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KÖN Y V

A Beiträge zur Volkskunde az egyik legfontosabb 
publikációs lehetőség a magyarországi németek 
kultúráját, hagyományait kutató néprajztudósok 
számára. A 33. kötet is öt, kiváló szakmai színvona-
lú – részletes bibliográfi ai leírásokkal kísért – tanul-
mányt tartalmaz.

 A kiadványt Holczinger Szandrának a bakonyszü-
csi ünnepekről szóló tanulmánya1 nyitja. A német 
nemzetiségi, bakonyszücsi származású színművész, 
germanista a Veszprém megyei település naptári 
év szerinti ünnepeit tekinti át. A helyi jellegzetes-
ségeket és hagyományokat sorakoztatja fel, hiszen 
az ünnepek az emberi élet meghatározó pillanatai, 
s az identitás megélésének kiemelt színterei voltak. 
Az ünnepek kapcsán ismerteti azok nyelvjárásbéli 
elnevezését is. Holczinger a tanulmányhoz tartozó 
függelékben gazdag képanyagot közöl a település 
múltjából és jelenéből.

Ament-Kovács Bence diósberényi, hőgyészi, hajósi 
magyar és magyarországi német folklórszövegekkel 
hasonlítja össze egy német nyelvű Szibilla jóskönyv 
szövegét.2 Ezen, folklórban jelen lévő jósszövegek 
utolsó virágzásának ideje a második világháború 
időszaka. Az archaikusabb vidékeken és a nemze-
tiségek körében a főként női műfajként ismert szö-
vegek ismerete szélesebb körű volt, a folklórkincs 
részévé vált.

A hajósi származású Wilhelm Anna tanulmá-
nyában a községben máig jelenlévő, identitásképző 
Mária-tiszteletet vizsgálja.3 A témát a szakirodalom 
feldolgozásán túl helyi lakosokkal készült oral histo-
ry4-interjúkkal is kiegészíti. A magyarországi néme-
tek nagyobb része római katolikus vallású,5 az ehhez 
kapcsolódó Mária-tiszteletet a XVIII. század folya-
mán betelepült németajkúak az őshazájukból hoz-
ták magukkal. Hajóson a kultusz központi eleme az 
a Mária-szobor, amely Németországból származik, s 
melynek történetét a szerző részletesen bemutatja. A 
népi vallásosság különböző elemeit, köztük a foga-
dalmi ajándékokat, Wilhelm képekkel is szemlélteti. 

Sándor Erika az érdi szőlőműveléssel kapcsolatos 
tanulmányában6 nem pusztán a magyarországi né-
met településeken igen fejlett  bor- és szőlőtermesz-
tési kultúra elemeit, munkafolyamatait veszi sorra 
elmélyült alapossággal. Nemcsak Érd borászatát – 
és annak a település életében a XIX. század végé-
ig betöltött  fontos szerepét – dolgozza fel, hanem 
tanulmánya részeként, gazdag képdokumentáci-
óval egy hatoldalnyi szószedetet is közöl. Ebben a 
szőlőművelés német irodalmi nyelvű szakkifejezé-
seit kapcsolja össze helyi nyelvjárásban megjelenő 
változataikkal. A XIX. század idején Érdre telepített  
– eredetileg bácskai – németek dialektusa a telepü-
lésen máig él. Sándor Erika dolgozatában is ki kell 
emelnünk az emlékezők szóbeli közléseinek fon-
tosságát, hiszen a Mundart, azaz a nyelvjárás őrzői 
maguk az emberek, akik évszázadokkal korábbi 
nyelvjárási elemeket jegyezhetnek meg mai beszéd-
jük részeként. 

A harmincharmadik néprajzi kötet záró tanul-
mánya Diószegi György Antal történész munkája,7 
melyben a lutheránus vallású, XVI-XVII. századi 
szepességi polgárságot mutatja be. A szerző a Spil-
lenberg orvoscsalád társadalmi, vallási és művészeti 
szerepvállalásán keresztül látt atja a kor polgári fa-
míliáira jellemző éltvitelt, életkörülményeket. 

A Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 
sorozat legfrissebb kötete a korábbiakhoz hasonló-
an magas színvonalú néprajz- és történett udományi 
munkákat tartalmaz. Magyarországi német öröksé-
günk – a nyelvjárási elemek, a tárgyhasználati kul-
túra, a nemzetiségi létünkhöz kapcsolódó ünnepek, 
valamint a hitélet kultuszelemei – egyszerre iden-
titásképző és identitást áthagyományozó tényezők. 
Nem pusztán lejegyzésük, hanem megőrzésük és 
a jövő nemzedékei számára történő átörökítésük is 
feladatunk. Ebben a munkában rendkívül fontos 
szerepet játszik a Manherz Károly szerkesztett e so-
rozat. 

