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Az egyre gazdagodó magyar néprajzi irodalom a hagyományok, a népi 
örökség megbecsülésének jelképe. A magyar paraszti életforma megörökítése 
nemcsak Magyarország határai között történik, hanem mindazokon a terü-
leteken, ahol magyarok élnek, a magyar nyelvterület minden vidékén. Szellemi 
és tárgyi értékeink számbavétele kellő fontosságot kapott, hiszen létük legu-
tolsó órája erre kötelezi a szakembereket. Átfogó ismertetések, képzőművészeti 
albumok, tájmonográfiák, tankönyvek, tanulmányok igyekeznek tudatosítani 
a paraszti kultúra jelentőségét mai életünkben, hiszen műveltségünket, 
nyelvünket, helyünket a világban nem csekély módon határozta meg mindaz, 
amit a múlt hagyott emlékül a XX. század végére. Ezt az emléket tovább 
éltetni, ébren tartani mindannyiunk feladata. Segítségünkre pedig a néprajzi 
ismeretek bővülő tárháza siet. 

A friss publikációk között jelentős helyet foglal el Péntek János: A 
kalotaszegi népi hímzés és szókincse című könyve, amelynek értéke többszö-
rös, hiszen nem csupán egy szempontból vizsgálja a maga szakterületét, 
hanem bátran lép a tárgyi néprajz világából egy merőben más területre: 
a dialektológia és a névtan határai közé. Természetesen, fő témájától sohasem 
rugaszkodik el. 

Vannak tájak, amelyek neve hallatán önkéntelenül felfigyel az ember. 
Nevük fogalommá vált az élet valamely területén. Kalotaszeg az igazán ismert 
magyar vidékek közé tartozik Romániában is, nálunk is. Népművészetének 
gazdagságát mindannyian irigyelhetjük, még Péntek János könyvéből is, 
ahol a szerző tudatosan nem vállalta szülőföldjének csillogtatását, hanem reá-
lis valóságának bemutatását tűzte maga elé. 

Nem tájmonográfia Péntek Jánosé, hanem a népi hímzés monográfiája 
és szótára, a kalotaszegi nyelvjárásterület ismertetője. A Kalotaszeg tájegység 
meghatározását Szabó T. Attila nyomán: a Felszeg, az Alszeg, a Nádas mente 
és a Kapus mente területre vonatkoztatja (Felszegnek a Kalota és a Sebes-
-Körös közötti részt, Alszegnek a körösfői ós a magyarbikali vízválasztón 
túli területet nevezi). Erről a területről gyűjtötte 10 évig könyvének anyagát 
a szerző. 
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A népi hímzés fogalmát élesen elhatárolja a szőttesek csoportjától, 
hiszen más az előállítási technikájuk. A kaotaszegi népi hímzés alapanyaga 
a kender- vagy sárgavászon, a gyapotvászon, az elegyesvászon, a fodorvászon, 
a lenvászon és a bőr. Kalotaszeg hímzőasszonyai, akiknek munkái már 1891 
óta járják a világot (1892 — Párizs, 1893 — Chicago, 1902 — Torino, 1918 
— Szófia, 1926 — Philadelphia stb.), régen gubicshárásszal és bérkával hí-
meztek, majd később cérnával, fejtővel, sejémmel. Ma a ruhahímzések selyem-
mel készülnek, amelyek eredetileg egyszínűek voltak: pirosak, feketék, kékek. 
Csupán a vagdalásos hímzés készült fehér szállal. Manapság újabb színek 
is feltűnnek Kalotaszeg hímzésein: a zöld, a rózsaszín, a sárga és a bordó. 

