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A Folklór Archívum 
tizenkét kötete 

Napjainkban még a hagyományos értelemben 
vett folklór is eredményesen gyűjthető, ezt bizo-
nyítja az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának kiad-
ványsorozata, a Folklór Archívum. Nyolc év alatt 
elkészült tizenkét kötete az adatok bőségére figyel-
meztet, s ez a tény már önmagában bizonyítja, 
hogy mennyi tennivalónk van az anyag gyűjtése és 
közzététele terén. Mivel a sorozat eddig sajnos csak 
szűk körben vált ismertté, fontosnak tartjuk széle-
sebb olvasóközönség figyelmébe ajánlva, átfogó 
jelleggel bemutatnunk. 

A Folklór Archívum első kötete 1973-ban jelent 
meg, kézirat jelleggel. A sorozat szerkesztője Hop-
pal Mihály. Célszerű kivitele mellett, a tudományos 
kiadások elveinek is megfelel: a jól kezelhető tudo-
mányos apparátus a legfontosabb adatokat tartal-
mazza. A közös gyűjtéseket rövid, tájékoztató érvé-
nyű bevezetők kíséretében közlik, s idegen nyelvű 
összefoglalón kívül, az anyagra vonatkozó bib-
liográfiát, kivételes esetben összehasonlító jegyzete-
ket is közzétesznek. A sorozat jellegét tekintve 
azonban elsősorban forráskiadvány, alapvető folk-
lór nyersanyagot kíván a kutatók számára nyújtani. 
Tehát a kötetektől nem bizonyos témák elemző 
feldolgozását kell várnunk, hanem az ilyen munkát 
megalapozó anyagok igényes közzétételét. 

Áttérve a sorozat tartalmi bemutatására, rögtön 
megállapítható, hogy sokrétű anyaggazdag kötetei 
mind műfajok, mind gyűjtési területek tekinteté-
ben nagy hiányosságokat pótolnak. A Folklór 
Archívum egyik alapvető és legfontosabb 
tematikus törekvése a hiedelemrendszer, a néphit 
alapos feltárása lett. Mellőzve a megjelenés időbeli 
sorrendjét, elsőként Bosnyák Sándor kiemelkedően 
fontos munkáit kell említenünk. A hatodik kötet-
ben (1977) jellegzetes néprajzi csoportunk, a bu-
kovinai magyarok eddig ismeretlen hitvilágát tárta 
fel, majd a legutóbb megjelent kötetben (1980) a 
moldvai magyarság hiedelmeit közli. A munkát 
egyrészt a háború alatt és után a Dunántúlra került 
lakosság körében, illetve Moldova néhány községé-

ben végezte. A roppant értékes két kötet a hagyo-
mányos magyar néphit olyan gazdag és archaikus 
képét mutatja, amüyet eddig csak ritkán tudtak 
kutatóink lejegyezni. A két monográfia jól példáz-
za a mai gyűjtések fontosságát, és azt a tényt, hogy 
a társadalmi gyűjtők milyen értékes tudományos 
munkát végeznek. Hasonlóan értékelhetjük Fehér 
Zoltán jelentős monográfiáját, amely Bátya néphite 
címmel (3. kötet, 1975) készült, s különösen a jól 
kiformált monda típusú szövegekkel hívja fel magá-
ra a figyelmet. Gulyás Éva Jászdózsa szépen rend-
szerezett, átfogó néphitanyagával a Jászság kezdő-
dő feldolgozására adott útmutató példát (4. 1976). 

Az említett négy önálló néphit-monográfián kí-
vül fontos szövegeket közöltek erdélyi területekről 
is. Újdonságnak számít Sándor Mihályné gyűjtése, 
aki nem egy kisebb-nagyobb közösség néphitét 
tanulmányozta, hanem egyetlen bihari paraszt-
asszony világképét mutatta be (4. 1976). Ez a 
megközelítési mód a magyar folklór vizsgálata so-
rán szinte ismeretlen volt. Az ilyen, tudományos 
szóval repertoár-vizsgálatnak mondott eljárással az 
emberek „személyes hiedelmeinek", az „élmény-
történeteknek" és a folklór közösségi jellegének 
összefüggéseire derülhet jény. így Sándor Mihályné 
gyűjtését hasznos, útmutató kezdeményezésnek 
tartjuk. A néphithez szorosan kapcsolódó népi 
orvoslás problémájához Erdélyből (1. 1973), illetve 
Kalotaszegről (5. 1976) nyerünk ritkaságszámba 
menő adatokat. Nagy Ilona egy sajátos mondatí-
pus, az eredetmagyarázó mondák számát gyarapí-
totta az egész ország területén végzett gyűjtése 
alapján (1. 1973). Gyűjtése egyben kisebb mutat-
vány a készülő eredetmagyarázó mondák katalógu-
sából. A néphit, a hiedelemtörténetek közlésének 
eddig kialakult szabályaihoz képest módszertani 
újítás Hoppal Mihály eljárása, aki a széki hiedelem-
történetek bemutatásakor a gyűjtő kérdéseit is 
feltünteti (5. 1976). Ez a módszer támpontot nyújt 
arra, hogy az adatközlő a gyűjtő kérdéseinek nyo-
mán milyen gondolattársításon, logikai kapcsoal-
tokon keresztül idézi fel hiedelemtudását. Ilyen el-
járások adhatnak választ arra a kérdésre, hogy a 
hiedelmek miként őrződnek meg, illetve milyen 
módon válnak ismét élővé az emberek tudatában. 
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A Folklór Archívum közlési módszere a szoká-
sok területén a megszokott szokásleírások megújí-
tását eredményezheti. Az ünnepi szokások eredeti 
formájukban, eredeti funkciójukban csak elvétve 
figyelhetők meg. A szokások rögzítésének legjobb 
módszerét, a filmet pedig csak ritkán s csak tudo-
mányos intézményekhez kötődve alkalmazhatjuk. 
Ezért az egyéni gyűjtő számára legmegfelelőbb 
eljárás, ha a szokásformákról mondott szövegeket 
- amit egyben a szokás forgatókönyvének tekint-
hetünk - minden részletre kiterjedően jegyzi le, 
ugyanis az irodalmi formára stilizált, csak a gyűjtő 
által lényegesnek tartott elemekre korlátozódó szo-
kásleírások nem nyújtanak teljes képet, sőt torz 
képet adnak a szokásokról. A szokásszövegek köz-
lési, lejegyzési szabályait még nem tisztázták rész-
letesen kutatóink, így az eljárás kialakításához 
hasznos B. Irányi Lujza leírása mónoskóri szokások 
változásairól (5. 1976). Itt, a szokásokkal kapcso-
latban említjük meg, hogy a Folklór Archívum 
nemcsak a magyar folklór területéről és határain-
kon kívül élő magyarság köréből közöl nyersanya-
got. Fontos törekvése, hogy a hazai nemzetiségek 
kultúráját is megismertesse. Ennek jegyében jelent 
meg Horváth Iván munkája, amelyben először ka-
punk magyar nyelven áttekintést a nyugat-magyar-
országi horvátok naptári ünnepekhez fűződő szoká-
sairól, hiedelmeiről (10. 1978). 

