
TÉKA

évektől a lexikai-etimológiai alapokon nyugvó
kutatások helyett a névszerkezeti kérdések
vizsgálata került előtérbe. A névstruktúrák
tipologizálásához nem szükséges a teljes név-
kincs részletes ismerete. Az elméleti és mód-
szertani kérdések tisztázása után egy egysége-
sített kérdőív alapján sikerült kidolgozni a
szláv eredetű településnevek szerkezeti típu-
sait. Történeti és jelenlegi adatbázis alapján a
típusok számát állandóan bővítik. Ezekről
1989-ben Lipcsében, 1993-ban pedig Klagen-
furtban jelent meg egy-egy kiadvány. A vál-
lalkozás végső célja a szláv eredetű település-
nevek szerkezeti típusairól egy lexikon
megjelentetése. Ebben a lexikonban helyet kap
Európa és Ázsia valamennyi országában
fellelhető szláv eredetű településnév-szerkezet.

A hatalmas terv jelentőségét felismerve
Magyarországon Szolnok központtal először
az Alföld területén fellelhető szláv eredetű
településnevek szerkezeti típusait állítom

össze a történeti és jelenlegi névanyag alapján.
Eredményeimről ez év őszén Pozsonyban
megrendezett nemzetközi konferencián szeret-
nék beszámolni.

A szerkezeti típusok feltárásával és térképi
ábrázolásával lehet következtetni egyes név-
típusok korára, elterjedésére, megterheltségére.
Az eredményeket közvetlenül hasznosíthatja a
történettudomány, valamint a nyelvtudomány
különböző ágai (névtudomány, nyelvjárás-
kutatás, kontaktológia).

A magyar vonatkozású szlavisztikai témák
kutatása igen fontos, de emellett hasznos, ha
ismerjük az egyes szláv országokban elért
legújabb eredményeket és kutatási módsze-
reket is, mert így sikeresen kapcsolódhatunk
be a tudomány nemzetközi vérkeringésébe, és
a mi kutatásainkat is jobban megismerhetik
külföldön.

Vincze László

KÖNYVESPOLC

Tánczos Vilmos:
Keletnek megnyílt kapuja

Néprajzi esszék

A Kolozsváron megjelenő Ariadné Köny-
vek sorozatának legújabb példánya Tánczos
Vilmos nevéhez fűződik. A kötetet egy, az
utóbbi években a néprajztudományon belül
egyre inkább elterjedőben lévő műfaj határoz
meg, s ez a néprajzi esszé. A szerző az 1991
és 1996 között megírt több tanulmányát magá-
ba foglaló esszégyüjteményben a Romániában
élő magyarság — elsősorban a csángók —
identitástudatát, s a népi kultúra változását
mutatja be.

„Hogyan képzelted, hogy autód ide-oda
cikázó zárt teréből egy-egy gyors gyűjtőút
során mélyen bepillanthatsz az ismeretlenbe?"
— teszi fel a kérdést az író. A néprajzkutató
gyűjtései során az általa elképzelt „út" a leg-
több esetben a körülmények függvényévé vá-
lik. Ezen körülmények jelentőségének élmény-
szerű kifejtéséről szól a könyv első tanul-
mánya. Á bevezető gondolatokat a magyar
néprajz tudományelméleti kérdéseiről írt esszé

követi. Ebben a mai magyar néprajzkutatás
irányultságáról fejti ki véleményét a szerző,
illetve megindokolja kötetének műfajválasz-
tását.

1997 tavaszán néhány hétig Kolozsváron
tartózkodtam. Ott mondták rám először, hogy
„anyamagyar". Ennek az ottani diákok által
használt kifejezésnek a lényegét akkor értet-
tem meg igazán, amikor a szóban forgó könyv
harmadik tanulmányát elolvastam. Bár az
esszében a rám (ránk) használt kifejezés nem
fordul elő, de valahogy az itthon beidegződött
„erdélyi mítosz"-ra, illetve a románnak titu-
lált, Moszkva téren munkát vállaló székelyek-
kel szembeni mentalitásunkra gondolva erős
merengésre késztetett „anyamagyarságunk".
Milyen utakat kell bejárni az életbenmara-
dásért? Az ember életútja során a végső cél
felé menetel, eközben sok hegyre kell fel-
kapaszkodnia. Csíksomlyón a hegyoldal mere-
dekén, a keresztút stációin keresztül juthat föl
az ember a megszentelt hegy, a Kis-Somlyó
csúcsára. A pünkösdi búcsú idején több
százezer magyar kel útra, hogy ki-ki a maga
által választott áldozatok közepette végigjárja
a saját „via sacráját". A „legnagyobb magyar
rituális dráma" zajlik le évről évre megismét-
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lödve e szent helyen. Ez a századok óta fenn-
álló szokás hogyan változott, alakult, formá-
lódott az idők folyamán? Mik azok az erők,
melyeknek köszönhetően tömegesen zarándo-
kolnak ide az emberek? Választ az Egy
rituális dráma katarzisa alcímű tanulmányból
kapunk.