A vetettágy felszerelésén, térítőkön, falvédőkön, násznagykendőkön, 
törülközőkön kívül a női és férfi népviselet sok darabja viseli a Kalotaszeg 
pompás hímzéseit: fejrevalók, ingek, szoknyák, kötények, alsóruhák, csipkés 
mellrevalók, lájbik, darócok, bujkák, illetve a szűr, a harisnya (posztónadrág) 
és a surc (munkakötény). Ez a hímzés csak tű és gyűszű segítségével készül, 
méghozzá az anyag közepétől kezdve, hogy a minták teljesen szimmetrikusak 
legyenek. A formát (minta) sohasem ismétlik meg, s még ha ugyanaz is, más-
ként helyezik el. A vagdalásos és keresztszemes hímzés kötöttebb, „az írásos 
mintákat inkább jellemzi az egyéni díszítési mód, bár ebben az esetben a 
mintaelemek kombinálását az íróasszony tehetsége és ízlése határozza meg." 
Pontosan, figyelmesen készül a varrottas, hogy a cérna szálai egymáshoz 
simuljanak, ugyanis csak így lesz szép, illetve „tömött, gazdag, dús, sűrű" a 
hímzés. 

A legismertebb kalotaszegi hímzés az írásos, amelyet a vászonra elő-
rajzolt minta nyomán hímeznek. Öltésmódjai a huroköltések és a láncöltések 
csoportjába tartoznak. A sokfelé megcsodált nagyírásos öltése „széthúzott 
láncszem, amelynél nem a kiindulópontban öltenek fel, hanem attól pár 
milliméterre, vele egy vonalban". Az írásos öltésmódok és mintaelemek ismer-
tetését Péntek pontosan és szakszerűen végezte, szövegét mintegy félszáz 
rajz és több fénykép illusztrálja. S itt valóban már nemcsak tényeket közöl, 
hanem kedvet is ad az ügyesebb kezű olvasónak a hímzéshez. 

A vállfőminták a nők ingeinek vállát és ujját díszítik, a szálánvarrás 
pedig nem szabadrajzú, hanem a szálak mentén történik, alapvető öltésmódja 
a keresztszem, mintaelemei pedig a sok-sok csillag. 

A hímzés bemutatása után a hímzés terminológiájának szóföldrajzi 
és jelöléstani elemzése következik, amelyben a szerző a kalotaszegi hímzés 
(és népviselet) szakterminológiájának előfordulási helyeit vizsgálja, azonnal 
egybevetve a jelentéstartalmakat. A kutatott falvak közötti kapcsolatokra is 
fény derül ezzel az elemzéssel. Itt már főleg a nyelvészé a döntő szó, s ez 
csak fokozódik A népi terminológia és a szókészlet című fejezetben. Ebben 
a kalotaszegi népi hímzés szaknyelvének teljes szótani szerkezetével és jelen-
téstani sajátosságaival ismerkedhet meg az olvasó. 

A népi hímzés jelfunkciója címet viselő részben is ugyanolyan gondos 
tanulmányt olvashatunk a kalotaszegi hímzés szemantikájáról és szemiotiká-
járól, mint az előző nyelvtani fejezet fogalmairól. Kevés néprajzi szöveg foglal-
kozik a népviselet (a hímzés a népviseletet díszíti) jelszerű elemeivel, s Péntek 
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tanulmánya hasznos útmutatóul szolgálhat mind a népviseleti jelek világát 
kutatónak, mind a Kalotaszeg világát megismerni vágyónak, mert a nem nyelvi 
kommunikációs megnyilvánulásokat (a ruhadarabok meglétének vagy hiányá-
nak jelentése, a színek jelentése stb.) is számba veszi. 

A Függelékben 45 térképlap mutatja a szakterminológia variánsait, 
előfordulási helyeit, majd a hímzéssel kapcsolatos népnyelvi szövegek követ-
keznek. Végül pedig 65 oldalon a kalotaszegi népi hímzés szókincsét tartalmazó 
Szójegyzék zárja a könyvet, jelölve, hogy hol olvashatunk a megadott szóról; 
ismertetve, ha tájszó, annak jelentését s földrajzi hovatartozását; közölve 
a szó ejtésváltozatait és jelentésváltozatait helységek szerint. 

A 149 címszóból álló irodalomjegyzék és a majdnem ugyanannyi 
fénykép még értékesebbé, illetve kedvesebbé teszi Péntek János nagy munkáját, 
tovább öregbíti a Kriterion Könyvkiadó néprajzi könyveinek hírét-nevét. 
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Szlovákiai magyar tájak népköltészete. Bratislava, 1979, Madách, 620 p. 
Összeállította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Kósa László. 

