
Szolnok megye néprajzi atlasza

1962 tavaszán mcgkezdő.dtek a szolnoki Damjanich Múzeumban a megye népraj?i
atlas2ának előkészítő munkálatai. E cikkben röviden ismertetjük az atlasz készíté-
sének indítóokait, és az atlasz már elkerült kísérleti kérdőívét.

A néprajz történeti tudomány, amely a történelem rekonstruálását a mai nép-
kultúra elemzésének segítségével végzi. E cél elérésének nem önálló módszere, hanem
egy állomása, de isen fontos, sokszor nélkülözhetetlen állomása a néprajzi jelenségek
térkénre vetítése.

Mi a célja a néprajzi jelenségek térképre vetítésének?
A térképezéssel a jelenségek földrajzi elterjedését tesszük láthatóvá, szemléletessé.

A földrajzi elterjedés vizsgálata pedig elengedhetetlen a jelenségek összehasonlító-
történeti elemzéséhez. Lássunk egy példát. A közelmúltban jelent meg az Ethnographia
hasábjain Kisbán Eszter tanulmánya a gyümölcskenyér hazai elterjedéséről.* A tanul-
mányból kiderül, hogy a gyümölcskenyér a Ny-Dunántúlon terjedt el, és legintenzíveb-
ben a legnyugatibb területeken él. Az elterjedést térkép tan szemléletessé. Az össze-
hasonlító elemzés során kiderül, hogy a magyar nyelvterülettel szomszédos területek
közül egyedül Ausztriában él a gyümölcskenyér készítésének szokása, méghozzá sokkal
nagyobb területen, és sokkal nagyobb intenzitással - tehát nyugodtan következtethet
a szerző a gyümölcskenyér nyugantról keletre való terjedésé'-e; és mégegyszer hang-
súlyozzuk, hogy a következtetés fontos láncszeme volt a területi elterjedés megál-
lapítása.

A térkép nemcsak a gyors áttekinthetőséget szolgálja, hanem gondoljunk arra is,
hogy a feltérképezett jelenségek elterjedési képe sokkal könnyebben összehasonlítható.
Andrásfalvy Bertalan a vörösbor magyarországi elterjedését vizsgálva rájött, hogy
az elterjedési kép egy olyan térképet ad, mely nagyjából megegyezik a török hódoltság
területével. A két térkép összehasonlításából könnyen következtethetett a szerző a
magyarországi vörösbor balkáni eredetére.**

A térképezés módszere változó, a célhoz alkalmazkodó. Általános követelmény,
hogy a térképezett jelenségek egyneműek legyenek, és a felhasznált adatok származási
ideje a lehető legnagyobb mértékben megegyezzék. Az egyneműség foka különböző
lehet. Felvezethetjük egy térképre pl. a favillák elterjedését, formaváltozatokra, nyers-
anyagra, funkcióra való tekintet nélkül. Sokkal többet mond, és több célra használható
azonban az a térkép melyre e mellékkörülményeket is rávezetjük, hiszen az össze-
hasonlító vizsgálatnál, az eredetkérdesek megoldásánál altípusokkal kell dolgoznunk,
melyeket éppen e mellékkörülmények alapján határolunk el egymástól. Pl. Szolnok
megyében egyaránt honos a hasítottágú (hosszabbágú kazal- és kocsirakásra alkalma-
sabb) és a toldottágú (más egyéb szénamunkára használt) favilla. A századfordulón
több községben a toldottágút helyben készítették, a hasítottágút faluzó vidéki faáru-
soktól vették. Általában a faanyag és a funkció is különbözik a kétféle villánál. Nem
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tudjuk a favillák eredetének problémáját megoldani, ha olyan térképpel dolgozunk,
melyen egyszerűen csak a favillák meglétét tüntetjük fel.

A térképezést, mint segédeszközt S2inte a néprajz tudománnyá válásától napja-
inkig alkalmazzák, egyre fejlettebb formában. A térképezés szimpla alkalmazásán
túlmenően azonban kialakult a népraj'-i kutatásnak egy olyan speciális ágazata is, mely
kifejezetten a történeti szempontból jelentősséggel bíró kultúrjelenségek térképezését
tűzte ki célul. E szakterület a néprajvi kartográfia, mely az anyagfeltárj munkáknak
egy különleges típusát, a modern néprajzi kutatásban nélkülözhetetlenül fonto; nép-
rajíi atlaszokat eredményezi.