Ónálló támakört jelent Nagy Dezső gazdag 
anyaggyűjtése, aki egy eddig szinte teljesen ismeret-
len területről, az amerikás magyarok folklórjáról 
állított össze monografikus adattárat (8. 1978. és 
11. 1979). Elsősorban a múlt század végétől az első 
világháborúig Amerikába vándorolt magyarság kul-
túrájával foglalkozik, összeállításában rég elfele-
dett, szinte teljesen hozzáférhetetlen anyagot dol-
gozott fel: az amerikai magyar nyelvű sajtó, naptá-
rak mellett számtalan kisebb, helyi kiadványt vizs-
gált át. Gyűjteményében a műfajok széles skáláját 
mutatja be, így többek között népdalok, közmon-
dások, viccek, anekdoták, rigmusok, vőfélyversek, 
imádságok, álomfejtések stb. olvashatók a kötet-
ben. Ez a folklór kettős jellegű, egyfelől a hagyo-
mányos formák, „amerikás" átalakításai, amelyek 
részben itthon keletkeztek, részben Amerikában 
alakultak ki, folklorizációjuk kölcsönösen ment 
végbe mindkét területen. Másik rétegüket pedig 
elsősorban a kispolgári jellegű tömegkultúra hatá-
rozta meg. Néprajzi értelemben a kivándorlás való-
ban a kutatás fehér foltja volt. 

Külön tematikai egység a képi, vizuális anyag 
közlése. A Folklór Archívum két fő témakör közlé-
sét indította meg: a magyar sírjelek és a magyar 
népművészet egyes ágaiban az alapvető, leggyako-
ribb motívumok együttesének bemutatását. Ilyen 
jellegű források minél nagyobb számú közlése fel-
tétlenül szükséges a magyar népművészet szimbó-
lumainak, jelképeinek megfejtéséhez. Hoppál Mi-
hály és Vass Katalin a szerelmi ajándékként készült 
mosósulykok díszítésében két lényeges motívum, a 

tulipán és a szív közös ábrázolását mutatja be (9 
1978). Úgy tűnik, hogy e két jelképet az egés 
magyar népművészeti formakincsben azonos sza 
bályszerűségek szerint alkalmazták, s jelentésül 
megfejtéséhez ábrázolásuknak éppen ez a kölcsö 
nös összefüggése nyújtja a legfontosabb fogódzót 
A példa érvényességi körét az egész népművésze 
hasonló jellegű viszgálata fogja mérlegre tenni. 

Ma már kedvelt vizsgálati téma, s így jelentő 
eredményekkel halad előre a magyar sírjelek össze 
gyűjtése, a temetkezési szokások kutatása. Ehhez i 
munkához járult hozzá a Folklór Archívum, miko 
lehetővé tette a díszítésre, formakincsre vonatkoZ( 
adatok publikálását. Nagy Dezső monográfiájábai 
összegezte a szakirodalomban eddig megjelent fej 
faformák, díszítmények legnagyobb részét (2 
1974). Közismert, hogy a fejfák elsősorban Erdély 
ben maradtak fenn legtovább, művészi kivitelül 
talán itt a legegyértelműbb. Erről tanúskodik lm 
reh Pál és Hoppál Mihály gyűjtése is, amelyben a; 
erdélyi fejfák és temetők adatait összegzik (7 
1977). Ugyanebben a kötetben a sírjelek eddig alig 
méltatott típusát, a faragott sírköveket mutatja bt 
Péterfy László a kisküllő völgyi Nagykend temetője 
alapján. Mindhárom összeállítás eredményes lépésÍ 
magyar sírjelek országos kiterjedésű kataszterének 
összeállításához. Úgy váljük, hogy a munka folyta 
tásában az eddigieknél jobban kellene támaszkodni 
a nagy helyismerettel bíró honismereti gyűjtők 
tevékenységére, annál is inkább, mivel e témaköi 
kutatása - a beküldött néprajzi pályázatokból jól 
láthatóan - egyre több érdeklődőt vonz. A teme-
tők, a temetkezés néprajzi feldolgozása pedig nem-
csak a szokásvilág egy önálló egységének, a halál 
szokáskörének leírásában központi feladat, hanem 
- mint a Folklór Archívum idézett kötetei bizo-
nyítják teljesebbé teszi a népi kultúra, a népmű-
vészet ábrázolásmódjáról (és jelvilágáról) alkotott 
eddigi képünket. 

A kiadványsorozat egyaránt közli a képzett 
folkloristák, szakemberek és a társadalmi gyűjtők 
munkáját. Ez a törekvés jelentős - egyébként 
valószínűleg archívumokban részben holttá váló -
anyagot tesz közkinccsé. Talán érdemes lenne tevé-
kenységét méginkább kiszélesíteni és a néprajzi 
adattárak fontosabb kéziratos gyűjteményeit rend-
szeresen közzétenni. Ugyancsak hasznos lenne a 
folklorisztikáikig további ismeretlen tájak anyagát 
feldolgozni, így pl. a Felvidék, Kárpátalja és Erdély 
kevéssé kutatott területeinek folklórját. Ezt mond-
hatjuk a műfajok szempontjából is: nagy segítséget 
jelentene számos kevéssé publikált műfaj közlése, 
gondoljunk pl. a találóskérdésekre, viccekre, vagy 
akár a mai folklór jellegzetes élménytörténeteire. 
Mindent összevéve a Folklór Archívum eddig meg-
jelent tizenkét kötete, mind módszertani törekvé-
sei, mind anyagbősége alapján a hazai folklórkuta-
tás nagy eredménye. 

Fejős Zoltán 
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Deák Ernő: 

A magyar korona országaínak 
városügye 1780-1918 
A városok és városias 
települések meghatározása' 

Fontos magyar vonatkozású művet jelentetett 
meg az Osztrák Tudományos Akadémia, amikor a 
Gazdaság-, Társadalom- és Várostörténeti Bizott-
ság kiadványainak sorozatában 3. kötetként Deák 
Ernő hézagpótló munkáját adta ki. A gyermekkora 
óta Ausztriában élő történész, korábban a bécsi 
egyetem előadójaként, jelenleg a fenti akadémiai 
bizottság tudományos munkatársaként, kutatásai 
középpontjába az újkori magyar történelmi fejlő-
dés olyan, eddig kellően fel nem tárt kérdéseit 
állította, amelyek forrásanyaga elsősorban osztrák 
levéltárakban hever. Műve a gazdag osztrák város-
történeti irodalomhoz csatlakozva első ízben lép 
túl az eddigi Ausztriára vonatkozó kutatásokon, és 
veszi vizsgálat alá a magyarországi várostörténetet. 

A megjelent kötet tulajdonképpen egy három-
részesre tervezett monográfia első része, a városügy 
elméleti megközelítése, amely a városok és a város-
szerű települések fejlődésének általános jellemzőit 
vizsgálja a történelmi Magyarország vonatkozásá-
ban. A magyar történetírásban szokatlan területi 
meghatározás annyiban indokolt, hogy ez a vizsgá-
lat nemcsak a Habsburg-uralom idején különböző 
önálló közigazgatási egységekre tagolt középkori 
magyar királyságra terjed ki, hanem Horvátországra 
és Szlavóniára is. A szerző a továbbiakban erre 
építve egy tulajdonképpeni városkönyvet, vagyis az 
egyes városokra vonatkozó lexikális ismeretek gyűj-
teményét és harmadik kötetként a gyűjteménybe 
felvett városok tipológiai és strukturális elemzését 
kívánja közreadni. 

