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1 AhamarosanmegjelenőNagytárkány II. –lázárPéter:Nagytárkányi népköltési gyűjtemény
(1913–1914) könyvbevezetőtanulmánya.
2 KöszönetteltartozunkliszkaJózsefnekésVigaGyulánakaszervezőmunkáértésatürelemért,druckerAnikónakaszövegekbegépeléséértésGranasztóiPéternekazeredetikézirat
digitalizálásáért.
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nagytárkánymonográfiája2006-banjelentmeg,aFórumKisebbségkutatóIntézetkiadásában.Tizennyolcszerzőtizenhattanulmánybanírtamegaközségtelepüléstörténetének, társadalomtörténeténekésnéprajzánakfontosfejezeteit.(Viga2006.)Akutatócsoportmunkájasoránkézbekerültaz1913–1914-benkeletkezettNagytárkányi népköltési gyűjtemény,lázárPéterrómaikatolikusteológuskéziratosgyűjtése.Atöbbmint
300oldalas,kiválóanolvashatóésszépenszerkesztett,gazdagkéziratteljesterjedelembenvaló,önállómegjelentetésétaszerkesztőésakiadóegyII.kötetbentervezte,
amitamonográfiacímébenfeltüntetettI-esszámisjelez.Asorsúgyhozta,hogytöbb
mintegyévtizedetkellettvárnierreapillanatra,jelenkötettelmegvalósulezarégeltervezettforráskiadás.2
AkéziratabudapestinéprajziMúzeumbantalálható,azEtnológiaiArchívumban,EA
440 leltári számon, az úgynevezett Folklore Fellows-gyűjtések egyik darabjaként.
létezéseakutatásszámárarégótaismert,korábbanegy-egynépköltészetiműfaj,egyegytémakörfeldolgozásasoránbizonyosrészleteketpublikáltakisbelőle,legtöbbeta
jelesnapiszokásokkapcsánsz.TóthJudit,deteljeskiadásáramostelőszörkerülsor.
(sz.Tóth2006,383–430.p.;balogh2015,11–56.p.)szerzőjelázárPéter(1893–
1942)nagytárkányiszületésűrómaikatolikuspap,akiEgerbenvégzősgimnazistaés
elsőévespapnövendékkorábankészítetteagyűjteményt,kétországospályázatifelhívás keretében. Az első felhívásra beadott munkájával díjat nyert, a második körben
ezértmárfelkéréstkapottagyűjteményfolytatásáraaszervezőktől.Akétrészbőlálló,
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összesen 303 oldalas kézirat több mint 500 folklórszöveget tartalmaz, széles körű
műfaji összetételben: népdalok (szerelmi és katonadalok), népballadák, alkalmi
köszöntőversek, gyermekjátékok, szokásleírások és szokásszövegek, néphitszövegek
ésadatok,találóskérdésektalálhatókbenne.Agyűjteménykb.90%-átnagytárkánybangyűjtöttelázárPéter.Amaradék10%-otkitevőmintegy50–60szövegagyűjtésbe
bekapcsolódó családtagjai és diáktársai révén további öt településről származik:
Keresztespüspöki(maMezőkeresztes,borsodmegye),EgerésParád(hevesmegye),
Ajak(szabolcsmegye)ésVásárosnamény(beregmegye).
Aszerző,lázárPéterdiákkorisikereiellenéreanépköltésigyűjtőmunkátnemfolytatta,pontosabbanfelnőttkoriéletrajzábanmárnincsnyomaa18éveskorábankibontakozónéprajziérdeklődésnek.életútjaegyklasszikuspapikarrier,azegrifőegyházmegyeterületénéltésszolgáltegyházmegyésplébánoskénttöbbtelepülésen,48évesen
tragikushirtelenséggelbekövetkezetthaláláig.
lázár Péter 1893. február 8-án született nagytárkányban.3 1911-ben jelentkezett
Egerbe,aholjúlius1-énfelvételtnyertaciszterciFőgimnáziumVII.osztályábamintegyházmegyéspapnövendék.4 (Ateológiaifőiskolátmegelőzőenakatolikusgimnáziumkét
utolsó,VII–VIII.évfolyamavoltazelőkészítőidőszakakispapokszámára.)Agimnáziumbannemvoltalegjobbtanuló,érettséginpéldáuljavítóvizsgárakötelezték.5 Ennekellenére1913őszétőlateológiánfolytattatanulmányait.1917-benszenteltékfel,újmiséskáplánkéntelsőszolgálatihelyeahevesmegyeiErdőkövesdvolt.6 néhányévmúlvaáthelyezték,1921-benmáraszinténhevesmegyeibodonyközségbenvoltsegédlelkész.Aplébánossalésahelyitanítóvalközösenkatolikusolvasókörtszerveztek,ennekkeretébenaz
ifjúságiegyletvezetőjelázárPétervolt.7 Ittsemsokáigtevékenykedett,1922.szeptember20-ánazérsekáthelyezteJász-nagykun-szolnokmegyébe,Kunszentmártonba,szintén segédlelkésznek.8 Felelős szerkesztője volt a Kunszentmártoni Katolikus Tudósító
néhányévfolyamának.9 EztkövetőenMiskolcrakerülhetetthitoktatónak,deeztcsakaz
Eger címűnapilaphíradásábóltudjuk,aholaz1929.április19-ihírekbeneztolvassuk:
„szmrecsányi lajos egri érsek kegyúri kijelölés alapján Tiszalök község plébánosává
lázárPétermiskolcir.k.hittanártnevezteki.”10 hogybizonyosanrólavanszó,aztmegerősítiaciszterFőgimnáziumértesítője,aholahúszévesérettségitalálkozónlázárPétert
1933-bantiszalökiplébánoskéntemlítik.11 Innenkerültát1936-banutolsóállomáshelyÉrtesítő, 1913,87.p.
