokról azonban mások számolnak be. Azt szeretném elmondani, milyen mély benyomást tett rám, hogy 
elsőéves hallgatóként részt vehettem 1939 elején az egyetemi Néprajzi Intézetben rendezett összejöve-
teleken, ahol Györffy István mindig jelen volt. A hires kiállítás bezárása után kezdődtek ezek az 
összejövetelek. 

A néprajzi szemináriumban tartott csütörtöki előadások hangulata felejthetetlen. A helyiség tömve 
diákokkal, sok más szakos fiatallal, jórészt népi származású fiúkkal, a későbbi népi kollégistákkal. 
A gyűlés dalolással kezdődött, dalolással végződött. Emlékezetes Erdei Ferenc előadása, Somogyi 
Imre beszéde „Kert-Magyarország" tervéről, K. Kovács László finnországi beszámolója. Kirándulások 
is voltak, Nagytarcsára, Fótra mentünk, ott Muharay Elemér táncosai színpadon mutatkoztak be. 
Gondolkodásom, szemléletem egy félév alatt megváltozott. 
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