E nagyon szép könyv lapozgatása közben a néprajz tudományának 
nemzetre vigyázó küldetése jutott eszembe. Talán ez a tudomány leginkább 
a nemzeti tudat hordozója és mert igazán a népekkel foglalkozik, a más 
népek megbecsülése vezeti. Ezért forrásaiból eredően összeköti a népeket 
mindenfajta balsorsban, ellenségeskedésben, a nemzeti szerencse forgandó-
ságában is. Ezért jelentheti ki Bevezetésében Kósa László, hogy „tudomány-
talan vállalkozás volna a szlovákiai magyar népköltészet külön jellegzetessé-
geiről és önállóságáról értekezni." (8.) Akár Bori Imre, az Idő, idő tavaszidő-
ben, amikor Bevezetőjében így szólt: „. . . egy-egy dallam vagy szöveg a 
Nyitra-vidéki Kolontól, Gerencsértől és Csitártól egészen a moldvai magyar-
ságig a változatok ellenére is egy és ugyanaz —- gondolkodásunk, látásunk, 
képzeletünk munkájának közösségét bizonyító m ó d o n . . . a jugoszláviai 
magyarság népköltészete ugyanakkor az egész magyarság népköltészetének 
tükre is, minthogy a murántúli falvaktól az Al-Duna vidékének székely 
községeiig mind sorsban, mind hagyományban a változatok gazdaságát 
figyelhetjük meg."1 

Bartók Béla jól tudott szlovákul. Amikor 1915—16-ban Augustín 
Baník, a Matica slovenská későbbi vezető munkatársa megmutatta a Garam-
menti Valaszkán gyűjtött szlovák népdalait, a magyar professzor a helyes-
írási hibákat javította, és anyanyelvének tökéletes elsajátítását kívánta az 
érettségire készülő szlovák ifjútól, aki hiába mentegetőzött, hogy Magyar-
országon nincs szlovák tanítási nyelvű középiskola.2 Azóta változott a kép, 

1. Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyarság népköltészetéből. Válogatta, a bevezetőt 
és a jegyzeteket írta Bori Imre. 2. kiad. (Űjvidék, 1975), Forum. 3—4. 

2. Baník, Anton Augustin: Niekolko spomienok, dokumentov a úvah o Bélovi Bartókovi 
(Néhány emlék, dokumentum és gondolat Bartók Béláról. = Hudobnovedné stúdie 
(Zenetudományi tanulmányok) 1960. IV. 138—176. „Bartók átnézte legújabb valaszkai 
népdalgyűjteményemet... hirtelen rámnézett, és szemrehányó hangon megkérdezte: 
— Nos hát, hogy is írja ön a fia (syn) szót? Hiszen, mint látom, itt hibázott! — hívott 
közelebb népdalos füzetemhez. Azonnal megértettem Bartók helyesírási javításait és 
mentegetőztem, hogy írni még nem tudok jól szlovákul, de otthon tanítanak, mert 
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de továbbra is szükség van Bartók egyértelmű állásfoglalására valamennyi 
nép és értékei mellett. Kósa László hűséges ehhez a útmutatáshoz. A könyv 
legelején megmagyarázza az Uhorsko-Madarsko fogalmat, aminek hiánya 
a magyar nyelvben oly sok keserűséget okoz még ma is, más nemzeti és 
nemzetiségi, kisebbségi és állami, társ- és hivatalos és megannyi szakkifejezés-
társával egyetemben. A szlovák nép és nyelve Uhorsko-nzk nevezi az egész 
1918 előtti Magyarországot, lakóit —• a szlovákokat is •—• Uhri-nak. Ma-
darsko az 1918 utáni Magyarországot jelenti szlovákul, Madari pedig magyar 
nemzetiségű embereket. Nem véletlenül magyarázza Kósa László a beve-
zető elején a Felföld elnevezést: „A Dolná zem-en lakó szlovák néprajzi 
csoporokat gyakran együttesen tartja számon a szlovák néprajz. E nagy 
múltú tájfogalom párja a Horná zem vagy Horniaky, aminek a magyar nyelv-
ben Felföld felel meg, és a mai szlovákiai hegyvidéki tájait jelenti, manapság 
már ritkábban használatos." (7) A terminológiai nehézséget az okozza, hogy 
a Felföld helyett az újabb keletű és a szlovákok számára kellemetlen jelen-
téstartalmú Felvidék használatos a mai Szlovákia területéről szóló történeti 
stúdiumokban, ami helyett a szlovákok Szlovákiá-1 kívánnának, az pedig 
sokak szerint megint csak anakronizmus. Csakugyan a Felföld lenne a legal-
kalmasabb „terminus technicus"? 

