
Mindig van valami valóság ezekben, de
mindig tapad hozzájuk jócskán derűs
lódítás, mesébe illő nagyotmondás, leg
alább utólag megszépítve a nehéz
időket. - Irodalomtörténetileg is be-
cses adalékok ezek, elsősorban azt
bizonyítván, hogy Garay János Háry
Jánosa, vagy Petőfi Sándor Kukorica
Jancsija nem egészen és nem csupán a
költői fantázia szüleménye, volt annak
alapja a néphagyományban is.

Szűcs Sándor több évtizedes kutató-
munkája során számtalan változatot jegy-
zett le, és a könyvében közölt szöveget
a különböző változatok legelevenebb,
legérdekesebb részeiből állította össze.
Mint megjegyzi: a néprajztudomány az
összes variánsok közlését kívánta volna.
Ez valóban így is van, de a választott
megoldás mégis szerencsésebb. Az össze-
gyűjtött anyag a kutatóknak úgyis ren-
delkezésére áll, szélesebb körben viszont
ez a forma teheti népszerűvé a tárgyat.

A szöveghez bőséges jegyzetanyag kap-
csolódik, mely megvilágítja a törtenetek
születési körülményeit, s olyan magyará-
zatokat fűz hozzá, mely a történetek ala-
posabb megértéséhez feltétlenül szüksé-
ges. Ej;y egész ívnyi szójegyzéket is
kapcsol a szerző a históriákhoz. A sza-

vakat az elbeszélők értelmezése szerint
magyarázza, a példamondatokat a gyűj-
tőterületen általa lejegyzett népi szöve-
gekből idézi.

Terjedelmes függelék, egészíti ki Szűcs
Sándor munkáját: Csanádi Imre váloga-
tásában .Jobbágyvilág és katonáskodás"
címmel irodalmi antológiát közöl a könyv.
A válogató azt mutatja meg: „hogyan
sújtja a katonatartás terhe a jobbágy-
népet, hogyan ragadják el - ámítással
vagy erőszakkal - a fiatalságot a császár
szolgálatába, mit tud az irodalom a ka-
tona életéről, vágyairól, gondolkodásá-
ról, mit a kivénült, megrokkant katona
sorsáról".

K:L egész könyv elé Varga János írt
bevezetőt „Katonaélet és hadkiegészítés
1711-1867 között" címmel.

Szűcs Sándor új könyve méltán sorako-
zik eddig megjelent művei melle. Kiál-
lítása ízléses, de ismételten megemlítjük,
hogy a borítólap színvonalán álló illuszt-
rációk nagyon hiányoznak a könyvből.
Egyébként reméljük, hogy ennek a könyv-
nek a sikere is ösztönzi a szerzőt még
kéziratban lévő gazdag anyagának folya-
matos megjelentetésére, s hogy ebben a
szándékban találkozik író, olvasó és -
kiadó is.

Kisfaludi Sándor
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