Eger, 1911.53.évf.3.sz.(1911.július5.)
Értesítő, 1913,87.p.
Egri Újság, 24.évf.54.sz.4.p.(1917.február23.)
Egri Újság, 28.évf.145.sz.4.p.(1921.június29.)
Egri Népújság, 39.évf.213.sz.3.p.(1922.szeptember20.)
Magyar Katolikus Lexikon,KunszentmártoniKatolikusTudósítószócikk.http://lexikon.katolikus.hu/K/Kunszentm%c3%A1rtoni%20Katolikus%20Tud%c3%b3s%c3%Adt%c3%b3.html
(letöltés:2017.június10.)
10 Eger, 40.évf.40.sz.3.p.(1929.április20.)
11 Értesítő, 1933,65.p.
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AmagyarnéprajztudománytörténeteFolklore Fellows-gyűjtéseknek (rövidítveFF-vagy
FFc-gyűjtések)neveziaztahatalmaskéziratanyagot,amely1912–1917közöttkeletkezett,egyjólszervezettországosönkéntesgyűjtőmozgalomkeretében.Eztatöbbszáz
füzetbőlálló,150ezeroldalrabecsültkéziratosanyagot(diószegi1972,148.p.)főként
vidékiközépiskolákésfőiskolákdiákjai,tanáraigyűjtötték,legnagyobbrészeanéprajzi
MúzeumEtnológiaiArchívumában,kisebbrészeszétszórtanazegykorrésztvevőiskoláksajátgyűjteményeibentalálható.AkéziratokfeldolgozásaésaMagyarnépköltési
Gyűjteménysorozatábanvalóközzétételemáragyűjtésekelindulásánakidejéniscél
volt, de az 1. világháború miatt csak a Nagyszalontai gyűjtés jelent meg 1924-ben.
(szendrey 1924.) Az azóta eltelt időben néhány tematikus válogatás és két jelentős
önállókötetlátottnapvilágotaforrásanyagból,jelenkiadványunkisezeksorábailleszthető.(banó1983,36–50.p.;Verebélyi1998;szalay–rudasné2001;Tóth2005,45–
65.p.;balogh2015,11–56.p.)
12 MagyarKatolikuslexikon,Tiszafüredszócikk.
http://lexikon.katolikus.hu/T/Tiszaf%c3%bcred.html(letöltés:2017.június10.)
13 Eger, 51.évf.173.sz.4.p.(1940.november2.)
14 Eger, 48.évf.190.sz.4.p.(1937.november28.)
15 Eger, 49.évf.144.sz.2.p.(1938.szeptember11.)
16 Eger, 48.évf.143.sz.2.p.(1937.augusztus20.)
17 Eger, 50.évf.135.sz.5.p.(1939.augusztus27.)
18 Eger, 53.évf.14.sz.5.p.(1942.január24.)
19 Valójában25aktívévéből13-athevesben,8-atmásmegyébentöltött.Ittvalószínűlegcsaka
közéletiszempontbólisszámontartottutolsóhéttiszafürediévéregondoltamegemlékező.
20 Eger, 53.évf.27.sz.1.p.(1942.február16.)
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ére,Tiszafüredre,12 azelhunytWéberJánosplébánoshelyére.Itthétévettöltött,ésalegemlékezetesebb tevékenysége az elődje által megkezdett templomfelújítás és -bővítés
befejezése volt. A felújított templom szentelésére 1940 novemberében került sor.13
Tiszafüredenintenzívközösségiéletetteremtett,aktívanbekapcsolódottkülönbözőközéleti feladatokba, előadásokat, kultúresteket szervezett.14 Tagja lett a Katolikus
népszövetséghevesmegyeiválasztmányának,15 ésazegyháziranglétrániselindultfölfelé.1937-benérsekitanácsoslett,16 1939-benatiszántúliegyházkerületespereseéstanfelügyelője.17 Egyfelívelőéletpályatörtderékbahirtelenhalálával,amelyrőlígyadotthírt
azEger címűnapilap:„Váratlanulelhunytatiszafürediesperes.részvéttelértesültünk,
hogylázárPéterérsekitanácsos,tiszafürediesperes-plébános,január23-án,48éves
korában, váratlanul elhunyt. A kiváló lelkipásztor korai halálát szívszélhűdés okozta.”18
hevesvármegyefőjegyzője,dr.szabóGyulaígyemlékezettmegróla:„Atörvényhatóság
azelmúlthófolyamánismétszegényebblettegyáldozatosésmindennemescélértönzetlen kitartással munkálkodó lélekkel. Január 23-án ugyanis elhunyt lázár Péter érseki
tanácsos,esperes,tiszafürediplébános.báraránylagrövididőttöltöttavármegyeterületén,19 aziselegendővoltnekiarra,hogyatiszántúlirészekenafelekezetekközöttibéke
jegyében sok maradandó s közérdekű intézmény létesítésével tegye felejthetetlenné
emlékét,amitkegyelettelfogunkmegőrizni.”20

FóruM Társadalomtudományiszemle,XIX.évfolyam2017/3,somorja

92

Tóth arnold

AFolkloreFellows(FF,németülFolkloristischer Vorscherbund,franciáulFédération
des Folkloristes,dánulFolkeminde Forskere)afolklórgyűjtésérelétrehozottnemzetköziszövetség,1907-benalakultmegFinnországban.Azalapítók,KarleKrohnhelsingforsiegyetemitanár,olrikAxelkoppenhágaiegyetemitanáréscarlvonsydowsvédfolkloristanemkisebbcélttűztekmagukelé,mint:„akutatókszámáraazegyesországok
népköltési(folklorisztikus)anyagáthozzáférhetővétennisennekérdekébenameglévő
nyomtatottéskéziratigyűjteményekéselszórtközleményeklehetőlegteljeslajstromait
elkészíteniésvalamelynemzetközinyelvenkiadni.”(Katona1908,374.p.)Azalapítók
MagyarországraanéprajziTársaságnakiselküldtékazalapítóiratokatésazalapszabályt.EztafelhívástatársaságbanKatonalajosismertette.Aválasztmányiülésena
vezetőségállástfoglaltacsatlakozásmellett,azonbanazFF„magyarosztálya”csak
háromévvelkésőbb,1911.november29-énalakultmeg,23folkloristarészvételével.