Erdély történelmében véres események
színhelye, s egyben képzeletbeli utunk egyik
következő állomása Csíkszentdomokos. Bátho-
ri András kardinális pásztorbükki havasokban
történt meggyilkolásának emléke még ma is
elevenen él a helyiek néphagyományaiban. Az
erőszakos cselekedetet követő felsőbb egyházi
rendelkezések nagymértékben hozzájárultak
ahhoz, hogy a településen a hivatalos vallásos-
ságtól függetlenedett népi vallásosság meg-
erősödjék, és annak normái még a papokkal
szemben is szigorúan kötelezővé válhassanak.
Az egyházi és népi szertartások összefüg-
gésének hátterét világítja meg Tánczos Vilmos
kötete egyik tanulmányában.

A bukovinai székely falvakban tett kirán-
dulás emlékei az egykoron idetelepült székely-
ség kulturális javainak múltba tűnt töredékei-
ről árulkodnak. Az épületeket figyelve, a te-
metők sírfeliratainak fotózása közben a tá-
volról egyformának vélt öt falu realitása mind-
mind egy külön világként tárul elénk az erről
szóló írásban.

Tánczos Vilmost mély érzelmi szálak kötik
a csángóság kultúrájához. Az ott élőkkel ki-
alakított személyes kapcsolatai, a táj varázs-
latossága mind-mind olyan tényezők, amelyek
a kötetben élmény szerűen megfogalmazott tör-
téneteken keresztül szinte kézzelfoghatóvá
válnak az olvasó számára.

A gyimesi halottkísérö érzelmeket átjáró
dallama, s a hozzá fűződő szomorú alkalom
könnyeket képes csalogatni az emberek sze-
mébe. De ha egy televíziós felvétel kedvéért
kell a zenészeket egy meghatározott időpont-
ban, a hagyományos rítusból kiemelve muzsi-
kálásra bírni, a szakértőként felkért néprajzos
sok olyan problémát vesz a vállára, amely az
elkészült film bemutatásakor már nem is
sejthető. Egy ilyen forgatásnak a néprajzi
hátteréről lehet tudományos értekezést is írni,
de az író által választott irodalmibb esszéisz-
tikus stíluson keresztül közelebb kerülünk,
személyesen részt vehetünk egy forgatási
napon.

A gyimesi csángók földjét elhagyva
könyvbéli barangolásunkban a másik nagy

csángó etnikumhoz érkezünk el, Moldvába. A
könyv címadó tanulmányában „kelet kapu-
jára" derül fény. Hol keressük? Hogyan lép-
hetünk be rajta keresztül egy új világba? Kiket
találunk a másik oldalon? Milyen kapcsola-
tunk van velük? A tanulmányból ilyen, s
ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ.

Meddig magyar a csángó? — vetődött fel
bennem a kérdés a következő tanulmány
kapcsán. A történelmi múltat, az identitás-
tudatot olykor a hamis ideológiák, az asszimi-
lációt eredményező betelepítések, a politikai
döntések, az akkulturációs folyamatok erőtel-
jesen megváltoztatják. Ennek a gyors változá-
sokat eredményező útnak a megtételét mutatja
be a moldvai csángósággal foglalkozó újabb
tanulmány.

Könyvbéli utazásunk a történelem múltbeli
alakjaihoz, a moldvai magyar falvak deákjai-
hoz vezet el bennünket. Á XVI. századtól a
XX. század közepéig tartó paphiány okozta
kényszerhelyzet keltette életre a deákok
intézményét, akik a falvakban kialakult sajátos
vallásgyakorlat formáit voltak hivatottak fenn-
tartani. A magyar identitástudat egyik alap-
pillérét alkotó katolikus vallásosság a csángó
nép életét döntően befolyásolta. így a közös-
ség és a közösségben vállalt egyéni szerepkör
átalakulását követhetjük nyomon ebben az
esszében.

A könyv tanulmányait öt dolog köti össze:
az író, a műfaj, a romániai magyarság illetve
annak kultúrája — mint a kutatások alanya —
és végül a népi vallásosság. Ugyanis a kötet
utolsó tanulmányának témája ez, s itt jelenik
meg a mű ars poétikája: „... az a népi kultúra
pusztul el visszavonhatatlanul, amely átfogó,
univerzális jellegű volt, amely vallásos hiten
alapult és amely szervesen illeszkedett a
kereszténység ideológiai rendszerébe."

Telenkó Bazil Mihály

Ohattól Meggyesig

A Hortobágyi Természetvédelmi
Kutatótábor huszonkét éve

(1975-1996)

Mielőtt a kötet bemutatására sort kerí-
tenénk, érdemes felidézni néhány időpontot:

1973: Megalakul az első hazai nemzeti
parkunk, a Hortobágyi Nemzeti Park.

1975: dr. Tóth Albert és Papp Gyula a
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