Szerényen említi Kósa László a magyar-szlovák néprajzi tudományos 
kapcsolatokat: megnőtt a szlovák néprajzkutatók érdeklődése a szlovákiai 
magyar nemzetiségi hagyományok iránt (31), számos, eddig kéziratos darab 
kerülhetett a Rozmaringkoszorúba, amelyeket az elmúlt évtizedben a megélén-
kült szlovák—magyar tudományos csereegyezményben megvalósult gyűj-
tőutakon jegyeztek le a szakemberek" (570.); „Ortutay Gyula több írásában 
utal arra, hogy a Zobor vidéken és a Mátyusföldön népszerűek a Mátyás 
királyról szóló mesék és mondák. Ugyanő adott számot 1955 évi tanulmány-
útja kapcsán a szlovák Mátyás-hagyományról is, ami egybehangzik a szlovák 
folklorisztika észrevételeivel . (591.) Ne hallgassuk viszont el ezen a helyen, 
hogy kétszer volt már Békéscsabán nemzetközi nemzetiségkutató néprajzi 
konferencia, és egyre intenzívebb a magyarországi szlovákság néprajzát 
ismertető tudományos eredmények kiadása.3 

Kósa László bevezetője, jegyzetei és az egész kötet a néprajztudomány 
népszerűsítésének, a nemzeti tudat ápolásának igen szerencsés megvaló-
sítása. Megtudhatja a tájékozódni kivánó érdeklődő, hogy a Csallóközben 
egy évezreden át zavartalanul feljődhetett a településhálózat és északi részén 

megvan a Czambel-féle kézikönyvünk is, és igyekezni fogok, hogy pótoljam a lemara-
dásomat. Azzal is védekeztem, hogy még csak 15 éves vagyok és a gimnáziumban nem 
tanulunk szlovákul; szigorú kritikusom mindezek ellenére hajthatatlan maradt és le-
szögezte, hogy jól tud ő minderről, amit én mondok, de mégis minél hamarabb meg 
kell tanulnom helyesen írni szlovákul. Íme, így intett és buzdított Bartók a szlovák 
nyelv tanulására és hozzá olyan időkben, amikor viszonylag igen kevés szlovák értelmi-
ségi tudott legalábbis megközelítő helyességgel írni szlovákul." (141—142.) 

3. Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia. Békéscsaba, 1975. október 28—31. 
Szerkesztette Kósa László, Krupa András. Bp. — Béléscsaba, 1976, Magyar Néprajzi 
Társaság, T I T Békés megyei Szervezete, 440 p.; Národopis Slovákov v Madarsku 
(Studie) (A magyarországi szlovákok néprajza. Tanulmányok.) Bp. 1975, Magyar Nép-
rajzi Társaság, 185 p. (A magyarországi nemzetiségek néprajza. Főszerk. Balassa Iván.) 
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„számos apró falu az Árpád-kori településszerkezet képét őrizte meg." (11.) 
A zoboraljai magyar falvak a mozgó magyar-szlovák nyelvhatáron az utóbbi 
negyedszázadban nyelvszigetté váltak, s éppen ezért a legősibb folklór-
maradványok megőrzői; különösen ilyen az erdélyihez hasonló balladakincsük. 
Részletesen jellemzi a többi néprajzi tájat és csoportot is, a Garam mentét, 
az Ipoly mentét, Gömört, Kassa vidékét, a Bodrogközt és környékét. Rö-
viden, tömören, jó módszerrel ejt szót „az egykori Felső-Magyarország, a 
mai Szlovákia területéhez" (21.) kötődő néprajzi gyűjtőkről. Bél Mátyásról, 
Berzeviczy Gergelyről, Csaplovics Jánosról, akit a szlovák néprajztudomány 
megalapítójának is tartanak4, Ipolyi Arnoldról, Hermán Ottóról, majd 
Bartók Béláról és Kodály Zoltánról. Megkülönböztetett figyelemmel adott 
összefoglalót az 1918 után következő időszakról („a nemzetiségi lét kora"), 
Komoróczy Miklós, Tichy Kálmán, Khin Antal és mások, valamint a Sarló 
néprajzi munkálkodásáról. 