Deák Ernő a bevezetőben hangsúlyozza a ma-
gyarországi történészekkel való gyümölcsöző 
együttműködést. Ez tükröződik a gazdag jegyzet-
anyagban is. Bár a mű alapvetően forrásfeltárásra 
épül, hasznosította a teljes magyarországi szakiro-
dalmat. A címben körülhatárolt időre utalva, a 
szerző célkitűzéseként azt szögezte le, hogy „az 
iparosodás korszakában" kívánta a földrajzi-törté-
nelmi összehasonlító módszer segítségével feltárni a 
városfejlődés törvényszerűségeit. Ennél azonban jó-
val többet nyújt. Az e törvényszerűségek feltárásá-
ra irányuló elemzései átfogják a városok teljes ma-
gyarországi fejlődését a honfoglalástól az első világ-
háború végéig. 

A négy részre tagolt mű első, nagyobb egysége 
tárgyalja a magyarországi városok keletkezését és 
XVIII. századig tartó fejlődését. A legrégibb város-
előzményeket vizsgálva, az ispánsági székhelyekhez 
nyúl vissza, amelyek állami és egyúttal egyházi 
központok, továbbá védelmet és árucserét nyújtó 
helyek voltak. Ebből fakadóan a kimondottan ma-
gyar alapításúak mellett részben korábbi római 
városok helyén keletkeztek, mint Sopron, vagy 

Óbuda, más esetekben korábbi megerősített szláv 
települések helyén, mint Csongrád vagy Nógrád. A 
tatárjárás után előtérbe került a védelmi szerep, a 
korábbi városokat falakkal vették körül, vagy meg-
levő falaikat megerősítették, újjáépítették, az új 
településeket pedig várak alatt alapították, mint 
Szepesváralját vagy Fraknóváralját, így kettős mag-
vú települések jöttek létre. 

A városalapítás fokozott üteme növekvő betele-
pítéssel párosult, a betelepülők és a korábbi város-
lakók kiváltságai azonban nem mindig estek egybe. 
A királyi várospolitikát mindenesetre a kézműipar 
és a kereskedelem fejlesztésére irányuló törekvés 
határozta meg, ezért egyes városok korábbi privi-
légiumait újabbakra terjesztette ki, így Selmec-
bányáét a többi felvidéki bányavárosra. 

A XV. századtól teljes jogú városnak (civitas) 
csak a fallal körülkerítettet tekintették és megkü-
lönböztették a mezővárostól (oppidum). Utóbbiak 
közül csak azok tudtak felemelkedni, amelyek 
egyrészt a távolsági kereskedelemben vettek részt, 
mint Pozsony vagy Brassó, másrészt fontos straté-
giai, helyesebben geográfiai ponton feküdtek, mint 
Szeged vagy Dés. E funkciók elvesztése együtt 
járhatott lesüllyedéssel is, ez történt például Bars 
esetében. 

A második rész a történelmi Magyarország föld-
rajzi leírását tartalmazza, ismerteti továbbá a Habs-
burg-kormányzat közigazgatásának változásait a tö-
rökellenes visszafoglaló háborúk korától az első 
világháború végéig. E rész felvázolásától most elte-
kintünk. Csupán azt a tényt emeljük ki, hogy 
a korszak kezdetén 72 teljes jogú, 75 különleges 
jogú és 913 mezőváros létezett. 

E városok helyzetének elemzése alkotja a har-
madik részt. Ebből megtudjuk, hogy a 72 civitasból 
64 szabad királyi város volt, 11 egyúttal püspöki-
érseki székhely, míg a többi 8 püspöki székhely. 
Közülük 39 a XVI. századot megelőzően keletke-
zett, zömmel a Dunántúlon és a Felvidéken, a ké-
sőbbi 33 elsősorban Magyarország középső és déli 
részén volt. Teljes felsorolást kapunk a 913 oppi-
dumról, majd a 75 különleges jogú szepesi, jász, 
kiskun-, nagykun-, hajdú-, katonai határőrvidék-bé-
li, erdélyi és egyéb városról. A XIX. század második 
felének módosító közigazgatási reformjait elemez-
ve, a szerző utal arra, hogy kezdetben csökkent a 
városok száma és egyúttal nőtt a mezővárosoké. 
1870/7l-ben a teljes és különleges jogú városok szá-
mát azonban 201-re emelték. Ezt követően azon-
ban újra csökkent, a korszak végén mindössze 157 
város volt. A városlét XIX. század eleji feltételeit 
elemezve, azokat így határozza meg: központi sze-
rep, általában piac- vagy vásárhely, bizonyos - álta-
lában 3000 fő feletti - lélekszám, átlagon felüli 
számú kézműves- és kereskedőréteg, önálló igazga-
tás és bíráskodás, városi múlt, megyeszékhely-funk-
ció. Ehhez csatlakozva külön táblázat tartalmazza 
valamennyi civitas nevét, azt a történelmi tájegysé-
get, ahol elhelyezkedett, mai állami hovatartozását, 
a történelmi előzményt, az 1780-1848 közti jelle-
get, az 1848-1876 és 1876-1918 közti állapotot, 
a városban működő hivatalok joghatósági körzetét. 
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A városfogalom fejlődéstörténetével foglalkozik 
a szerző a mű utolsó, negyedik részében. Kimutat-
ja, hogy a XIX. század első felében a városfogalmat 
még a hagyomány határozta meg. Bár a statisztikák 
igyekeztek a városlétet bizonyos számhoz is kötni, 
tulajdonképpen azokat a településeket minősítet-
ték városnak, amelyeket a középkori törvények 
annak neveztek. Gondot elsősorban a mezővárosok 
és a mezővárosi jogokkal felruházott vásárhelyek 
megkülönböztetése jelentett. A civitas és oppidum 
megkülönböztetésén túl abban az időben különbsé-
get tettek a széles utcájú, nagy udvaron álló, kertes-
házas magyaros, és a szűk utcájú, kis területen 
épült, gyakran emeletes házakból álló németes 
várostípus között. Előbbi példájának Debrecent és 
Szatmárt tekintették, utóbbiénak Lőcsét és Iglót. 
A reformkorban az iparban és kereskedelemben 
betöltött szerep került előtérbe a városmeghatáro-
zás szempontjából. Ugyancsak fontos kérdésnek 
tartották a városfejlődést tekintve a városi közösség 
ez irányú összefogását. A XIX. század második 
felében a városlétet a település nagysága és gazda-
sági, esetleg közigazgatási jelentősége határozta 
meg. 

