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Az Évkönyv eme dupla száma hosszú idő - három év - elmúlta 
után jelent meg, s terjedelme ennek megfelelően nagy. Erre az elmúlt 
három esztendőre esett a főszerkesztő, Ortutay Gyula halála; nyilván ez 
késleltette a megjelenést is. 

Ez a szám két egymástól jól elváló részre oszlik. Az első részben a 
Kutató Csoport profiljának megfelelően, vegyes témájú tanulmányok 
foglalnak helyet, míg a kötet második része egy folklorisztikai szim-
pozion előadásait publikálja. 

Az első rész tanulmányai anyagi kultúrával, szokásokkal társadalom-
néprajzzal, népzenével és etnoszemiotikával egyaránt foglalkoznak. 
Takács Lajos bevezető tanulmányának címe Erdőhasználat és irtás az 
allodiális gazdálkodás kibontakozása előtt. Andrásfalvi Bertalan az egész 
néprajztudomány egyik nagyon sokat vitatott problémájával foglalko-
zik: Néprajzi csoport, kistáj és régió. A tanulmány megírása (1975) óta 
külön ülésszak is foglalkozott az etnikai és regionális csoportok kérdé-
sével. 

A következő tanulmányok nagyjából-egészéből társadalomnép-
rajzzal, szokásokkal, magatartásformákkal foglalkoznak. Bárth János 
Felsőterézhalma (népies nevén Illancs) tanyavilágának búcsújáró szoká-
sait és a búcsújárásban részt vevők magatartását írja le, fénykép- és 
kottaillusztrációkkal. Történeti jogszokásokról ír Tárkány Szűcs Ernő 
(A kézfogóval összefüggő jogi népszokások), amely az 1700-1945 
közti időszakot foglalja magába. Dankó Imre értekezése (Piaci és vásári 
viselkedésformák) elsősorban eladók és vevők hagyományos maga-
tartását vizsgálja. - Ebbe a kérdéskörbe tartozik Istvánovits Márton 
tanulmánya is, melynek címe: A szván rituális grafika. Egy olyan 
szokást ismertet, melyről magyar nyelven még nem esett szó: a kartvei 
(grúz) nyelvcsalád egyik archaikus csoportjának, a szvánoknak szinte 
egyedülálló újévi szokását elemzi. 

Hoppál Mihály tanulmánya (Népművészet és etnoszemiotika) része 
egy sorozatnak, melyben a szerző a magyar fejfák, sírjelek formáit 
díszítéseit veti szemiotikai elemzés alá. Végül Paksa Katalin népzenei 
szabályosságokat vizsgál (Ütempárosság és strófaszerkezet össze-
fonódása a magyar népdalok egyik csoportjában). 

*A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának 
Évkönyve, XI-XII . Szerkesztette: Kósa László. Akadémiai Kiadó, 
1980. 
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A kötet második részének alcíme: A folklór poétikája és stilisztikája. 
Nagyjából az 1974 szeptemberében megtartott szimpozion anyagát 
tartalmazza, bár a szerzó'k néhol bővítették előadásukat. A folklór szó 
itt nem csupán a szűkebben vett népköltészetet jelenti, hanem a 
művészi tudatformák összességét, tehát kiterjed a néptáncra, népzenére 
is. A szerzők között szerepelnek folkloristák, de a társtudományok 
képviselői is: irodalomtörténészek, nyelvészek, esztéták. 

Nehéz erről az anyagról összefüggő áttekintést adni. A tanulmányok 
olvasásakor mindenesetre kiderül, hogy a folklór stilisztikai-poétikai 
elemzésének módszerei mennyire kidolgozatlanok, s hogy nagyon is 
aktuális volt e szimpozion megrendezése. (Hadd jegyezzem itt meg, 
hogy a szimpozion óta többen behatóan foglalkoznak e kérdéscsoport-
tal pl. (betűrend szerint) Katona Imre, Vargyas Lajos, Voigt Vilmos, s 
hogy némüeg összefüggő elemzést és szempontokat is ad az azóta 
megjelent A magyar folklór című tankönyv. (Bp. 1979. Tankönyv-
kiadó.) A módszerek kidolgozatlanságára igen pregnánsan utal pl. 
Pusztai János tanulmánya (A magyar stilus története és a folklór stilisz-
tikája), aki fel is sorol néhány olyan kérdéscsoportot, amelyet vizsgálni 
kell: e felsorolásban szerepel pl. a változatok stilisztikai elemzése, a 
sztereotip fordulatok keletkezéstörténete, az egyéni stílus vizsgálata, a 
nyelvi, stilisztikai jellegzetességek kritikai vizsgálata, a magyar kéziratos 
irodalom stílustörténeti feldolgozása stb. Idézem: „Tudománytörténeti 
tény, hogy nem a magyar stílustörténet összefoglaló kutatási ered-
ményei világítják meg a folklórstílus vizsgálatának tartalmi, módszertani 
lehetőségeit és problémáit, hanem fordítva, . . a népköltészet stilisztika 
segít . . . az átfogó magyar stílustörténet végiggondolására . . ." Hason-
lóan gondolatébresztő Szerdahelyi István rövid eszmefuttatása: Nép-
költészet és művészi érték, amely néhány, az utóbbi időben sokat 
vitatott kérdést világít meg igen helyesen, polémikus éllel. 