A néprajzi atlaszok általában összefoglaló jellegűek: egy-egy népcsoport vagy
nyelvterület legjellemzőbb, vagy valamilyen szempontb >1 legfontosabb néprajzi jelen-
ségeinek térképeit foglalják magukban.

A Magyar Népraj i Atlasz 1950-es években beindult munkálatai a több évtize-
de: múltra viszatekintő európai atlas/mozgalom láncszemét képeik. Svájci, lengyel,
olasz, fir>n:ia, stb. atlaszok tapasztalatait felhasználva készül a rendkívül nagy anyagi
és munkabefektetést igénylő vállalkozás. Kérdései nagyjából a népi kultúra egészét
ölelik fel. A követke ő témák kaptak helyet benne: település, építkezés, lakberendezés,
földművelés, állattartás, kendermunka, táplálkozás, viselet, társadalom, népszokás, nép-
hit. Az atlasz kétszáz kérdése (a kérdések majdnem mindegyike több alkérdésre os>
íi'.:) természetesen nem meríti ki e témákat teljes alapossággal, csupán minden téma
lcgjcllcmiőbb, kulcsponti kérdecit ragadja ki. E kulcsponti kérdések feleletei alapján
általában rekonstruálni lehet egy-egy jelenségtípust. Nem térünk itt ki a kérdőív
részletesebb ismertetésre, csupán annyit jegyzünk még meg, hogy az atlasz munka-
társai a kérdőívet a magyar nyelvterület legalább négyszáz községében szándékodnak
kitölteni, területileg arányosan elosztva, és jelenleg a gyűjtőmunkának mintegy felé-
nél tartanak. Az atlasz elkészülte után keünkben le:z a magyar népi kultúra l?gcon-
teoabb jelenségeinek területi elterjedési képe, melynek alapján világosan látjuk majd,
hogy mely témákat kell az atlaszfelületen maradó, csak egyes jelenségeket kiragadó
módszereknél mélyebben, teljes részletességében vizsgálni, és kezünkben lesz a kiindu-
lás az atla?^ összes témájának összehasonlító-történcti elemzéséhez, az eredetkérdé:ek
megoldásához.

Megemlítjük meg, hegy a Magyar Népraja Atlasszal egyidejűleg a Magyar Nyelv-
atlasz is készül, mely már előrehaladottabb stádiumban van; célja bizonyos kulcs-
ra önti nyelvi jelenségek térképre vetítése.

Az országosan folyó atlaszmunkálatok csupán az egyik ösztönzőerőt jelentették
a megyei atlasz munkálatainak megkezdéréhez. A másik indíték a helyi viszonyokban
keresendő.

Siolnok megye a népraj i kutatás elhanyagoltabb területei közé tartozik. Györffy
István nagykunsági kutatásai óta jóformán csak a legutóbbi évtizedekben történt előre-
haladás, de az utóbbi gyűjtések anyaga egyelőre jórészt c:ak, kéJ.at (pl. Tiszaigaron
tübbtagú munkaközösség gyűjtött, ké hatos anyaguk tjbbszer oldal). Emellett Szolnok
mc^yc most a leggyorsabban fejlődő megyék közé tartó, ik, ahol a népraj; i jelenségek
rohamo an pusztulnak, tehát a gyűjtőmunka rendkívül sürgős. A megyében jelenleg
dolgozó néprajzi kutatók nem vállalhatják azt a feladatot, hogy minden fontos témát
kellő alapossággal összegyűjtsenek. Mégis fontos, hogy néhány téma teljes mélységé-
ben történő vizsgálata mellett megpróbáljuk az összes fontos jelenségről legalább felü-
leti áttekintést szerezni. E célra pedig rendkívül alkalmas az atlasz-módszerű gyűjtés,
mely (mivel írásban rögzített kérdőív segítségével történik) minden más gyűjtési tech-
nikánál gyorsabb és gazdaságosabb. A megyei atlasz elkészülte után világosan látjuk,
majd, hogy mely témákat érdemes tovább kutatnunk.

