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A Műveit Nép kiadásában megjelent
„Népünk hagyományaiból" c. könyv na-
gyon időszerű, fontos, örvendetes és
hasznos olvasmány. Időszerű, mert a
népi hagyományok gyűjtése és felhasz-
nálása terén, ezen a nagy veszélyeket
magában rejtő területen ad igen hasznos
eligazítást, irányítást, útmutatást. Fon-
tcs, mert éppen ez az a terület, ahol
a politikai és gazdasági hadállásaiból ki-
vert reakció — a hazafiasság látszatát
legjobban megőrizve — legkönnyebben
tud támadni; ahol tehát a legnagyobb
szükség van arra, hogy minden, ifjúsá-
gunk és népünk nevelésével foglalkozó
párt-, állami, ifjúsági, kulturális vagy
tömegszervezeti funkcionárius, és peda-
gógus tisztán lásson. Örvendetes, mert
nemcsak arra mutat, hogy mindinkább
szélesedik azoknak a tábora, akik vilá-
gosan látják, hogy nemzeti kultúránk
építése népünk haladó hagyományainak
felhasználása inélkül lehetetlen, hanem
arra is, hogy ennek belátása nyomán
napról napra szélesedik — bár még
mindig nem eléggé — az önkéntes gyűj-
tők tábora. Hasznos, mert éppen funk-
cionáriusainknak és önkéntes gyűjtő-
inknek, de minden népét, hazáját szere-
tő embernek is utat mutat arra. hogyan
veheti ki részét ebből a munkából
úgy, hogy abból önmagának is. a kö-
zösségnek is haszna és öröme származ-
zék. A közölt gyűjtési anyag az utolsó
évek néprajzi pályázatainak díjnyertes
munkáiból került ki. s igen élvezetes
olvasmány a nem szakember számára
js. Bár csak rövid szemelvényeket s
illusztrációkat mutat be az egyes szer-
zők munkáiból, de mégis benne van né-
pünk egész életének, múltiának, fejlő-
désének, jövőbe mutató jelenének ke-
resztmetszete.

Drávapalkonya településtörténete a
külterjes álilatenyésztésről a belterje-
sebb gazdálkodásra áttérő magyar nép
fejlődését rajzolja meg. Más közlések a
régi mezőgazdasági munkamódszereket
s ezzel együtt a szőlőművelők, aratók,
dohányosok, múltbeli életét tárják elénk
igen érdekfeszítő, szórakoztató módon.
Ezek a leírások egyben bemutatják a
magyar nép ötletességét, alkotó készsé-
gét is, mely nemcsak a munkamódsze-
rek, hanem a gépek, eszközök kitalálá-

sában és elkészítésében is megmutatko-
zik. A menyasszonyöltöztetés és. a la-
kodalmi szokások leírása a nép romlat-
lan erkölcsi érzékét, s a népi társadalmi
érintkezési formák gazdagságát bizo-
nyítják.

Bennünket, Szolnok megyeieket külö-
nösen nagy örömmel tölt el Csete Ba-
lázs jászkiséri rajztanárnak ,.A jászki-
séri gyermek jtáékszere" c. tanulmá-
nya és rajzai. Ez utóbbiak olyan töké-
letesek, hogy nemcsak a lerajzolt tár-
gyakra ismerünk rá az első pillanatás-
ra, hanem az anyagra is, amelyből ké-
szültek. Az általa lerajzolt játékszerek
között szerepelnek a többezer éve hasz-
nálatos csontcsikók mellett a legújabb
gépek másolatai is. Együtt találjuk a
hagyományok megőrzésének és a leg-
korszerűbb technikai fejlődésnek bizo-
nyítékait. Szinte kedvet kapunk magunk
is a játékszerkészítésre!....

A közölt münkásliagyornányok nem-
csak értékesek, iránymutatók, hanem
érdekesede is. A műhelyi szórakozások,
a mekegő bányaszellem esete kitűnő
szórakoztató anyag. A táncgyűjtési le-
írások, a régi legény- és lakodalmi szo-
kások, nemkülönben a tiszaháti faiu-
csúfolók is igen kedves olvasmányok. Az
énekes, táncos gyermekjátékok s a kö-
zölt népdalok, a népköltészet ízes gyön-
gyei, míg a három népmese a magyar
nép gazdag fantáziájának bizonyítéka.

Simon Józsefné bevezetése — néhány
fontos elvi kérdés tisztázásán kívül —
sok gyakorlati tanácsot ad funkcionári-
usainknak és gyűjtőinknek, művészeti
csoportvezetőink részére pedig a gya-
korlati felhasználás szempontjából nyújt
útmutatást.

Morvay Péter a gyűjtési feladatok
széles körét és a gyűjtési módszerek
változatosságát lismerteti a könyv ele-
jén, míg a könyv végéin kitűnő útmu-
tatót ad a lakóhely ismereti gyűjtések-
hez.

Az olvasó jól szórakozva, sokat tanul-
va teszi le az ízléses kiállítású könyvet.
s máskor is örömmel veszi kézbe. Ez
pedig a legnagyobb dicséret. Egyetlen
hibája a kötés gyengesége. Erre na-
gyobb gondot fordíthatott volna a ki-
adó: a könyv megérdemelte volna.

Kádár Ágoston
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