Tichy Kálmánnal kapcsolatban Kósa László megjegyzi, hogy „elkép-
zelése különbözött Balogh Edgár és társai munkára össztönző indulataitól. 
Míg ezeknél a népükért érzett szociális felelősség, a nemzetiségi kultúra 
ápolása a társadalmi felemelkedésért vívott harc egyik fontos eszköze volt, 
az ő szemléletében a népművészet egyoldalúan uralkodott. . . némi anyagi 
támogatást is kapott a Masaryk Akadémiától. . ." (27.) Messzire vezetne, 
ha elidőznénk ennél a megállapításnál, de úgy érzem, ez az a hely, ahol a mai 
olvasót figyelembe véve valamivel több magyarázatra lenne szükség. Volt 
ugyanis a csehszlovákiai magyar értelmiségnek több olyan képviselője is, 
akik közel kerültek a polgári köztársaság ideológiájához, és államhűségük 
eredményezte •— mint Tichy Kálmán esetében is—>, hogy nem hangsúlyozták 
a magyarság nemzeti, kisebbségi tudatát, anyanemzetéhez fűződő viszonyát 
és sorsának kétségtelen visszásságait. Nemzetiségi helyzetben Tichy előtt 
is voltak és utána is akadnak, akik ezt a megoldást választják.5 

A felszabadulás utáni időszakban Ág Tibor, Szíjjártó Jenő, Takács 
András neve áll a sor élén, de az egészen ismeretlen műhelyekre is sor kerül. 
Nem csodálható, hogy a galántai magyar gimnázium diákújságja és a járási 
lap létezése Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaságot követel, annál is 
inkább, mivel 7000 népdalt, 500 balladát, 4000 kiolvasót és mondókát és 
egyéb anyagot őriznek a CSEMADOK, a csehszlovákiai magyarok kultu-
rális egyesülete folklóradattárában. Az általános helyzetkép vázlata után 
Kósa László megjegyzi: „. . . a földkerekség minden táján a népek, nemzetek 
és nemzetiségek kultúrájuk jellegzetes vonásai őrzőjének tartják számon a 
néphagyományt. Közép- és Kelet-Európában 1— ezt a szlovákság példája 
is mutatja — talán még féltettebb kincs, mint másutt, még becsesebb részét 
adja a nemzeti vagy a nemzetiségi kultúrának, a nemzeti jelleg egyik leg-
hívebb kifejezőjeként ápolják." (30.) 

4. Vö.: Urbancová, Viera: Pociatky slovenskej etnografie (A szlovák etnográfia kezdetei.) 
Bratislava, 1970, VSAV, 385 p. Csaplovicsról gazdag hivatkozás-anyaggal: 121—154. 