Az országos atlasznak tizennégy kutatópontja van a megyében. Ez azonban egy

30



heterogén sokféle elemből összeötvöződött lakosságú megyében kevésnek bizonyui;
itt nem kapjuk minden jelenség összes jellemző változatát, ha a több mint hetven
községből csak tizennégyben töltjük ki a kérdőívet. Ez adta azt a gondolatot, hogy
az országos atlasz kérdőívét több, esetleg minden községben kitöltsük, te'iát lényegé-
ben ez a tény is egy regionális atlasz készítésének fontosságát hangsúlyozta. De vajon
elég-e, ha egyszerűen az országos atlasz kutatópont-hálózatát sűrítjük, a kérdőív válto-
zatlan meghagyásával? Nyilvánvaló, hogy ez kevés, hiszen az országos problémák nem
minden esetben egyeznek a helyiekkel. Azokat a jelenségeket, melyek az országos atlasz
14 ponton történt gyűjtése után teljesen egységes képet mutatnak a megyében, való-
színűleg nem érdemes sűrített kutatópont-hálózaton gyűjteni. Tehát a kérdések egy
jelentős része elhagyható. Viszont adódnak speciálisan helyi problémák, melyek meg-
világítására sokszor nem elég az országos kérdőív.

Mi szól viszont amellett, hogy az országos atlasz kérdéseinek jórészét mégis meg
kell hagyni, többé-kevésbé változatlan formában? A megyei atlasz gyűjtése sok és
fáradságos munka lesz, azonban ha 4-5 évnél tovább húzódik, már nem felel meg
a térképezés egyik legfontosabb követelményének, a térképezett jelenségek egyidejű-
ségének. Az idővel tehát amennyire lehet, takarékoskodnunk kell. Nagy nyereséget
jelent, ha az országos atlasz tizennégy kutatópontjának már összegyűjtött anyagát fel
tudjuk használni. Egy másik - fontosabb - ok is szól a kérdések egy részének meg-
hagyása mellett: a regionális atlasz segítségével bizonyos mértékig kontrollálni lehet
az országos atlasz módszerét: mégpedig olyan szempontból, hogy vajon a ritka kutató-
p;n! hálózattal kapott eredmény valóban jellemző-e az illető területre; vajon kissé
durvábban, felületesebben, de nagyjából ugyanazt a képet kapjuk segítségével, mint
a sűrű kutatópont-hálózattal?

Ilyen meggondolások után született meg a megyei atlasz elkészítésének most már
konkrét tetve 1961 őszén. 1962 tavaszán a megye néprajzi kutatói, az országos atlasz,
valamint a Baranya megyében szintén készülő regionális atlasz munkatársainak segít-
ségével elkészítették a kísérleti kérdőívet. Októberben megkezdődtek a próbagyűjté-
sek, melyek 1963 tavaszán befejeződtek. A próbagyűjtések tanulságai alapján valószí-
nűleg szükség lesz a kérdőív kisméretű módosítására, és legkésőbb 1963 őszén elkezd-
hetjük a gyűjtést a végleges, kinyomtatott kérdőív alapján. A gyűjtőmunkát 3-4 évre
tervezzük. Ezután következne a szintén több évig tartó feldolgozó munka; ezzel pár-
huzamosan pedig az atlasz és a régebbi kutatások eredményeit egyaránt felhasználva,
Szolnok megye néprajzi monográfiája.

A következőkben röviden ismertetjük Szolnok Megye Néprajzi Atlaszának kísér-
leti kérdőívét. Az országos atlasz kérdéseinek kb. egyharmada belekerült a megyei
atlasz kérdőívébe is, kisebb-nagyobb módosításokkal. E kérdéseket úgy egészítettük ki,
hegy" a fő kérdések száma kb. százötven lett. Az atlasz fő kérdéseit nagyjából négy
csoportba oszthatjuk.

A kérdések egy része a kutatópontok konkrét jellegének felderítését célozza:
Milyen volt a falu társadalmi rétege^ödéie a két világháború közt, a paraszt adat-
közlők reflexiói sierint? Stb., stb. Az ilyen jellegű kérdések elsősorban a megye mo-
nografikus feldolgozásánál lesznek használhatók.