ElnökneksebestyénGyulátválasztották,akilendületesszervezőmunkábakezdett,és
azészaki„kultúrnépek”,afinnekésadánokpéldájátkövetveországosnépköltésigyűjtőmozgalmathirdetett.(sebestyén1912,193–199.p.)
sebestyénGyulaaközép-ésfőiskolásdiákságotkívántamozgósítaniagyűjtéscéljaira. A diákokkal és a vidéki értelmiséggel való együttműködésnek, gyűjtőhálózatok
kialakításánaka19.századbanisvoltakmárszéppéldái.Azelsőmagyarnépköltési
gyűjtemény,ErdélyiJánosNépdalok és mondák háromköteténekazanyaga,vagyKriza
JánosVadrózsák címűgyűjteményeishasonlómódon,önkéntesgyűjtőksokaságának
munkája révén gyűlt össze. Az FF magyar osztálya úgy gondolta, hogy a nagy múltú
vidékikollégiumokbanrendelkezésreállegymegfelelőenképzetttanárigárda,akika
gyűjtéstmegtudjákszervezni,ésaziskolákvonzáskörzetéből,nagyobbrésztakörnyezőfalvakbólszármazódiákságnakpedigmegvannakaközvetlenkapcsolataiazadatközlőkfelé.
TalálkozottezazelképzelésaMagyarnéprajziTársaságalapszabályábanisrögzített tudomány-népszerűsítő törekvésekkel. sebestyén Gyula a társaság 1912. január
31-iválasztmányiülésénjavasolta,hogy„anéprajzirántiérdeklődésfölébresztéseés
fokozása” érdekébenaMagyarnéprajziTársaság1912-tőlkezdvetartsonvidékivándorgyűléseket.AválasztmányelfogadtasebestyénGyulaindítványát,ésazelsővidéki
vándorgyűléshelyszínéülsárospatakotjelöltemeg.(Tóth2005,57–60.p.)1912-ben
sárospatakon és Egerben, 1913-ban Pápán, Kecskeméten és szegeden, 1914-ben
Pécsettrendeztekvándorgyűléseket.EzekegyszerreszolgáltákanéprajziTársaságés
azFFcéljait:anéprajzügyétvidékennépszerűsítették,újkutatókmegismerésére,új
tagok felvételére nyílott lehetőség. A vándorgyűlések helyszínéül szolgáló iskolákban
pedigvidékigyűjtőszövetségeketszerveztek,ésazFFmeghirdetettpályázataivalelindították a népköltési gyűjtőmunkát. 1915-ig 11 település (sárospatak, Eger, Győr,
csurgó,Pápa,nagyszalonta,csáktornya,Kassa,Kaposvár,Komárom,Kisújszállás)25
közép-ésfelsőfokúiskolájánakdiáksága149pályaművetküldöttbeezekreafelhívásokra.(bán1915,337.p.)
Egerben1912.június2-ánkerültsorazifjúságigyűjtőszövetségmegalakítására,és
apályázatokmeghirdetésére.AszervezőknevébensebestyénGyulaígyemlékezettaz
eseményre: „A sárospataki első vidéki szövetség megalakításának sikere bennünket
arrabátorított,hogyutánanyombanhozzáfogtunkegymásodikszövetségalakításának
előmunkálataihoz.EnnekhelyéülEgertszemeltükki,aMátraésbükkvidékénekerőtől
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21 Eger, 35.évf.43.sz.3.p.(1912.május29.)

22 Eger, 35.évf.45.sz.2.p.(1912.június5.);sebestyén1912,198–199.p.
23 Értesítő, 1912,111–112.p.

24 Eger, 35.évf.46.sz.2.p.(1912.június8.)
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duzzadóiskola-városát.Vállalkozásunkhathatóstámogatásáraittnyombanmegnyertük Kassuba domokos főigazgatót s vele a cziszt. főgimnázium egész tanári karát.
Ennekköszönhető,hogymárjúnius2-ánmegtarthattukmásodikalakulógyűlésünket
éskihirdethettükgyűjtésrebuzdítóifjúságipályakérdéseinket.”