5. Vö.: Kollin Ferenc: A Prager könyvkiadó története. Bp. 1977, Akadémiai Kiadó, 170p. 
(Irodalomtörténeti füzetek 92.) A Masaryk Akadémián dolgozókkal kapcsolatban meg-
állapítja, hogy „a Csehszlovák Köztársaság mindenkori kormányának politikáját támo-
gatták és népszerűsítették... a magyar nemzetiséggel szemben elkövetett igazságta-
lanságok ellen valóban nem emeltek szót." (30—31.) 
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Kósa László a tudós alázatával minősíti munkáját. Nem tartja sem 
tudományos igényű, sem kritikai szövegkiadványnak. Annak elenére, hogy 
igaza van, könyve mégis sokkal több, mint egyszerű folklór-kiadvány. Meg-
valósítása a szlovákiai magyarsággal kapcsolatban mindannak, amiről a be-
vezetőben és néhol a jegyzetekben szól. Olyan kötetet állított össze, amely 
a maga nemében egyedülálló: a népköltészet és próza szinte valamennyi 
műfaját szerepeltetve átfogó képet nyújt több földrajzi tájegység folklór-
kincséről. „Önminősítésének" egyik oka az anyag viszonylagos feltáratlan-
sága, amire hangsúlyozottan rámutat, hogy ösztönözze, bátorítsa a további 
gyűjtő munkát, különösen a mesék („Területünk mesekincsét nagyon hi-
ányosan ismerjük. . . pedig a magyar népmesegyűjtés történetében az elsők 
között jegyeztek le a Csallóközben és Hontban tündérmeséket," 589.) a 
mondák „Ha a mesék gyűjtését hiányoltuk, még inkább szólni kell erről a 
mondáknál. Pedig itt is a múlt század darekáról valók az első gyűjtések . . . 
(591.), a munkásdalok („Valószínű, hogy a két háború közötti jelentős szlo-
vákiai munkásmozgalom központi területén, a Mátyusföldön a gyűjtők még 
ma is találnak hasonló darabokat (595), és a szolgadalok („Valószínű, hogy 
csak a gyűjtés hiányossága miatt nem ismerünk több dalt a mátyusföldi és 
a csallóközi uradalmak népétől (596)" terén. Igen, ebben a kötetben a jegy-
zetek is „beszélnek", akár a rendkívül értékes Rövidítés- és forrásjegyzék 
és az igen pontos, szlovák szempontból is hibátlan Magyar—szlovák hely-
ségnévjegyzék. 

Igazságtalanok lennénk a kötet törzs-anyagához, ha legalább is röviden 
nem említenénk. A bölcsődaloktól a siratókig —• párosítókon, szerelmi da-
lokon, a jeles napok költészetén, bordalokon és csufolódckon, meséken, 
mondákon, balladákon és katonadalokon át a balladákig — nagyon szép kerek 
népköltészeti alkotások sorjáznak a Rozmaringkoszorúban, gyönyörűséget 
okozva az olvasónak. Olyankor is, amikor minden népköltési műfaj és minden 
szlovákiai magyarlakta táj képviselete érdekében a szerkesztő eltért alapvető 
esztétikai céljától. 

Nem formálisan dicsérő megjegyzés, hanem őszinte elismerés illeti 
Varga Lajos könyvművészeti munkáját, a borítót és a rajzokat, a grafikai 
elrendezést. Minden népköltési műfaj előtt a címoldal háromnegyedét be-
töltő hangulatos, a népi rajz-motívumok és a modern művész-képzelet 
ötvözte ábrázolások adanak önmagukban is hatásos hangulati bevezetőt. 
Olyan gonddal és szeretettel készült a kötetnek ez a része is a nyomdai ki-
vitellel együtt, mint a válogatás és a bevezető a jegyzetekkel. 

Az olvasást —• az olvasókra kell bíznia a recenzensnek. Jómagam is 
sok élvezetet leltem az anyagban, s végezetül ismét csak az következik, ami 
az olvasáskövető sóhajtás közben eszembe jutott, s ami — sajnos — min-
denütt jellemző, Penavin Olga és Matijevics Lajos székelytelepekről szóló 
könyvéből: „A telepesek magukkal hozták szép székely nyelvüket. . . Az 
idősebb generáció . . . és az elsők leszármazottai féltve őrizték nyelvüket. . . 
Az ifjakról, gyerekekről mindezt nem lehet elmondani. Az iskola, a rádió, 
a televízió, az újság, a város, a kétnyelvűség, a modern életforma, a városi 
munka megváltoztatja nyelvi ideáljukat. Köznyelvűsödnek. Természetes 
folyamat ez, nem is kell rajta csodáloznunk. Ez még a jobbik eset, de sokan 
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már nem is használják anyanyelvüket... Ha az unoka a nagymama házában 
él néhány hétig, megtanul valamit ősei nyelvéből, de ha hazamegy, egyhamar 
elfelejti azt a keveset, amit felszedett magára . . . A fiatalok a faluból a vá-
rosba, idegenbe tartoznak, a gyár, a városi, az idegen környezet nyelvjárásuk 
elhagyására ösztökéli őket, sokan igyekeznek is tőle megszabadulni." Kósa 
László könyve értéket ment, tudatot gazdagít, örömmel, tartalommal, biza-
kodással tölti meg életünket. 
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