A kérdések egy másik csoportja a táj településtörténeti problémáit van hivatva
felderíteni. A néprajzi kutatás eddigi eredményeiből és nem utolsósorban a magyar
néprajzi atlaszból kiderült, hogy jónéhány kultúrjelenséget pl. a palóc etnikai csoport-
hoz tudunk kapcsolni. Ha tehát részletesen fel akarjuk mérni a palóc etnikumnak
a török hódoltság után történő levándorlását, meg kell keresnünk ezeket a jelensége-
ket területünkön, és elterjedésüket térképeznünk kell. E problémához kapcsolódó kér-
dések pl.: Ismeretes-e a csizma, cipő, mint jegyajándék? Hogy nevezik a hosszúra-
vágott metélttésztát (csík vagy laska)? Stb., stb. Hasznát vesszük itt a hangtani
kérdéseknek is: A gyűjtő döntse cl, hogy él-e a kutatóponton a hangállományban az
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illabiális a, vagy ly? - Reméljük, hogy a magyar néprajzi atlasz gyűjtőmunkájának
befejezése után sikerülni fog nyugati és keleti palóc kultúrjelenségekct is megkülön-
böztetnünk, és ezek segítségével a megyei atlasz anyaga alapján megyénk település-
történetét ctekintetben egészen finoman megrajzolnunk. A palóc levándorlás kérdésé-
vel természetében rokon a kun és jász kérdés is. Tudunk-e találni olyan kultúr-
jelenségeket, amelyek az egykori Kunság, illetőleg Jászság mai parasztlakóit elválaszt-
ják a szomszédos eredeti magyar területek lakóitól? Etekintetben reményeink már
mérsékeltebbek, mindössze néhány olyan jegyet tudunk a kérdőívben felsorakoztatni,
amely a kun, illetve jász etnikum jelzőjének bizonyulhat. Ilyen pl. a házoromdísz neve:
hívják-c üsztürü-nck? A viszonylag késői palóc, jász, kun betelepülők leválasztása után
további probléma marad, hogy miképpen tagolható a táj eredeti magyar alapnépes-
sége a kultúra mikrokülönbségei alapján.

A kérdőívben szereplő kérdések további csoporját képezik az interetnikus kap-
csolatokra vonatkozó kérdések. Segítségükkel feltárásra kerül a századfordulón még
szinte érintetlen paraszti kultúra tájon belüli munkamegosztásának teljes rendszere
(hol mi volt a parasr-ti árutermelés fő tárgya, és hol, hogyan értékesítették azt, milyen
szükséglet! cikkekért mely városokra jártak, stb.), és a táj kapcsolata a szomszédos és
további tájakkal (felvidéki és erdélyi vándorkereskedők körzetei, stb.). Ilyen jellegű
kérdések ezúttal szerepelnek először néprajzi atlasz tematikájában.

A megyei atlasz kérdései felderítik emellett számos olyan kultúrjelenség elterje-
dé:i képét is, amelynek jelentését ma még egyáltalában nem ismerjük, csupán csak
sejtjük, hogy táji differenciáltságával számolhatunk. Ezek a jelenségek éppen az atlasz
szolgáltatta adatok és térképek segítségével válnak majd megszólaltathatóvá, mint
történeti adalékok: Ismeretes-e a szamár hizlalása? A birka mely részeit főzik meg
a paprikásban? Stb., stb.

A megyei atlasz kérdéscsoportjai a kérdőívben természetesen nem egyszerűen
a fenti problémák szerint rendeződnek sorba, hanem inkább tematikus sorrend szerint.
Nagy súllyal szerepelnek, mindjárt a kérdőív elején a földművelésre, méginkább az
állattartásra vonatkozó kérdések. Kitérünk a viselet, a település, építkezés, a kismester-
ségek problémáira is. Különösen fontosnak látszik a táplálkozás kérdésköre. A tárgyi
néprajz témaegyüttesei mellett azonban tág teret szentelünk folklorisztikus problémák-
nak is, elsősorban a néphit és népszokások anyagának felvázolása céljából, de nem
hagyva figyelmen kívül a szövegfolklor kérdéseit sem (a Pápainé balladájának mag-
vát képező esemény megyénkben történt a 19. sz. közepén, tanulságos lesz megfigyelni,
hogy a centrumtól távolabb és távolabb megtalálható szövegváltozatok miképpen jelzik
az alapmotívum alakulását, stb.).

A kérdőívet a megye összes községében kitöltjük. A próbagyűjtések tapasztalatai
szerint a gyűjtés egy kutatóponton kb. 4-6 napig tart, nagyobb mezővárosokban való-
színűleg ovább. Ebből is láthatjuk, hogy már a gyűjtés is jelentős anyagi és időbeli
befektetésekkel jár. Az is kiderült a próbagyűjtések során, hogy az egész gyűjtőmunkát
feltétlenül szakképzett gyűjtőknek kell végezni.

Szolnok Megye Néprajíi Atlaszának elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia
is felvetette kutatási tervébe - ezzel munkánk hivatalos elismerést is nyert.
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