A ciszterci Főgimnázium tornatermébe szervezett gyűlést a helyi sajtó előzetesen
meghirdette,néhánynappalazeseményelőttközzétettékaprogramot,éstoborozták
a hallgatóságot. Öt intézmény: a gimnázium mellett az állami főreáliskola, az érseki
szeminárium(teológia),ajogakadémiaésatanítóképzőfőiskoladiákságaéstanáraiis
részt vettek rajta.21 A történtekről később beszámolt az Eger című napilap és az
Ethnographia is,22 ittmostaházigazdaciszterFőgimnáziumértesítőjétidézzük:„szalay
Imre miniszteri tanácsos, a Magyar nemzeti Múzeum igazgatója, mint a Magyar
néprajziTársaságelnöke,megnyitóbeszédébenáltalánosságban,sebestyénGyuladr.
aF.F.magyarországielnökepedigrészletesebbenismertetteanagyfontosságútudományos mozgalmat, melynek zászlaja alá akarják sorakoztatni a magyar ifjúságot.
Ezután intézetünk igazgatója megalakultnak jelentette ki az egri gyűjtőszövetséget,
melynek bizottságába a főgimnázium tanári karából Madarász Flóris dr. és Kürti
Menyhértdr.tanárokválasztattakbe.EzutánbánAladárdr.aF.F.magyarországititkáratájékoztatóelőadásttartottagyűjtésmódjáról,horgerAntaldr.fővárositanárpedig
a tájnyelv hangtani lejegyzésének módozatait ismertette. Majd Madarász Flóris dr.
tanárkihirdetteaKisfaludyTársaság,aMagyarnemzetiMúzeum,aMagyarnéprajzi
Társaság és egyes magánfelek által a gyűjtők számára kitűzött pályadíjakat, s végül
demkó György dr. rektor-kanonok lelkes szavai zárták be a gyűlést. bíbornok érsek
urunkmagasérdeklődésénekazzaladtajelét,hogydutkayPálapátkanonokáltalképviseltettemagát,afőkáptalantpedigFoltinJánoskanonok,egerváriprépostképviselte.
A hallgató közönség soraiban jelen volt városunk büszkesége, Gárdonyi Géza jeles
írónkis.”23
Apályázatokjutalmazásáranyolcdíjtételttűztekkiaszervezők.Eredetileganyári
szünidőálltvolnarendelkezésreafeladatteljesítésére,deahatáridőtatanévvégéig
meghosszabbítottáksárospatakonésEgerbenis,hogyakarácsonyiéshúsvétiszünetbenisdolgozhassanakagyűjtők.Amunkakereteit,egységesszempontjaitsebestyén
GyulaésbánAladáregyrészletesgyűjtésiútmutatóbanfoglaltákössze.(sebestyén–
bán 1912, 200–213. p.) Ezt a vándorgyűlésen bán Aladár előadásban ismertette, a
diákoknakfüzetformájábankiosztották,ésnéhánynapmúlvaazEger címűhetilapis
közöltbelőleegyösszefoglalót.24 ATájékoztató amozgalomáltalánoscéljainakismertetésétkövetőenagyűjtésmódjáravonatkozóanadeligazítást.Kiemeli,hogymindenki
egy falu, lehetőleg saját szülőfaluja szájhagyományát igyekezzék összegyűjteni, és a
tágabbvidékrecsakezutánterjeszkedjékagyűjtőfigyelme.hangsúlytfektetabetű
szerintilejegyzésre,atájnyelviadatokfontosságára.Felhívjaafigyelmetaváltozatok
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rögzítésére,ésóvjaagyűjtőketafogyatékosvagyirodalmibefolyástsejtetőszövegek
leírásától. Külön foglalkozik a népdalok gyűjtésével, ismertetve a szájhagyományban
működő törvényszerűségeket a különböző témájú versszakok összefűzéséről. „Ilyen
esetekbenagyűjtőhivatása,hogytöbbszörimeghallgatáséstöbbirányúpuhatolózás
után a versszakok összetartozóságát megállapítsa.” részletesen közli a rögzítendő
adatokat,agyűjtésrehasználtpapírméretét,akottázásmódját,anemzetiMúzeum
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A)népköltés,népnyelv,népzene
1.Misztériumokésalakoskodójátékok
2.balladákésrokonneműek
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néprajziosztályátólkölcsönözhetőfonográfokhasználatát.ATájékoztatóIII.fejezetea
tulajdonképpenikérdőív,azalábbitematikaicsoportosításban:
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3.dalok
4.Verseslevelek
5.Találósmesék
6.ráolvasások
7.Mesék
8.legendák
9.Mondák
10.Közmondások,szólások,gyökeresmondások
11.Tájnyelviemlékek
12.népzene
13.Fényképezés,rajzolás
14.Kéziratiésponyvairodalmiemlékek
b)néphitésbabonásszokások
1.születés,gyermekkor
2.legényésleány
3.házasság
4.Acsaládiélet
5.élelmezés
6.lakásésruházat
7.Foglalkozások
8.Egészségésbetegség
9.halál
10.Táltoskodás
11.Jelesnapok
12.állat-ésnövényvilág
13.Elemek
14.Azégésalevegőég
15.Mithikuslények
ATájékoztatóanépköltészet ésanéphit gyűjtőfogalmaalárendelve–atáncésanépi
vallásosságkivételével–afolklórszintemindentartományátfelöleli,deabevezetőben
kiemeliaballadák,népdalok,helyimondák,eltűnőbenlévőtündérmesék,állatmesék
gyűjtésénekfontosságát.
