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Morvay Péter: A Jász-Kunság XVIII. századi táncéletéből

A Néprajzi Értesítő XXXIX. 1957. évi kötetében jelent meg Morvay Péternek,
az ismert tánckutatónak e tanulmánya. Bevezetőjében a néprajzi, s ezen belül a
tánctörténeti kutatás módszeréről szól a szerző. A népi emlékezés, a szájhagyomány
összevetése az írott történeti forrásokkal, a levéltári anyag adataival sokatigérő. Máris

• jelentős eredményeket értek el vele a néprajzkutatók.
A tanulmány a Szolnoki Állami Levéltárban végzett kutatások alapján értékes

adalékokat szolgáltat a Jász-Kunság XVIII. századi és XIX. század eleji táncos ver-
buválásainak és népi táncéletének megismeréséhez.

Az adatok első része a XVIII. századi népi tánckedvelés intenzitását mutatja be.
A kínálkozó muzsikaszóra vagy rögtönzött dalolásra hamar táncra kerekednek a
pásztorok, mesterlegények, katonák, s mindig akad olyan fehérszemély is, akit táncba
vihetnek. A kocsmákban — a levéltári adatok tanúsága szerint — rengeteget táncol-
nak, nem egy esetben a férfiak nők nélkül is. A vásározás idején vendégektől hangos
XVIII. századi jászsági csárdának életteli képét mutatja be a tanulmány. A tánc nem
egy esetben okot szolgáltat verekedésre is. A táncról szóló feljegyzések nagyrésze
emiatt került elő. periratokból.

A verbuválásról gyűjtött adatok a szigorúan vett táncos vonatkozások mellett
a verbuválás egész lefolyására és hátterére fényt vetnek. Az adalékok szinte teljes
részletességgel örökítenék meg egy túrkevei és egy jászárokszállási verbuválást. Vilá-
got vetnek az egykori verbuválások szervezéséi-e, muzsikusaira, a verbuválás időpont-
jának kiválasztására stb.

A tanulmány végén két Kunmadarasról származó verbuválási költségjegyzéket
közöl a szerző. E jegyzékekből az egykori verbuválások kellékeit és egyéb körülmé-
nyeit ismerhetjük meg. Többek között az is kitűnik belőlük, hogy a verbuválások
kellő hangulatának megteremtéséhez milyen jelentős mennyiségű italra volt szükség.

Morvay Péter tanulmánya nemcsak a néprajz és a művelődéstörténet számára
szolgáltat hasznos adalékokat, hanem a művészi feldolgozás során a táncmozgalom is
sikerrel használhatja fel a maga munkájában, bár a táncok részletes leírásával nem
találkozunk, mivel a szerző adatait hivatalos iratokból, elsősorban periratokból me-
rítette.

Németh Gyula: Egy jász szójegyzék
az Országos Leiéitárban

1957 márciusában bukkantak rá az Országos Levéltárban egy jász szójegyzékre.
Erről a jász nyelvemlékről olvashatjuk Németh Gyula professzor tanulmányát a
Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közlemé-
nyeiben. (XII. kötet, 1—4. szám.)

Az első fejezetben a jászok magyarországi településhelyeit ismerteti a profesz-
szor. Hogy az iráni eredetű alánok, akiket jász névvel is neveztek, mikor és hogyan
kerültek hazánkba, pontosan nem tudjuk. Valószínűleg 1239 körül a kunokkal együtt
jöttek Magyarországba, akikkel még a XIX. században is szoros közigazgatási egy-
ségben éltek. Egy 1318-ból származó oklevél említi először a jászokat.

A magyarországi jászok nyelvének kérdését tisztázza a szerző a második feje-
zetben. A török hódoltságig a jászok megőrizték eredeti nyelvüket, a hódoltság alatt
a nagy etnikai átalakulással a nyelvüket is elvesztették. Egészen a XIX. századig élt
az a feltevés, hogy a jászok magyarul beszéltek, mivel nem volt semmi jásznyelv-
emlék.

A jász szót nyelvészeink Lamanszkij orosz professzor nyomán szláv eredetű-
nek tartják, ami nem más, mint az alánok orosz neve.
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A legutóbbi időkig a jász nyelv megismeréséhez nem állt rendelkezésre semmi
anyag. Az Országos Levéltárban előkerült jász szójegyzék egy 1422-ből származó
oklevél hátlapján található. Az oklevél egyben meghatározza a nyelvemlék keletke-
zésének időpontját is.