A városi közösség jellemzésére áttérve, Deák 
Ernő részletezi, milyen módon volt a polgárjog a 
személyes szabadság, a születés vagy beházasodás, 
az ingatlanszerzés és polgári foglalkozás folytatása, 
végül az illeték és a hűségeskü feltételéhez kötve. 
Elemzi a választójog és az önigazgatás fejlődését, a 
nagytanács, a magisztrátus (városi tanács), a város-
bíró, a polgármester és a fizetett hivatalnokok 
szerepét. Ismerteti ezután a városonként nagy kü-
lönbségeket mutató szabadságjogokat, amely pél-
dául igazságszolgáltatásban a szabad bíróválasztás-
tól a pallosjogig terjedt. E kérdéskör tárgyalásának 
a végén leszögezi a szerző, hogy a középkorban a 
városjogok hét típus szerint csoportosíthatók, a 
várossá emelt településeknek Székesfehérvár, Buda, 
Selmecbánya, Nagyszőllős, Nagyszeben, a szepesi 
városok vagy Zágráb jogait adományozták. Csak 
kivételképpen kapta néhány felvidéki város Korpo-
náét. 

A városi közösség és a nemesség viszonyát ele-
mezve, a szerző bemutatja, miként igyekeztek meg-
akadályozni a magisztrátusok a nemesség beköltö-
zését, hogyan törekedtek később a jómódú patrí-
ciusok a nemesi rendbe való fölemelkedésre. Kitér 
arra a jelenségre, hogy a városi közösségek átvették 
a földesúri jogokat saját területükön, sőt megsze-
rezték azokat a környékbeli falvakban is. Ezután 
azt a folyamatot ismerteti, ahogyan előbb a szabad 
királyi városok, majd pedig a különleges jogú váro-
sok képviseletet nyertek az országgyűlésben. Ennek 
során részletezi a jászkun kerület, a hajdúvárosok, a 
szepesi városok, az erdélyi taxás mezővárosok és a 
katonai határőrvidék-beli városok szabadságjogait. 

Befejezésül a szerző a városügy megreformálá-
sára irányuló terveket ismerteti a XVII. század 
végétől az első világháborúig tetjedő időszakban. 
Nagy teret szentel Kollonich Lipót Einrichtungs-
werk-jének, de kitér II. Rákóczi Ferenc intézkedé-
seire, a XVIII. századi országgyűlési határozatokra, 
a reformkorszak városfejlesztő elképzeléseire, az 
1848/49-es intézkedésekre, végül a dualizmus kori 
urbanizációs irodalmat ismerteti. 

Az adott terjedelem keretei között felvillantott 
részletek remélhetőleg érzékeltetni tudták Deák 
Ernő monográfiájának jelentőségét. Ez a mű a 
történelmi Magyarország bármely városának törté-
netével foglalkozó számára immár nélkülözhetetlen 
alapmunka. Szeretnénk remélni, hogy a folytatást 
jelentő magyar városkönyvet is hamarosan kézbe 
vehetjük. 

Dr. Zachar József 

'Ernő Deák: Das Städtewesen der Länder der 
ungarischen Krone 1780-1918. I. Teil: All-
gemeine Bestimmung der Städte und der städ-
tischen Siedlungen. Wein, 1979. Verlag der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
228 old. 3. t. 

Szlovákiai 
honismereti kalauz 
Vlastrvedny sprievodca 
po Slovensku 
(A Slovenské pedagogické nakladetel 
Stovo kiadása Bratislava, 1978.) 

Több tájjellegű honismereti és túrisztikai kézi-
könyv megjelenése után Darina Haviarová és dr. Pa-
vol Uhrin vállalkozott arra, hogy bemutassa Szlová-
kia honismereti emlékeit. A kézikönyv elsősorban 
- de nem kizárólag - iskolai szükségletre készült, 

főként történelem- és irodalomtanárok részére, ír-
ja a könyv bevezető részében a két szerző. Az iro-
dalmi és a történelmi emlékeken kívül különleges 
figyelmet szentelnek a forradalmi harcoknak, ez a 
kategória azonban nem alkot külön részt, szervesen 
illeszkedik a könyv felépítésébe. A két társszerző 
munkája az első olyan mű, amely szintézisszerűen 
mutatja be Szlovákia honismereti emlékeit. 

A bevezető és az iskolai honismereti-irodalmi ki-
rándulások előkészítése, valamint kihasználása cí-
mű rész után következik a honismereti emlékek be-
mutatása. A szerzők tartalmilag három részre oszt-
ják a könyvet, a közigazgatásnak megfelelően Nyu-
gat*, Közép-, Kelet-Szlovákiára. Ezen belül járások 
szerint, a járásokban pedig betűrend szerint ismer-
tetik az emlékeket. A könyvhöz névmutató és 107 
képmelléklet tartozik. 
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Az ilyen jellegű könyvek használatát nagymér-
íkben segiti a pontos szerkesztés. Sajnos, erről a 
önyvről ezt nem mondhatjuk el. A tartalom-
ígyzékben két helyen is hibás az oldalmegjelölés. 
>élkelet-Szlovákia ismertető részénél meg kell je-
yeznünk, hogy Borsi (Borsa), Tiszcsernyő (Cierna 
ad Tisou), Királyhelmec (Královsky Chlmec), 
.eles (Leles), Gálszécs, (Secove, Nagyszalánc (Sla-
lec), valamint Bodrogszerdahely (Streda nad Bod-
ogom) nem a rozsnyói (Roznava) járásba tartozik, 
tanem a tőketerebesibe (Trebisov). Murány (Mu-
án), Alsó-Sajó (Nizná Slana), Martonháza (Ochti-
iá), Pelsőc (Plesvies), Nagyrőce (Revúca) és Há-
nosfalva (Rozlozná) pedig nem a tőketerebesibe, 
lanem a rozsnyói járásba. Külön figyelmet érdemel 
. helynévmutató 447 helységnévvel. Ebből 13 hely-
lévnél helytelenül van feltüntetve az oldalmegjelö-
és. Az ismertető részben 23 helyen feltüntetik a 
lelynév „ezelőtti" nevét. Érthetetlen, hogy egyik 
lelyen miért a múlt századi, más helyen pedig az e 
zázad harmincas éveiből származó helynevek sze-
epelnek. 

Dicséretre méltó az az igyekezet, amellyel a 
izerzők felkutatták a „forradalmi emlékeket". Az 
1848-49-es magyar szabadságharcot megtámadó 
szlovák szabadcsapatok mozgásáról és tevékenysé-
;éről nagyon pontos képet kapunk az emlékhelyek 
*s emléktáblák bemutatásával. Úgyszólván megis-
merhetjük a „szlovák felkelők" minden tettét, és 

Balassa Iván: 

Alsónémedi története 
és néprajza 
(Pest megyei Falumonográfiák I. 
Alsónémedi Községi Tanács V. B. kiadvány, 
Alsónémedi, 1980. 538 old) 

Alsónémedi község monográfiája méltó a több 
mint kilenc évszázados településhez. Ez az alig 
ötezer lakosú, Pest megyei község követésre méltó 
példát mutatott a nagyobb településeknek is a 
tartalmas, és sokrétű honismereti munka eredmé-
nyességéről, hatékonyságáról. A Hazafias Népfront 
községi bizottságának honismereti klubja, a község 
lakossága számos értékes dokumentumot gyűjtött 
össze és bocsátott a könyv szerkesztője és szerzői 
rendelkezésére. 