Avándorgyűlésegrihelyszínénelértközönségsikert,anagylelkesedésselmegindulógyűjtéstazegriérsek,samassaJózseftámogatóhozzáállásaiselősegítette.ő1912
nyaránmársúlyosbetegvolt,aciszterektornatermébeszemélyesennemmentel,küldöttútjánképviseltettemagát.Azegyházivezetőkelkötelezettségétjelzi,hogyhelyettese és utódja, szmrecsányi lajos érsek anyagilag is támogatta a gyűjtőmunkát egy
pályadíjfelajánlásával,és1912.augusztus3-ánazegyházmegyeihírlevélbenminden
plébániaszámáramegküldteapályakérdéseket,aTájékoztató füzetigényszerintiszét-
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lázárPéterkétgyűjteményeazFFc-gyűjtésekközülalegjobbmunkákközétartozik.
Mindterjedelmében(500-náltöbbfolklórszöveg,300oldalon),mindműfajiváltozatosságában kiemelkedő, gazdag keresztmetszetet ad nagytárkány 1. világháború előtti
éveinek élő szöveghagyományáról. A szerző igyekezett a Tájékoztató útmutatását
követve minél nagyobb mennyiségű és minél sokrétűbb anyagot összegyűjteni. „A
Tájékoztatószerintjeleznikell,mitkitőlhallottam”–kezdiabevezetőtaz1913-askéziratban.Azelsőfüzetesetébencsakanyáriszünetegyrészében(1912nyarán,ajúnius
elejimeghirdetéstkövetően)tudottgyűjteni,akarácsonyiésahúsvétiszünetbennem
mehetetthaza.ígyazidőrövidségemiattnemsokatjártadatközlőknél,helyettekétforrásratámaszkodott.sajátemlékezetébőljegyezteleazanyagegyrészét,másrészeit
pedigöccsegyűjtötteösszeaszámára,akiatéliszünetbenisotthonlehetett.Az1914eskéziratbevezetőjemársokkalszűkszavúbb:„részbenmagamgyűjtöttem,részben
atyámésöcsémírtákössze,amitőkmagukistudtak.”Agyűjteménybenazadatközlők
megnevezésévelnemtalálkozunk,pedigaTájékoztató errekülönfelhívjaafigyelmet:
„Anéphagyománygazdátlanköltőiésnéprajziérdekűemlékeitmindiganépegyszerű
fiainak ajkáról és mindig betűszerinti hűséggel jegyezzük le. […] A lejegyzett adalék
alatt megjelölendő a kelt, a diktáló neve és kora, faluja és vármegyéje, valamint az
iméntjelzettvallomáserreérdemestartalma.Vidékrőlszakadthalászoknál,pásztorok25 samassaérsekésaFolkloreFellows.Ethnographia, 24,(1913)126–127.p.
26 Azországosgyűjtés„Tájékoztató”cz.füzeténekelsőtízezerpéldánya.Ethnographia, 24,
(1913)373.p.
27 Azegrigyűjtéseredménye.Ethnographia, 24,(1913)251–252.p.
28 Értesítő, 1913,105–106.p.
29 Értesítő ,1914,364–365.p.
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küldésére pedig felajánlotta az egri érseki iroda szolgálatait.25 Valószínűleg ennek a
közreműködésnek is szerepe volt abban, hogy egy év múlva országosan már tízezer
példánykiosztásáróladotthírtazFFMagyarosztálya.26
1913júniusábanmegtörténtazelsőpályázatértékeléseésadíjkiosztás.Adiákok
közül a papnövendékek voltak a legaktívabbak: „az érseki szeminárium hallgatóinak
gyűjtése a másik négy tanintézet igen értékes gyűjtéseinek összegét háromszorosan
felülmúlta.”27 AciszterciFőgimnáziumVIII.osztályábajárószeminaristákkaptákalegtöbbelismerést:rubovszkyFerencötdíjat,répásiIstvánéslázárPéternégy-négydíjat
nyertek,akisebbtanulókközülpedigszékelylászlóhárompályadíjatkapott.Atöbbi
díjazott sorából ők négyen kiemelkedtek azzal, hogy az egyik szervező testület, a
KisfaludyTársaságfelkérteőketagyűjtésfolytatásáraakövetkezőtanévben.Egyúttal
meghirdették az 1913. évi pályakérdéseket és díjakat is.28 A második pályázati kör
hasonlósikerthozott,1914.júniusábannyolcdiákkapottdíjazástakülönbözőkategóriákban.29 Azekkormeghirdetettharmadikévvoltazutolsóazegrigyűjtésektörténetében. Az 1912–1915 közötti időszakban összesen 28 pályamunka készült, a teljes
országostermésmintegy25%-a,ezzelazegrigyűjtőszövetségamásodikhelyenállta
sárospatakimögött.(bán1915,337.p.)
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nál,cselédeknél,munkásoknálsegyébbevándorlóknálmegemlítendőazilletőkszármazásihelyeis.”(sebestyén–bán1912,201–202.p.)Agyűjteménybőlazonbannem
derülkipontosan,hogymelyszövegekkitőlszármaznak.