A szójegyzék nem más, mint' egy kis „nyelvkalauz", melynek az elején egy
köszönési formula van (daban horz nahechsa = jó napot gazdánk), étel- és italneve-
ket (khevef = kenyér, fit = hús, sana = bor, dan = víz), főzéshez és evéshez szüksé-
ges tárgyak neveit (tabak = tál, chugan = fazék) és olyan állatok neveit találjuk,

. melyeknek a húsa ehető (karak = csirke, gal = ökör, fus = juh).
A szójegyzék létrejöttét Németh Gyula úgy magyarázza, hogy az a székesfehér-

vári káptalan követei számára készült, akik egy jász faluban töltöttek el egy bizo-
nyos időt, s szükségük volt ezekre a jász szavakra, ho?y gondoskodni tudjanak ma-
gukról és lovaikról.

A harmadik fejezetben a jász szójegyzék szövegét vizsgálja meg a szerző. 18
sorban, mintegy 40 jász szó található, egy fordítás nélküli jász köszönő formula,
azután nagyrészt latin, hat esetben magyar értelmezésű jász szó olvasható.

A nyelvemlék hangjelölését ismerteti a professzor a negyedik fejezetben.
Az ötödik fejezetben a jász nyelv megismerésének egyéb forrásait, nevezetesen

a latin oklevelekben előforduló jász személyneveket értelmezi Németh Gyula. E jász
tulajdonnevek magyarázatához is nagy segítséget jelent a szójegyzék.

A tanulmány utolsó, hatodik fejezetében bemutatja, hogy a jász nyelv hang-
tani és szótani tekintetben milyen közel áll az őszét nyelvhez.

A tanulmány végén megtaláljuk a szójegyzék és az oklevél egy részének a ha-
sonmását.

M. Somlyai Ilona : Túrkevei szegényparasztok küzdelme
a földért 1945—46-ban

(Századok. 1957. 91. évfolyam. 5—6. szám.)
A 45-ös földreform túrkevei eseményeit dolgozta fel a szerző a szolnoki Állami

Levéltárban meglévő eredeti dokumentumok és a résztvevők elbeszélései alapján.
Bevezetőjében hangsúlyozza, milyen fontos szerepe van az egyszerű embereknek,
a népnek a történelem alakításában.

A földreformrendclet megjelenése előtt a felszabadult országrészekben meg-
mozdult a szegényparasztság. Földosztást követeltek, s nem egy helyen osztották is
a földet. Túrkevén is már kora tavasszal összeállt néhány öntudatos agrárproletár,
s a rendelet megjelenése után tüstént létrejött a Földigénylő Bizottság.

Kezdetben nagyon óvatosan jelentkeztek a földért a szegényparasztok, később
azonban egyre töb.b volt az igénylő A felosztható föld kevésnek bizonyult.

A földreform legnagyobb veszedelme itt is a kisajátított földtulajdonosoknak
földjük visszaszerzéséért megindított harca volt. Túrkevén nem volt szoros értelem-
ben vett nagybirtok, jelentős volt azonban az 50—500 holdig teriedő birtokok száma.
A visszaszivárgó tulajdonosok egyre-másra igényelték vissza földjeiket.

A túrkevei Földigénylő Bizottság azonban derekasan helytállt, tagjai osztály-
öntudatos szegényparasztok voltak. A nem éppen rövid küzdelem eldőlt. Mintegy 7000
holdat osztottak fel kereken 1000 igénylő között.

A tulajdonjogért folytatott harc mellett, a föld terméséért is meg kellett küz-
deniük az új gazdáknak. 45 tavaszán puszta, műveletlen földet kaptak, sem vetőmag,
sem igaerő nem volt elegendő. Hihetetlen erőfeszítések árán. csodálatos akaraterővel
úrrá lettek a nehézségeken, noha a föld árának törlesztése is nyomta őket.

A tanulmány végén azt vizsgálja a szerző, hogyan lett Túrkeve az ország első
szövetkezeti városa. Szoros az összefüggés a 45-ös földosztással. A szövetkezeti moz-
galom gyors kibontakozásának oka a földhiány és a mezőgazdasági gépek hiánya volt.
E hiányok megszűntetése érdekében már a földreform során gondoltak a szövetke-
zésre 1948—49-ben kezdtek társulásokat szervezni. ,.vadcsoport"-nak nevezi ezeket a
túrkevei közvélemény. A szövetkezeti mozgalom kibontakozásával azután ezek a
csoportok legalizálódtak. s belőlük fejlődtek a legerősebb szövetkezetek. Átlábolták
az első évek kezdeti nehézségein, s nem tudta azokat szétverni az ellenforradalom
vihara sem.

A folyóiratszemlét készítette: Sági Pál.
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