Bús Péter János

Nemzetiségi néprajzi kötetek bemutatója
Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 

2018
2018. decemberében mutatta be prof. dr. Manherz Károly, a Tanulmányok a magyarországi németek néprajzából sorozat 
szerkesztője a rangos kiadványsorozat legújabb, 2018. évi kötetét az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. Dr. Horváth Sándor, 
a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának elnöke születésnapja alkalmából köszöntötte a professzor urat, és 
méltatta azt a tevékenységét, amellyel az 1975 óta megjelenő sorozatot hosszú évek óta szerkeszti. A neves nyelvész, ger-
manista a magyarországi németek történetének egyik legelismertebb kutatója, az ELTE Germanisztikai Intézetének professor 
emeritusa.
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Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK), a Ma-
 gyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosz-

tálya, a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinet és 
az Országos Szlovén Önkormányzat szervezésben, 
az OIK rendezvénytermében mutatt ák be tavaly de-
cemberben a legújabb két szlovén népmesekötetet. 
A magyarországi szlovének meséit és mondáit tar-
talmazó könyvek száma ezekkel ötre emelkedett . A 
bemutató résztvevőit dr. Papp Anna Mária, az OIK 
főigazgatója és Kissné Köles Erika, a magyarországi 
szlovének országgyűlési szószólója köszöntött e. Az 

eseményt jelenlétével megtisztelte dr. Robert Kokalj 
szlovén nagykövet, dr. Szalayné Sándor Erzsébet om-
budsmanhelyett es, Szuperák Brigitt a ukrán szószóló 
és dr. Székely András Bertalan, a Magyar Néprajzi 
Társaság nemzetiségi köteteinek sorozatszerkesztője 
is. A két kötetet Mukicsné Kozár Mária néprajzkuta-
tó, szerkesztő, Mukics Dusán szlavista, szerkesztő és 
fordító, valamint dr. Horváth Sándor, a Magyar Nép-
rajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának elnöke 
mutatt a be. Az est moderátora Nagy-Molnár Szilvia, 
az OIK szlovén referense volt.

Az első magyarországi szlovén népmesekötet 
1984-ben jelent meg. Öt mesemondó huszonkilenc 
történetét Krajczár Károly (1936-2018) adta közre. Az 
apátistvánfalvi tanár 1965 és 1975 között  gyűjtött  
szülőfalujában és Kétvölgyön (a Permise és Ritkahá-
za falurészekben) helyi szlovén nyelvjárási szövege-
ket. Ezek az elbeszélések 1990-ben szlovén irodalmi 
nyelvre és magyarra fordítva, egy kötetben látt ak 
napvilágot Budapest és Muraszombat közös kiadá-
sában. A tizenkét mesélő hatvan meséjét és mondá-
ját tartalmazó újabb könyvet helyi nyelvjárásban és 
szlovén irodalmi nyelvre fordítva 1996-ban Ljublja-
nában jelentett ék meg.

Dr. Milko Matičetov (1909-2014), a szlovén akadé-
mia Szlovén Néprajzi Intézetének munkatársa, 1970-
ben Apátistvánfalva és Kétvölgy (Permise falurész) 
mellett  Felsőszölnökön, Szakonyfaluban és Rába-

Két szlovén népmesekötet bemutatója

Mukics Dusán, Kozár Mária, Horváth Sándor és Nagy-Molnár Szilvia 
a könyvbemutatón. Fotó: OIK archívum
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tótfaluban is gyűjtött . A hangrögzítésben a helybeli 
tanárok voltak segítségére: Krajczár Károly, Pavlics 
Irén, Csabai András és Gáspár Lászlóné felsőszöl-
nöki lakos. Matičetov tizenöt nap alatt  öt faluban 
harminchárom mesélőt szólaltatott  meg. A hang-
felvételek a Szlovén Néprajzi Intézet archívumába 
kerültek. 