A lelkes helyi honismereti munka, a feltárt igen 
gazdag történeti és néprajzi anyag vonzotta az 
ország legnevesebb tudósait, a témával behatóan 
foglalkozó hivatásos és amatőr kutatókat, valamint 
az egyetemi hallgatókat. A történelmi kutatás és a 
honismereti munka szerencsésen találkozott a spe-
cialisták, hivatásos szakemberek érdeklődésével. A 
két törekvés egységes mederbe terelését segítette a 
honismereti mozgalom, s mindennek eredménye-
ként született meg a tartalmas, példamutató mo-
nográfia. 

azt is, hogy elbukásuk után hány felkelőt, hol, mi-
lyen módon végeztek ki (néhol részletes leírással). 
E tényezők emocionális túlhangsúlyozásával a szer-
zők az olvasót befolyásolni kívánták abban, hogy a 
magyar szabadságharc vonatkozásainak társadalom-
történeti hátterét a „történelmi tények összefüg-
gésrendszerébe ágyazva" láthassa. 

A könyv címe nem a valóságos tartalomra utal. 
Talán hasznosabb lett volna, ha a területi körül-
határolás helyett etnikai irányba terelik a könyv 
címét, ugyanis Jókay Mór, Balassi Bálint, Tompa 
Mihály, Kármán József, Madách Imre, Mikszáth 
Kálmán, Batsányi Lajos magyar megnevezése mel-
lett, valamint Kossuth Lajos emlékszobrán és a Ma-
gyar Vöröshadsereg 13 kivégzettjének emléktáblá-
ján kívül egyetlenegy magyar vonatkozású honis-
mereti emléket sem ismertet. Ezzel szemben a vá-
rak többségénél fontosnak tartják a szerzők feltün-
tetni, hogy: lerombolta II. Rákóczi. A honismereti 
rész javarészt pusztán a töréneti anyagra korlátozó-
dik, csak elvétve említ meg művelődéstörténeti ada-
lékot. Nem mindig szerencsés egy-egy helység ki-
hagyása a felsorolásból, tekintve, hogy honismereti 
szempontból így sok fontos emlék kimarad. Tény-
anyaga sokrétű, de megjegyezzük, hogy nagyon sok 
helytelen adat szerepel a könyvben. 

Varga Béla 

Az Alsónémedi története című első nagy fejezet-
ben Korek József a község történetének régészeti 
anyagait elemzi a rézkortól a honfoglalásig, feltű-
nően gazdag dokumentum alapján. Lakatos Ernő 
Alsónémedi történetét a X. századtól a felszabadu-
lásig foglalja össze igen sokrétűen. Ebben a fejezet-
ben olvashatjuk többek között a település kialaku-
lásának, a török hódoltságnak, a kuruc időknek, a 
jobbágyság helyi vonatkozásainak és a két világhá-
ború közötti időszaknak a történetét. Végül Pintér 
János a község dinamikus fejlődését mutatja be a 
feszabadulástól napjainkig. 

Alsónémedi néprajza a monográfia második 
nagy fejezete. Balassa Iván Alsónémedi földrajzi 
neveit, Filep Antal pedig a községi települési sajá-
tosságait és építkezését írja le. Nóvák László Alsó-
némedi hagyományos gazdálkodási viszonyait, a 
telekneveket és a határhasználat, a gazdálkodás, az 
üzemszervezet és a táplálkozás összefüggéseit elem-
zi. Csorna Zsigmond a község szőlőtermesztési és 
borászati kultúráját tárgyalja. Kékesi Béla sokolda-
lúan mutatja be az állattartást és állatgyógyászatot, 
a legelőket, a legeltetést, a pásztorok életét, az 
állatok betörését, az istállós állattartást és az állat-
vásárt. U. Kerékgyártó Adrién azt a folyamatot írja 
le az összegyűjtött dokumentumok alapján, hogyan 
tért át a község lakossága a parasztiról a városi 
viseletre. Megismerteti az olvasót az önellátó gaz-
dálkodás idejének viseletével, az ipari textiliák meg-
jelenésének és az életmódnak a viseletre gyakorolt 
hatásával. Ezt követően Katona Imre Alsónémedi 
és környékének szólásait, Paksa Katalin a község 
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zenei életét, P. Madar Ilona Alsónémedi szokásvilá-
gát és Sebők Géza a község régi táncéletét foglalja 
össze igen színesen és olvasmányosan. 

Gasparik Pál, Alsónémedi tanácselnöke a köny-
vet a község lakosságának ajánlja. Ez a mű azonban 
meghaladja egy község érdeklődését, s jó szívvel és 
meggyőződéssel hívom fel a kutatók és az egyetemi 
hallgatók, valamint a Hazafias Népfront honisme-
reti klubjainak a figyelmét erre az országos figyel-
met érdemlő, jól sikerült munkára. 

Dr. Gyúró Ferenc 

Selmeczi Kovács Attila: 

Györffy István 
(Akadémiai Kiadó 1981. 199 old.) 

A szilaj pásztorok, a tanyavilág, a településfor-
mák, az aratómunkálatok, a cifraszűr etnográfusá-
nak tartjuk Györffy Istvánt - pedig ennél sokkal 
mélyebben érzékeltette a magyar hagyományvilá-
got: magyarságtudatunkat is erősítette sokmezejű 
tudományos tevékenységével. Munkáiban nemcsak 
a tüzelős ólak szalmalángja világít, nemcsak a ko-
lomp szól s nemcsak a szűrhímzések színesednek, 
hanem a sárréti pákászok, a kun ivadékok, a mold-
vai csángók, a borsodi matyók, a Fekete-Körös 
völgyi tatár származékok verejtéke is hull a magyar 
lakta földre. Munkáiban talán érzelmileg is legjob-
ban a kunok földjéhez kapcsolódott, s ezért hivat-
kozott oly gyakran műveltségünk nomád körvona-
laira. Mindezeket Selmeczi Kovács Attila emelke-
dett tudományos szemlélettel fejti ki Györffy Ist-
vánról írt monográfiájában, amely az Akadémiai 
Kiadónak A múlt magyar tudósai című sorozatában 
jelent meg. 

A szerző vázolja Györffy István múzeológusi 
indulását, egyetemi tanári tevékenységét s művelő-
déspolitikai törekvéseit. Körültekintő elemzéséből 
látjuk, hogy Györffy István a múzeumi tárgyakat, 
az oklevelek mondanivalóit, az idős pásztorok 
visszaemlékezéseit, a paraszti munka ritmusát mi-
ként építi bele a nemzeti művelődés folyamatába. 
Györffy a múlttal a jövőt igyekszik menteni anél-
kül, hogy gátat emelne a haladás elé. A hagyo-
mányvilággal, a magyar néprajzi kutatás eredmé-
nyeivel igyekezett közművelődésünk vérkeringését 
felfrissíteni. 