Azeredetiség,hitelességkérdéseugyanakkorlázárPétertisfoglalkoztatta.Mivel
azanyagegyrészétcsaládtagjaitólkapta,ezekkapcsánmegkellettfogalmaznia,hogy
mittekinteredetinek:azt,amitsajátmagaisismert,hallott.Azöccsegyűjtésébőlezért
nemközöltmindent,„hanemcsakisazokat,amiketénmagamiseléggéismerek,vagy
amiketlegalábbhallottammárvagyegyszernépünkajkáról,sígyremélhettem,hogy
aztvalóbanismerikésdaloljákis.Aminekeredetiségérőlpedigmégnemvagyokbiztos,
azon dalt *-gal jelöltem meg”. odafigyelt arra, hogy lehetőleg valóban nagytárkányi
anyagot gyűjtsön. A széles körben elterjedt új stílusú népdalok esetében figyelembe
vette,hogyazokatvalóbanismeriéshasználja-eaközösség,vagycsakegy-kétember
repertoárjáhoztartoznak:„Kételkedésemazonegypárdalbanonnanszármazik,hogy
azöcsémtöbbdaltkatonaviseltlegényekutánírtle,sezekbizonyáraaztislediktálták
tárkányinótagyanánt,amitszolgálatukidejealattmásholtanultak.”
Agyűjteménybennéhányhelyenelőfordul,hogyegy-egyversszakvagykétsorosrefréntöbbszörislejegyzésrekerült.Ezazértislehet,mertafolklórbananépdalok(főleg
azújstílusúszerelmidalok)esetébenaszövegésadallamkapcsolatarugalmas.Az
énekesek szabadon alkalmazzák a szöveget a dallamhoz, vagy fordítva; és ugyanígy
szabadonkapcsolódnakegymáshozazönállónégysorosstrófák.lázárPéterisérzékelte,hogyanépdalok„alapegysége”aversszak,ezértaszövegektöbbségeönállósorszámon, külön alkotásként került nála lejegyzésre. A szövegek alkalmi vagy tartós
összekapcsolódására,akontaminációjelenségéreisfelfigyelt,ahúsvétiköszöntőversekkapcsán:„Úgyhiszem,ezkétversbőlkeletkezett,denemtudtamolyanraakadni,
akikülönmindkétversetjóleltudtavolnamondani,sígyénisegynekveszem.”
bárcsakegyhelyenemlíti,valószínűlegtöbbszörishasználtnépikéziratosgyűjteményeketamunkasorán.„Abetlehemijátékotajátszókszövegébőlmásoltam”–írja
abevezetőben.Ahúsvétiköszöntőknélmegjegyzi,hogyarégiszövegeketapjátólkapta,
másutt„régibbtöredék”jelzővelilletegydalszöveget.Azajakilakodalmiszokásokleírásánálfeltehető,hogyazanyagotszámáraelküldő„VII-esgimnazista”diáktársakéziratosvőfélykönyvbőlmásoltaavőfélyverseket.ATájékoztató anépikéziratokés„avásári
ponyva régi nyomtatott termékei” fontosságára külön felhívta a gyűjtők figyelmét.
(sebestyén–bán1912,206.p.)
A gyűjtemény műfaji összetétele változatos. A népszokások közül a karácsonyi
ünnepkörvantúlsúlyban,kétteljesbetlehemesjáték(egynagytárkányiésegyajaki)
mellettacsillagozásésakántálás,karácsonyiköszöntésleírását,szövegeittartalmazza.Ahúsvétiünnepkörkapcsánlocsolóversek,húsvétiköszöntőversekésapünkösdi
„pendiázás” szokásleírása olvashatók.30 A 2006-os nagytárkány-monográfiában sz.
TóthJuditrészletesenfeldolgoztaezeketaszövegeket,későbbipárhuzamaikésváltozataikösszehasonlítóanyagávalésabetlehemesjátékszereplőinekjelmezesfotóival
30 AköszöntőversekműfajáhozlásdViga1996,239–266.p.
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AkéziratsajtóalárendezésesoránazelsőfeladatazEA440-esanyagoldalszámozásának kiigazítása volt. A forrás két részletben keletkezett, 1913-ban és 1914-ben.
Mivelaszerzőésagyűjtéshelyeazonos,akétpályaműegyleltáriszámon,egydokumentumkéntkerültbeleltározásraanéprajziMúzeumEtnológiaiArchívumába.Valami
oknálfogvaakésőbbi,1914-esfüzetkerültelőre(valószínűlegazért,mertannakszépenrajzoltcímlapjavan),ezértafolytatólagosmúzeumioldalszámozásnemkövetia
gyűjteményvalós,eredetisorrendjét.Ebbenakötetbenasorrendetakeletkezésszerint időrendbe visszaállítva, az eredeti kéziratok különállóságát érzékeltetve, azokat
31 sz.Tóth2006,383–430.p.AbodrogközibetlehemesjátékokhozlásdmégViga1996,
219–232.p.
32 AnéphitadatokhozlásdViga1996,267–300.p.;sz.Tóth2006,417–424.p.;l.Juhász
2006,431–476.p.
33 AnépnyelvijellegzetességekhezlásdMizser2006,229–242.p.
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együtt.31 Azemberiéletfordulóiközülegyedülalakodalomjelenikmegagyűjteményben,szokásleírássalésvőfélyversekkel,lakodalmidalokkal.Gazdagagyermekfolklór
anyag,ajátékleírásokésénekes-táncoskörjátékokszövegeimellettkiolvasókatéscsúfolókatistalálunk.Akisepikaiprózaműfajokközülatalálóskérdésekszerepelnek.A
néphit adatok a hiedelmek széles körét felölelik, közöttük számos archaikus (pl.
boszorkányhittelkapcsolatos)adattalálható.Különkiemeliaszerzőazidőjárássalkapcsolatosjóslásokat.32 Anépköltészetprózaiműfajai:ameseésamondahiányoznak,
néhányeredetmagyarázóKrisztus-legendaszerepelcsupánagyűjteményben.