Közel ötven évnek kellett  eltelnie ahhoz, hogy a 
ljubljanai akadémiai kiadó fedezetet találjon a kia-
dás költségeire. A Magyar–Szlovén Kisebbségi Ve-
gyes Bizott ság XVI. üléséről készült jegyzőkönyvbe 
(2016) az Országos Szlovén Önkormányzat javas-
latára került be az ajánlás, miszerint „A KVB java-
solja mindkét félnek, hogy anyagi eszközökkel is 
támogassa A Rába-vidéki szlovének népköltészete című 
könyv Rába-vidéki tájnyelven és szlovén irodalmi 
nyelven történő közös kiadását”. Magyar részről a 
projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
az Országos Szlovén Önkormányzat, szlovén részről 
pedig a szlovén Oktatási, Tudományos és Sportmi-
nisztérium támogatt a. Szlovéniai s magyarorszá-
gi szlovén néprajzkutatók és nyelvészek négyéves 
közös munkájának gyümölcseként 2017-ben je-
lenhetett  meg a kétszázharmincnyolc elbeszélést 
tartalmazó közel négyszáz oldalas könyv, a Pripove-
dno izročilo Slovencev v Porabju. Pravljice in povedke z 
zvočnih posnetkov Milka Matičetovega (uredniki: Marija 
Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban). Lju-
bljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (A Rába-vidéki 
szlovének népköltészete. Mesék és mondák Milko 
Matičetov hangfelvételeiből. Szerkesztők: Mukicsné 
Kozár Mária, Mukics Dusán, Monika Kropej Telban. 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.) A tizenhárom me-
sét tartalmazó CD-vel együtt  interneten is elérhető 
(slovenci.hu/index.php/oktatas-kultura). A kötetben 
Felsőszölnökről tizenkilenc mesélő százharminchat, 
Szakonyfaluból két mesélő tizenöt, Rábatótfaluból 
négy mesélő tizenhét, Apátistvánfalváról három 
mesélő huszonhárom és Kétvölgy-Permiséről öt 
mesélő harminchét meséje vagy mondája szerepel. 
Többségük tündérmese. A legtöbb mondát és mesét 
a felsőszölnöki Labritz  Ferenctől gyűjtött ék.1

A másik bemutatott  kötet a Szlovén Néprajzi Inté-
zet engedélyével jelent meg. Ez válogatás a nyelvjá-
rási szövegekből azok magyar fordításaival: Gnauk je 
biu / Egyszer volt. Izbor pravljic in povedk Slovencev na 
Madžarskem / Válogatott  magyarországi szlovén népmesék 
és mondák. (szerk.: Kozár Mária, fordító: Mukics Dusán) 
Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 2018. Az Etnolo-
gija Slovencev na Madžarskem / A magyarországi 
szlovének néprajza sorozat 7. kiadványaként jelent 
meg. A könyv elsőként közöl Rába-vidéki szlovén 
meséket és mondákat helyi nyelvjárásban és magyar for-
dításban. A huszonegy mesemondó hatvan meséje szintén 

öt faluból származik (Felsőszölnök, Szakonyfalu, Rába-
tótfalu, Apátistvánfalva és Kétvölgy-Permise). 

Sok elbeszélés európai mesék és mondák változa-
ta: Terülj, terülj, asztalkám; az ördögnek elígért gyermek 
motívum; „a rászedett  ördög” mesék, valamint Krisz-
tus és Szent Péter legendái. A Szentgott hárd környé-
ki szlovéneknél fennmaradtak a Perunról (a szláv 
menny dörgős istenről), a világot a hátán hordozó halról, 
a csillagokról, csillagképekről, szivárványról, a holdról és 
napról szóló mondák – amelyeket a szlovén etnikai 
terület más vidékein már elfeledtek. A leány Ma-
riazellbe viszi a szívét című hiedelemmonda magyar 
eredetű a vasi szlovéneknél. A történetet vers formá-
jában tartalmazta a második világháború előtt i 4. 
osztályos általános iskolai tankönyv. Ponyvafüzet 
formájában már a XIX. század második felétől ter-
jedt. Egy idén megjelent konferencia kötetben már hivat-
koznak a mi változatunkra is.2

A könyvbemutatón A két egér című állatmesét 
hangfelvételről Borovnyák Jánosnétól permisei szlo-
vén nyelvjárásban és Horváth Sándor magyar nyel-
vű interpretálásában hallhatt uk. A mesét 2018-ban 
a szombathelyi Vasi Skanzenben, az Állatok Világ-
napján árnyjátékként feldolgozva mutatt ák be a gye-
rekeknek.

A Magyar Néprajzi Társaságnál 2018-ban megje-
lent válogatást a magyar nyelvű fordítással az Or-
szágos Szlovén Önkormányzat és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma támogatt a, hogy a magyar ol-
vasók és kutatók is megismerhessék népmeséinket. 
Mindkét új kiadvány segíti a Rába-vidéki szlovén 
nyelvjárás megőrzését, az iskolai nyelvoktatás színe-
sítését, a nemzedékek között i párbeszédet, valamint 
további tudományos kutatások alapjául is szolgál. 

M. Kozár Mária

1 A könyvről és felsőszölnöki bemutatójáról a BARÁTSÁG 2018. évi 3. száma a 9346-9347. oldalon tudósított .
2 Liszka József: Újabb adatok „a szívétől megfosztott  leány” balladájához. In: „Kívül aranyos, belül irgalmas…”. 
Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére. Konferenciasorozat a vallási néprajz iskolateremtő tudósainak tiszteletére I. 
Balassagyarmat, 2018. 262.

A borító esküvői képén szereplő mindhárom asszony meséit olvashatjuk 
a legújabb kötetben (Borovnyák Jánosné, Oreovecz Jánosné, Oreovecz 

Károlyné)