A gazdag ismeretanyagot bemutató könyvben 
Selmeczi Kovács Attila vázolja Györffy települési, 
pásztorkodási kutatásait, a földművelésről, a nép-
viseletről szóló tanulmányait. Értékeli azokat a 
fejezeteket, amelyeket Györffy István A magyarság 
néprajzában írt. Külön kiemeli az etnikai csopor-
tokra vonatkozó kutatásait. Rávilágít arra, hogy 
Györffy István mennyire a magyar nép, a honisme-
ret tudósa volt. Ezt nemcsak munkái példázzák, 
hanem emberi magatartása is. A monográfia Györ-
ffy Istvánhoz méltó, kiemelkedő alkotása néprajzi 
irodalmunknak. Gondolkodásra és cselekvésre kész-

teti mindazokat, akik tovább kívánnak haladn 
azokon a Györffy taposta ösvényeken, amelyekei 
közelebb lehet jutni a magyarság lényegéhez, i 
honismeret művelőinek élményt és sokoldalú tu 
dást is nyújt ez a könyv. 

Gunda Bél 

A Makói Múzeum 
Füzetei 

Kevés olyan 20 - 30 ezer lelkes nagyságrendű vi 
rosunk van, amely azzal büszkélkedhet, hogy 195 
óta folyamatosan honismereti kiadványsorozata 
jelentet meg. Mert a Makói Múzeum Füzetei valójí 
ban nem a makói múzeum füzetei, hanem valóságc 
san az egész városé: a makói Múzeumi Baráti Kő 
kiadványa, a múzeum igazgatója - Tóth Ferenc -
szerkeszti és a város művelődés-, gazdaság- és polit 
kai történetének kutatói írják, olvasóinak köre pe 
dig messze túlnő a város, sőt a megye határain i< 
Igaz, hogy 1954 és 1968 között egyetlen füzet ser 
jelent meg, de azóta évenként általában több is. É 
az is igaz, hogy csöppet sem „büszkélkedik" a vs 
ros ezzel a kiadvánnyal, szerényen, de céltudatosai 
igyekeztek évről évre előteremteni a vékonyabb 
vastagabb füzetek tisztességes külsejű megjelenteti 
séhez szükséges anyagiakat. Ami bizony korántsen 
volt könnyű feladat. 

A huszonötödik füzet megjelenése alkalmábó 
megkíséreljük áttekinteni az eddigi számokat, rész 
letesebben az utolsó tízet .' Már az első 14 szán 
témái mutatják, hogy nem a semmiből támadt ez i 
sorozat, szándékában egyenes folytatása a két világ 
háború között, ugyancsak Makón kiadott Csanád 
vármegyei Könyvtár című helytörténeti füzetek 
nek. Talán csak a témakör bővült. 

A szűkebben értelmezett helytörténetet hárorr 

'Az első 14 szám: 1. Péter László: A makói 
múzeum József Attila kéziratai (1952), 2. Pé-
ter László: Az ő-zés kérdéséhez (1952), 3. Pé-
ter László: Juhász Gyula elfelejtett makói ver-
seiből (1953), 4. Góth Ferenc: A makói hagy-
ma történetéhez (1969), 5. Kelemen Ferenc: 
Makó igazgatásának történeti formái (1970), 
6. Kelemen Ferenc: A makói városi tanácsház 
(1971), 7. Eperjessy Kálmán: Csanád megye 
az első katonai felvétel idején (1971), 8. Tóth 
Ferenc: A makói talicskaper (1971), 9. Tóth 
Ferenc: Gilitze István és az 1821-es árvíz 
(1972), 10. Búzás László: Makói hírlapok és 
folyóiratok bibliográfiája, 1870-1970 
(1972), 11 . Vida Zoltán: Makó iskolatörténe-
te a város felszabadulásától az államosításig 
(1973), 12. Vágvölgyi András-Gábor Kál-
mán: Adalékok Makó demográfiai helyzetéhez 
(1974), 13. Hegedűs Géza-Péter László: Dob-
sa Lajos emléke (1974), 14. Tóth Ferenc: Ma-
kó településtörténeti vázlata (1974). 
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üzet képviseli. Dr. Forgó László, az 1949-1952 
:özött lezajlott makói tagosításokkal foglalkozik 
17., 1976. 41 old.), de ezen kívül forrásértékű 
idatokkal szolgálva a város termelőszövetkezeti 
nozgalmának kibontakozásához is. Kelemen Fe-
enc Régi idők - régi emberek című füzete (18., 
.976. 27 old.) a szerzőnek a város történetéről, 
leves embereiről a megyei Hírlapban megjelent írá-
siból közöl összeállítást, kiegészítve - Tóth Fe-
•enc összeállításában - a szerző hírlapírói munkás-
ágának bibliográfiájával. Nemcsak helytörténeti, 
le ipartörténeti szempontból is figyelemre méltó. 
Tóth Ferencnek a makói révvel és híddal foglal-
kozó tanulmánya (19., 1977. 64 old.). Ugyanis már 
í honfoglalás után is fontos átkelőhely volt a Maro-
son Makónál, először gázló, később rév, aztán 
komp, fahíd, acélhíd, s végül 1975-ben felavatott 
rasbeton híd formájában, tehát egyetlen város átke-
lőhelyének megjelenési formáiban sok évszázad 
közlekedéstörténete tanulmányozható. 

Makó munkásmozgalmának történetével két fü-
zet foglalkozik. Tamasi Mihály a forradalmi mozga-
lom 22 neves, makói személyiségéről közöl rövid 
életrajzot (20., 1977. 20 old.) Rátkai Árpád pedig 
a makói munkáseszperantista csoport történetét 
mutatja be (21., 1978. 22 old.). 

Két füzetnek a néprajz a témája, s mind a kettő-
nek Tóth Ferenc a szerzője. Az egyik (15., 1974. 
64 old.) a makói parasztházzal és annak telkével 
foglalkozik, a másik pedig (24., 1979. 61 old.) a 
makói parasztház anyagaival és az építkezés techni-
kájával, részletesen és igen nagy forrásanyag alap-
ján. Külön értéke a füzetnek, hogy függelékben 
közli Makó városnak a múlt század ötvenes, vala-
mint nyolcvanas éveiből való 'építési szabályren-
deletét. 

Végül pedig a művelődéstörténeti témájúak. A 
16. füzetben (1975. 19 old.) Eperjessy Kálmán ta-
nár úr emlékezik vissza egykori diákjának, József 
Attilának makói diákéveire. Dr Varga Dezső össze-
állítása Espersit Jánossal és baráti körével foglalko-
zik (23., 1979. 72 old.). Dokurrentumok segítségé-
vel bemutatja a város baloldali értelmiségi csoport-
jának vezetőjét, s többek között olyan személyisé-
gek alakját idézi fel, mint Könyves Kolonics József, 
József Attila, dr. Diósszilágyi Sámuel, Erdei Fe-
renc, Juhász Gyula. A füzet, a múzeummá alakított 
Espersit ház létesítési és felavatási körülményeinek 
bemutatásával zárul. A múzeumi sorozat 25. kötete 
(1980. 24 old.) a rövid életű, ám a város művelő-
déstörténetében jelentős szerepet játszó József 
Attila Irodalmi és Művészeti Társaság történetét 
dolgozza fel. Szerzője, Papp János bemutatja az 
1947-ben alakult társaság célkitűzéseit és tevékeny-
ségét egészen 1952. év elején történt feloszlatásig. 

E vázlatos ismertetésből érzékelhetjük, hogy a 
Makói Múzeum Füzetei ízig-vérig honismereti soro-
zat, amely igyekszik átfogni a város közeli és távo-
labbi múltjának szinte minden vonatkozását. Mégis 
számtalan terület kínálkozik még feldolgozásra és 
bemutatásra. Van tehát téma a következő 25 füzet 
számára, sőt még az azután következőkére is. 