Alegerősebb,mintegy75%-otkitevőrészalírainépköltészet,anépdalokköre.Két
nagytartalmi-tematikaicsoportban,szerelmidalokéskatonadalokszerepelnekalegnagyobbszámbanagyűjteményben,mindentelepülésről.Többségükújstílusúnépdal,
deelőfordulnakarchaikusabb,régistílusúszövegekis.Aballadákszinténújstílusúak,
betyárballadákésponyvaballadák.ACséplőgépbe esett lány (FarkasJulcsa)balladája
kétváltozatbanisszerepel.AkéziratazFF-gyűjtésekrejellemzőmódonszintecsakszöveggyűjtemény,lekottázottdallammindösszeháromvanbenne.lázárPétervalószínűlegnemtudottkottázni,mertalejegyzéstanagytárkányitanítósegítségévelkészítette.
(név szerint nem említi, de valószínűleg branna József római katolikus kántortanító
lehetettasegítője.[Fehér2006,250.p.])nagyhangsúlytfektetettlázárPéterabetű
szerinti lejegyzésre, amihez fonetikai jeleket is használt, és ezeket mindkét kézirat
bevezetőjébenrészletesenmagyarázza.hozzáteszi,hogyasajátkútfőbőllejegyzett,és
asajátmagagyűjtötteszövegekesetébentudtaeztalkalmazni,azapjaésöccseáltal
leírtszövegekesetébennem.rövidenbemutatjaanagytárkányitájnyelváltalaészlelt
jellegzetességeit, a népdalok előadásmódját, és a lejegyzés során alkalmazott saját
megoldásait.33 Ezekben igyekezett a Tájékoztató útmutatása szerint eljárni, azzal a
különbséggel,hogyadiftongusokatnemjelölte.„Atájnyelvhangtanilejegyzésébena
diftongus(ié, eé, üö, eö, aó, uó,vagy ei, öüstb.),továbbáazártë,hosszúâ,ê(vagyā,ē)
pontosanjelzendő.Viszontéberenügyelnikell,hogyanemejtetthangok(pl.vót,ezzê,
mié’–volt,ezzel,miért–stb.)elmaradjanak.”(sebestyén–bán1912,206.p.)
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évszámokkal egyértelműen megjelölve, két nagy egységben közöljük a szövegeket,
1913-as gyűjtés és1914-es gyűjtés címen.
Afeldolgozássoránfelmerültegymásiklehetőségis:azanyagteljesátrendezése,
ésműfajonkénti,azonbelülpedigtartalmi-tematikaivagyszövegtípusokszerinticsoportosítása.Ennekelőnyelehetettvolna,hogyegy-egyműfajszövegeinemmaradnak
szétszórva,hanemegycsokorbakerültekvolna.számosgyakorlatiokmellettazonban
elméletimegfontolásokisazterősítették,hogyminélinkábbragaszkodjunkazeredeti
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forrásszerkezetéhez.ígynemamaitudásunkszerintibeosztásban,hanemagyűjtés
korabelirendszerintolvashatókaszövegek.EztükröziegyrésztazFF-gyűjtésekműfaji
szemléletét,másrésztpedigmentesítiaszerkesztőtazeredetikéziratvisszakereshetőségétszolgáló,bonyolulthivatkozásokalkalmazásától.
lázárPétermagaisalkalmazottoldalszámozást.rómaiszámokkaléscímmelmegjelölve,műfajonkéntifejezetekretagoltaazanyagot,ésmindenegyesszövegetmegszámozott.Mindehheztartalomjegyzéketéssorkezdetmutatótisösszeállított,teháta
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gyűjteményprecízenrendezettésjólkereshető.Afeldolgozássoránazonbangondot
okozottaz,hogyaszövegeksorszámozásamindenfejezetesetében1-esszámmalelölrőlkezdődik,ígysokazazonos,ismétlődősorszám.Gondvoltazis,hogyazegyesfejezeteken belül az alfejezeteket is római számok jelölik, amelyek helyenként ismétlődnek,vagyispl.III/2-esszövegtöbbisvoltazanyagban.Eztanehézségetúgyhidaltuk
át,hogymindenszövegegyújegyediazonosítót,arabsorszámotkapott1-től508-ig.
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Ezzelegyüttahitelességésbeazonosíthatóságérdekébenmindenadatotmegtartottunkaszövegekeredetipozíciójávalkapcsolatbanígy:
–Új,egyedisorszámfélkövérszámmal,aszövegelőttbalrafent:196.
–Akéziratbanviselteredetisorszámalattazárójelben:(34.)
–Akézirateredetioldalszámozásajobbraalapszélen:120.
–Amúzeumileltározáskoradottmásodlagosoldalszámmellettezárójelben:(258)
196.
(34.)

