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pedig a motorizáció és a mezőgazdaság
gépesítésének elterjedésében látja. Ugyancsak
ezzel magyarázható az áttérés a lassúbb, de
erősebb hidegvérü lovak tartására.

Tolnay Gábor kötete nemcsak a szerző
rendkívüli felkészültségét, óriási tárgyi tudását
és az évekig tartó levéltári kutatások ered-
ményét tükrözi, hanem érzelmi azonosulását is
jelzi a szélesebb olvasóközönség számára
esetleg száraznak tűnő témaválasztásával.
Műve a további helytörténeti kutatások
kiindulási bázisát képezi és ugyanakkor
elolvasásra ajánlott a mezőgazdaság jelenkori
kérdéseivel foglalkozók számára is, mivel egy
jól megszervezett, de a II. világháború után
politikai okokból szétzúzott és később teljesen
feledésbe merült termelési rendszert ismertet.

Cseh Géza

Népi játékok
Jászszentandrásról

1995-ben jelent meg Molnár István Adj,
király katonát! című gyermekjáték-gyűjte-
ménye a Jász Múzeum Jászsági Füzetek
sorozat 24. számában, Népi gyermekjátékok
Jászszentandrásról alcímmel. Már maga a cím
is egyik kedvenc gyermekkori játékomat
juttatja eszembe — amikor az iskolában
önfeledten játszottunk, mit sem törődve a
felnőttek rohanó világával.

A kötetben szereplő játékokat Molnár
István jászszentandrási pedagógus, nyugdíjas
iskolaigazgató gyűjtötte össze. Az 1950-es
évek óta foglalkozik néprajzi gyűjtéssel,
rendszeresen részt vesz a megyei és országos
néprajzi és nyelvjárásgyűjtő pályázatokon.
Számos megyei és országos díj tulajdonosa,
munkásságáért az önkéntes gyűjtőknek járó
kitüntetést, a Sebestyén Gyula emlékérmet is
megkapta.

A kötetet Juhász Nyitó Klára, a Jászberényi
Tanítóképző Főiskola tanára rendezte sajtó alá
és írt hozzá bevezető tanulmányt. A könyvben
szereplő illusztrációkat pedig Telek Béla
(Jászberényi Tanítóképző Főiskola Vizuális
Nevelési Tanszék) készítette.

A mű négy fejezetből áll. Az első feje-

zetben a magyarországi játékkutatást mutatja
be, kiemelve Kiss Áron, Kodály Zoltán, Bartók
Béla, Kriza János munkáit. Hangsúlyozza,
hogy a falusi tanítóknak mindig nagy szerepük
volt a néphagyományok, ezen belül is a népi
játékanyag összegyűjtésében, közzétételében.
A második fejezetben a játék szerepét és helyét
vizsgálja a gyermekek mindennapi életében. A
következő részben a játékok előadásmódjával
foglalkozik, formájuk, dallamuk, ritmusuk
szerint. Az énekes-táncos gyerekjátékok a
felnőttek szokásanyagából szálltak le a
legfiatalabb korosztály, a gyermekek közé,
mint ezt már sok kutatónk megállapította. A
negyedik fejezet tartalmazza a játékokat
típusuk szerint rendszerezve, játékleírással,
ritmus- és dallamanyaggal kiegészítve.
Összesen tizennyolc típust állított fel a gyűjtött
anyag alapján. A mű végén kitűnő, válogatott
gyermekjáték-bibliográfia található a téma
iránt érdeklődök számára.

A szerző célja egyrészt a jászszentandrási
gyermekjátékok közzététele, másrészt a
pedagógusokkal való megismertetése azzal a
szándékkal, hogy az anyag visszakerüljön oda,
ahonnan vétetett. „Igazán csak akkor lesz ez a
gyűjtemény, ez a becses hagyaték valós érték,
ha az óvónők és első sorban az alsó tagozatban
tanító pedagógusok meg tudják kedveltetni az
itt felidézett mondókákat, játékokat tanít-
ványaikkal, akik ezáltal játszva őriznék meg
jász azonosságuk egyik legféltettebb örökségét.
Ha ez sikerül, akkor a jelenben élő és a
jövőben születendő gyermekek szívébe, arcára
varázsolják majd azt a boldogságot, melyet az
adatközlő-játszó fiúk-lányok arca sugárzott
még az 1950-es években."

A kötet kapható: Jász Múzeum Jászberény,
Táncsics M. u. 5.; Damjanich János Múzeum,
Szolnok, Kossuth tér 4.

Tábori László

Szabó István:
Fejezetek az észt kultúra

történetéből

A könyv több évtizedes kutatómunka
eredménye. Előtanulmányai sokszor az

116