Halász Péter 

Népköltészeti gyűjtemények 
a Vajdaságban 

A Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány 
több nyelvű közigazgatási egysége Jugoszláviának, 
ahol a délszláv nemzetek mellett számos nemzeti-
ség is él: magyarok, szlovákok, románok és ruszi-
nok. A tartományi alkotmány szavatolja minden 
nemzet és nemzetiség számára a szabad nyelv- és 
íráshasználat jogát, ami egyben azt is jelenti, hogy 
minden nemzetiség ápolhatja és fejlesztheti műve-
lődési életét. Az itt említettek keretébe tartozik, 
hogy a nemzetiségi nyelveken folyó oktatás és ne-
velés tantervének és óraterveinek kidolgozásakor le-
hetőség nyílik minden nemzetiség oktatási szak-
emberei számára, hogy munkájukba bevonják a 
népköltészet alkotásait. Az általános iskolai oktatás 
szintjén a megfelelő osztályok számára kiadott ol-
vasókönyvek tartalmaznak felhasználható népköl-
tészeti anyagot, de ennél sokkal gazdagabb az a 
könyvsorozat, amely házi olvasmány formájában 
nyújt át egy-egy csokorra való szájhagyományozott 
irodalmi anyagot a pedagógusoknak és a diákok-
nak. 

Hogy a magyar tannyelvű oktatásban milyen 
fontos szerepet szántak a kidolgozók a népkölté-
szeti alkotások megismerésének és elemzésének, azt 
az is bizonyítja, hogy az általános iskola 5. osztály 
teljes évi irodalmi olvasmányanyagát a népköltészet 
teszi ki. 

Az alábbiakban pár szóval ismertetjük azokat a 
népköltészeti háziolvasmány-gyűjteményeket, ame-
lyek a közelmúltban jelentek meg, s az elmondot-
takat illusztrálják. 

Az Ördög és a molnárlegény. Magyar népmesék. 
Válogatta és a szöveget gondozta Jung Károly. Tan-
könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979. 116 old. 

A könyvecske a magyar tannyelvű általános is-
kolai oktatás és nevelés 2. osztálya számára készült. 
Az egyetemes magyar népmesekincs mellett sze-
melvényeket tartalmaz a jugoszláviai magyarság 
összegyűjtött meseanyagából is. A válogató - a 
korosztályi követelményeknek megfelelően - első-
sorban rövid tréfás és állatmeséket gyűjtött köte-
tébe, de tartalmaz a válogatás néhány rövidebb hős-
mesét és mondát is. Az apparátus gyermekeknek 
szóló ajánlást, a ritkábban használt kifejezések ma-
gyarázatát és egy jegyzetet tartalmaz, amelyben a 
válogató közli forrásait. A kötet folklorisztikailag 
hitelesnek tekinthető kiadványokból válogatott, de 
az anyagot, ugyancsak az oktatás követelményei-
nek megfelelően, köznyelvi gondozásban közli. A 
kiadvány 2500 példányban készült. 

A zentai kőkecske. Válogatás a magyar monda-
kincsből. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető 
szöveget és az apparátust írta Jung Károly. Tan-
könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1980. 128 old. 
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A kiadvány az általános iskola 4. osztálya szá-
mára készült. A válogatás szempontjai között szere-
pelt, hogy keresztmetszetben mutassa be az olva-
sóknak a magyar népmondakincs gazdagságát és 
műfaji változatosságát. Szerepelnek benne névma-
gyarázó, történeti, eredetmagyarázó, kincsásó és 
boszorkánymondák, valamint külön csoportosítás-
ban jellegzetes népi hiedelmeket és hiedelemalako-
kat tárgyaló mondák. A válogató kizárólag hiteles 
forrásokból állította össze gyűjteményét, anyagát 
azonban - ugyancsak az oktatás követelményeinek 
megfeleló'en - köznyelvi formában közli. A váloga-
tás szempontjait és irodalmát a jegyzet, a műfaji 
tudnivalókat pedig a bevezető dolgokat világítja 
meg. Az apparátus részét jelenti még a ritkábban 
használt szavak jegyzéke, valamint a helynévmuta-
tó, amelyből látszik, hogy az anyag az egész ma-
gyar nyelvterületet felöleli. A történeti mondák-
ból csupán kevés számú szerepel, mivel ennek a 
mondacsoportnak külön kötetet szentelt a kiadó. 
A kiadvány 4000 példányban készült. 

A régiek öröksége. Válogatás a magyar történeti 
mondakincsből. A válogatást Pastyik László végez-
te. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1980. 95 old. 

A válogatás az általános iskolák 5. oszálya szá-
mára készült, ahol a népköltészet oktatása a leg-
nagyobb hangsúlyt kapta ezen az oktatási szinten. 
Az összeállító választása a mondaközlés irodalmia-
sított változataira esett, tehát olyan anyagot emelt 
át a gyűjteménybe, amelyet a gyűjtések alapján 
dolgoztak fel. A válogatás történeti kronológia sze-
rint közli az anyagot, a csodaszarvas mondájától 
kezdve az 1848-as szabadságharc mondakincséig. 
A gyűjtemény elsősorban Lengyel Dénes. Móra 
Ferenc, Dégh Linda stb. közlésein alapszik. Az ap-
parátusban a ritkábban használt szavak jelentése, és 
a válogató jegyzete szerepel, ahol felsorolja irodal-
mát és forrásait. A kiadvány 4000 példányban ké-
szült. 

Szélördög. (Jugoszláviai magyar népmesék) Pe-
navin Olga gyűjtéséből elmesélte a gyerekeknek Jé-
kely Zoltán. Gyűjtötte és az utószót írta Penavin 
Olga. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1980. (Má-
sodik kiadás.) 

A kiadvány az általános iskolák 5. osztálya szá-
mára készült, s a kiadói jelzés ellenére nem a máso-
dik, hanem a harmadik kiadása a műnek. Az első 
kiadás ugyanis 1971-ben jelent meg a pesti Móra és 
az Újvidéki Fórum kiadásában. Az első és a további 
kiadások meseanyaga nem teljesen azonos, bár 
ugyanabból az anyagból válogat, az első kiadás nem 
tartalmazza az utószót. A gyerekek számára „iro-
dalmiasított" - meseanyag tulajdonképpen Pena-
vin Olga Jugoszláviai magyar népmesék (Budapest, 
1971.UMNGY XVI) anyagából válogat. A fent leírt 
kiadványhoz utószó is járul, amelyben a gyűjtő és 
összeállító bemutatja a diákoknak a népmesét, a 
mesemondókat, a mesemondás alkalmait, vázolja a 
magyar népmesegyűjtés történetét, valamint közli 
azoknak a névsorát, akik a Vajdaságban a népmesé-

vel foglalkoztak. Ez a kiadás 4000 példányban ké 
szült. (Az első 15 800, a második pedig amel; 
1977-ben hagyta el a sajtót, 5000 példányban. A 
első kiadást Bácskai népmesék alcímmel látták el. 