A szűkebben vett folklórkutatásba tartozó tanulmányok már nem 
ilyen általános kérdéseket, hanem egy-egy kisebb csoport: műfaj, 
inűnem, vagy egyetlen alkotás poétikai vagy stilisztikai kérdéseit veszik 
vizsgálóra. Vargyas Lajos a népballadákkal, Kovács Ágnes gyermek-
mondóka és mese összefüggésével, Pócs Éva a ráolvasásokkal, Károly S. 
László a siratókkal, Borsai Ilona gyermekmondókákkal, Nagy Olga a 
népmesével foglalkozik. Benedek Katalin pedig egyetlen epikus történet 
formai alakulását elemzi. 

E tanulmányok más és más módszerrel kísérleteznek. Nagy Olga pl. 
a tudatszint és esztétikum összefüggését keresi a mesélő közösségekben. 
Több tanulmány szöveg és dallam együttesét kísérli megragadni. Külön 
kell megemlékeznünk még néhány, módszerében eltérő tanulmányról: 
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Szathmári István a magyar népballadák hangszimbolikáját tárgyalja, 
Katona Imre az antitézis összehasonlító vizsgálatát végzi a népdalokban, 
nép balladákban; Küllős Imola pedig a csángó dalok, balladák kvantitatív 
módszerű vizsgálatára tesz kísérletet. 

Ismét csak külön csoportot képez a néptánc- és népzenekutatók 
munkája. Martin György a rögtönzés és szabályozódás törvényszerű-
ségét elemzi a néptáncokban, Pesovár Ernő pedig verbunkostáncaink 
szerkezeti sajátságait. Keszthelyi Tibor tárgyát már Európán kívül, az 
afH'cai dobnyelvből veszi, s ezt mint a költői közlés egyik eszközét 
analizálja. 

Amint látjuk tehát, különböző nagyságrendű csoportok elemzésére 
találunk példákat: az általánostól az egyediig, s a használt módszerek is 
nagyon különbözőek. Ilyen módon együttes értékelésük szinte lehetet-
len feladatnak tűnik. Ez annál is inkább így van, minthogy az ülés-
szakon az előadások ideje korlátozott volt, s ezért gyakran inkább csak 
témavázlatot és módszertani indulást olvashatunk, mint mélyreható 
elemzést. Mindenesetre a kötet meggyőz arról, hogy a folklór stilisz-
tikai-poétikai elemzések nemcsak fontos, hanem életbevágóan sürgető 
feladatunk, mellyel az eddiginél sokkal nagyobb intenzitással kell foglal-
kozni. Hiszen a vizsgált folklórjelenségek egy részét ma még funkcio-
nálisan, terepmunkán is tanulmányozni lehet, s így pl. előadók és közön-
ség interakciójának megfigyelésére is van lehetőség, s jó néhány tanul-
mány a szerzők saját néprajzi megfigyelésein alapul, viszont minden 
különösebb jóstehetség nélkül is sejtjük, hogy nem sok idő múlva már a 
folklór jó néhány jelenségét is csak az írásos feljegyzések alapján lehet 
elemezni, s így éppen a szóbeliség kérdésére már csak elméleti válaszo-
kat lehet adni, mivel az előadás során létrejövő variációk megfigyelése 
lehetetlenné válik. Tehát az ülésszak előadásainak publikációját nagyon 
helyes kezdeményezésnek tartjuk, s tulajdonképpen mindegyik tanul-
mányból ötleteket meríthetünk, módszert tanulhatunk a későbbi mun-
kához . 
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