120.(258)

A szövegközlés módját az eredeti kézirathoz képest némileg megváltoztattuk.
szöveghű, de nem teljesen betűhív, részben modernizált átiratot készítettünk, két
okból.Egyrésztennekakötetnekfontoscéljaahasználhatóság,olvashatóság,közérthetőség.Elsősorbannemafolkloristavagynyelvészszakemberek,hanemaszélesebb
olvasóközönség,főlegabodrogköziekszámárakészült,ezérttöbbmegoldásbanamai
helyesíráshozigazítottukaszöveget.MásrésztlázárPétergyűjtésekorántsemegységeséskövetkezetes:holalkalmazottfonetikusjeleket,holnem.ugyanazokataszavakattöbbhelyüttmásképpenírta.Amástelepülésekrőlgyűjtöttanyagesetébenazélő
nyelvet nem ismerte, mert kéziratokból átvett szövegekkel dolgozott. Ezért a mai
helyesírásszerintjavítottukahosszú-rövidmagánhangzók(pl.vasut–vasút),akettős
mássalhangzók(pl.ucca–utca)aly-jírásmód(pl.lyány–jány)ésazegybe-éskülönírás(pl.honvédbaka–honvédbaka)használatát,amelyeknyelvjárásisajátosságokat
kevésbéérzékeltetnek,ámolvasásközbenzavaróaklehetnek.szinténamaielveknek
megfelelőenalkalmaztukaközpontozástésazírásjeleket.Aversesszövegekesetében
minden sort nagybetűvel kezdtünk, és a sorok végére írásjeleket tettünk (kivéve az
egyértelműenáthajlósorokat,amelyekafolklórbanigenritkák).Megtartottukazonban
lázárPéterfonetikusjeleit,aszámítógépesszövegszerkesztőprogramadtamozgástérbenmaradva(ê,ë,ē,ā,â,ôkarakterekkel).szinténmeghagytukakiejtésbenisérzékelhető írásmódokat (pl. vót, főd, ződ, gyönnek, éccaka, őtözik, fejér, magátúl stb.).
Megítélésünkszerintígylétrejöttegyjólolvasható,deanyelvjárásisajátosságokatis
érzékeltetőszöveggyűjtemény.ugyanakkortovábbraiselőfordulnakbennekövetkezetlenségek,mertnemvoltcélateljesegységesítés:nem„egyenesítettükki”lázárPéter
egyenetlenségeit, de nem is „tájszólásítottuk” vissza mesterségesen az eredetileg is
modernátiratbanleírtrészeket.
A kétrészes gyűjtemény egységes szerkezetbe foglalásával, az egyedi sorszámok
kiosztásávalegyütttermészetesenazeredetikéziratsorkezdetmutatóitisátkellettalakítanunk.EnneksoránrészbenkövettüklázárPétermegoldását,akicsakanépdalokatésaballadákatszerepeltetteamutatóban,atöbbiműfajtnem,vagycsakhiányosan.Ittkiegészítettükeztmindenverses,strofikusszöveggel:anépdalokésaballadák
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Atárkányibírókapujába,
lehullottazakácfavirága.
Felszednéaztsokjóëdesanya,
csakafiakatonanevóna!
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mellettazünnepiköszöntők(karácsonyi,húsvéti,névnapi)ésagyermekjátékszövegek
(gyermekdalok, kiolvasók) is szerepelnek. Kihagytuk a mutatóból azonban azokat,
amelyeknemönállósorszámon,hanemegyösszefüggőszokásleírásrészekéntszerepelnek a szövegben (a betlehemes játékok és más népszokások verses szövegeit, a
vőfélyverseketésbizonyosgyermekjátékszövegeket).
bízunkabban,hogyezarégótavártforráskiadásnemcsakanéprajztudománytörténeteésaszövegfolklórirántérdeklődőszakemberek,hanemabodrogköznéprajzi
kutatói,helytörténészeiszámáraishasznoskiadványlesz.ésreméljük,hogyaszövegekkiadásávalhozzájárulunkahagyományőrzésértékmentőtevékenységéhez,segítjükapedagógusokmunkáját,éserősítjükanagytárkányiakbanaszülőfaluértékeinek
megbecsülését.
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ThE ForMATIon oF ThE collEcTIon oF FolK PoETry oF nAGyTárKány. (ThE collEcTIon
PéTEr lázár And ThE FolKlorE FElloWs In EGEr,1913–1914)

oF

romancatholicpriestPéterlázár(1893–1942),asastudent,intheyears1913
and 1914 carried out a collection of folk poetry in his native village of
nagytárkány. The framework of this activity had been provided by a national
programmelastingseveralyears.Thecollectionstartingin1912wasorganized
by the hungarian Ethnographical society and the hungarian department of
Folklore Fellows among secondary school and university students. The winning
project of Péter lázár has been preserved in an excellent condition in two
handwrittenbookletsof301pages,andcanbefoundintheEthnologicalArchives
of the Museum of Ethnography in budapest. The beautiful handwritten, orderly
collectionclassifiedaccordingtothemeandgenre,containsfolksongs,ballades,
descriptionofcustomsandfolkbeliefs,aswellastextsofchildren´sfolklore.In
addition to materials of nagytárkány, the manuscript has included texts from
furthermunicipalitiestoo,suchasfromKeresztespüspöki,Eger,Parád,Ajakand
Vásárosnamény. The publication entitled nagytárkányi népköltési gyűjtemény
(English: A collection of Folk Poetry of nagytárkány) is an equivalent critical
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editionoftheentiremanuscript.Theintroductorystudypresentsthestoryofthe
collectionandthebiographyofPéterlázár.Thecollectionofmorethan500texts
complementedbynotesandfirstlineindexhelpstopreservetexttradition,and
contributestofurthercomparativeresearch.