Magasan repül a daru. Magyar népdalok könyve 
A népdalokat válogatta, az utószót és a jegyzeteke 
írta, a könyvet összeállította Dávid András. Tan 
könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1980. 288 old. 

A terjedelmes kiadvány az általános iskolai 
oktatás 5. osztálya számára készült, s arra vállal-
kozik, hogy bő válogatásban metszetet adjon a 
rendkívül gazdag és változatos magyar népdalkincs-
ből. A kiadványban a magyar népdalok szinte min-
den csoportja szerepel, s a válogató arra törekedett, 
hogy lehetőleg minden csoportban közölje a ju-
goszláviai magyar nyelvterületen gyűjtött változa-
tokat is. A kötetet a magyar népdalról szóló dol-
gozat zárja, s utána mutatók könnyítik meg az 
olvasók munkáját, ha valamit vissza kíván keres-
ni. Külön jegyzetben sorolja fel a válogató a for-
rásokat, melyekből merített. Megjegyzendő, hogy a 
450 népdalt közlő kötetben számos kotta is talál-
ható. A kiadvány 4000 példányban készült. 

Jung Károly 

Kalapis Zoltán: 

Balladaénekesek, 
mesemondók, vásárosok 
(Fórum, Újvidék, 1980. 188 old.) 

Hogyan kerültek egymás mellé a balladaéne-
kesek, a mesemondók és a vásárosok? Egyszerűen 
úgy, hogy az újságíró, szociográfus, néprajzi író egy 
táj napról napra halványuló hagyományos népi kul-
túrájának tanúi közül őket válogatta ki beszélgető 
társaiul. A szerző, aki felkereste a balladaéneke-
seket, a mesemondókat, és a vásárosokat, Kalapis 
Zoltán, az újvidéki napilap, a Magyar Szó 
munkatársa. A táj, melynek emlékeiből értékes fe-
jezeteket mentett meg az utókornak, a Bánság -
ahogyan ő nevezi a Bánát jugoszláviai része, a régi 
Torontál megye vagy még korábbi nevén a Temes-
köz. Kalapis Zoltán esztendőkön át járta e vidék, 
szülőföldje falvait, kereste jóemlékezetű idős la-
kóit. Kötete négy nagyobb lélegzetű néprajzi „nyo-
mozó útjának" leírását tartalmazza. Bármily furcsa 
is ez a szóösszetétel, találóan jellemzi a műfajt, a 
néprajzi szociológiai megközelítést vagy ahogyan a 
szerző nevezi munkáját könyvének alcímében, a 
népismereti riportot. 

Kalapis Zoltán két első írása népballadák kelet-
kezésére igyekszik fényt deríteni. Ezek a balladák a 
magyar balladakincs legfiatalabb rétegébe tartoz-
nak. Többnyire ügyes verselők fogalmazványai, 
melyeket könnyen énekelhető, ismert dallamokra 
alkalmaztak, gyakran kinyomtattak és vásári pony-
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ran is árultak. Az éneklők ajkán aztán hamarosan 
gördülékennyé simult a szöveg, igazodott a hagyo-
mányhoz, beilleszkedett a folklórba. A szerző-ri-
porter ezúttal olyan balladák keletkezése után nyo-
mozott, melyek századunk első évtizedeiben kelet-
keztek, falusi verekedések során történt gyilkossá-
gokról szólnak. Az egyik szálat a Bánság északi ré-
szében, Nagykikinda környékén, a másikat jóval 
délebbre, Törökbecsén fejtette fel. Módszere azon-
ban éppúgy azonos volt, mint ahogyan a hajdani 
szomorú események is szinte azonos minta 
szerint zajlottak le. Kalapis Zoltán sorra megszó-
laltatta a még élő, öreg szemtanúkat, a testvéreket, 
a rokonokat, a meggyilkolt hajdani kedvesét, a ma 
már idős nénit, akiért szép ifjú leány korában a 
legények boros fővel megszúrkálták egymást. Ese-
tenként már csak a leszármazottakhoz vagy az egy-
kori szereplők sírjához jutott el. A szóhagyo-
mánnyal azonban nem elégedett meg. Kikereste a 
vonatkozó adatokat a korabeli újságokból, megnéz-
te az anyakönyvi bejegyzéseket, felkutatta a sze-
replők fényképeit, sőt ha módjában állt, elolvasta a 
bírói tárgyalások jegyzőkönyveit is. Munkája nyo-
mán érdekes emlékanyag tárult fel, amelyből a 
múlt iránt érdeklődő és a kutató egyaránt okulhat. 
Miként viszonyufegymáshoz a valóság és a szájha-
gyomány? Az idő múlásával hogyan alakult át az 
utóbbi és később miként halványul el mindkettő 
emléke? 

Nem kevésbé érdekes olvasmány Kalapis harma-
dik írása, mely Borbély Mihályról, az egyik legjele-
sebb magyar mesemondóról szól. Kálmány Lajos, 
neves folklóristánk 1913-ban talált rá Egyházaské-
ren az akkor harmincegyéves, írástudatlan Borbély 
Mihályra. Napszámot fizetett a napi munkából élő 
szegényembernek, úgy jegyezte le pompás meséit, 
melyeket hamarosan ki is adott. Ez a gyűjtemény 
volt az első a magyar folklorisztika történetében, 
mely egyetlen jelentős mesemondó egyéniség reper-
toárját foglalta magába. Az első világháború és Kál-
mány halála után a tehetséges mesemondó sosem 
találkozott többé folkloristával, pedig 1953-ig élt. 
A bánsági agrárproletárok jellemző élettörténetét 
példázza sorsa, melyet Kalapis az ismerősök és a 
leszármazottak segítségével rekonstruált. 

Végül minden bizonnyal a könyvecske negyedik 
fejezete tartalmazza a legsokrétűbb népismereti 
anyagot. Rendkívül gazdag leírás a délbánsági To-
rontálvásárhely - népi nevén Debelyacsa - vásárai-
nak aranykoráról. Feltárja a vásártartás szokásának 
és lehetőségének pontos kialakulását, bemutatja a 
megszervezett rendtartást és a legnevezetesebb so-
kadalmak lefolyását. Elvezeti az olvasót a vásárok 
minden zegébe-zugába, az állatvásárba éppúgy, 
mint a kirakodóvásárba. Képzeletbeli sétánk során 
elácsorgunk a mutatványosok sátrainál, szinte hall-
juk a kikiáltók nagyotmondásait, megismerkedhe-
tünk a négy égtáj sokféle árusával. Ez a vásárleírás a 
legjobb hasonló munkák - mint például Kiss Lajos 
hódmezővásárhelyi könyvecskéje - mellé tehető. 
Az egész kötet pedig a megújuló jugoszláviai ma-
gyar néprajzi érdeklődés újabb hírnöke. 

Kósa László 

Demény István Pál: 

Kerekes Izsák 
balladája 
(Kriterion, 1980. 163 old.) 

Sokszor elhangzott már a sommás ítélet: a ma-
gyar népi műveltség nem hordoz eredetére utaló 
jegyeket, mivel tartalmában legfeljebb két-három-
száz éves folytonosságra tekinthet vissza. Egyre 
nyilvánvalóbb, hogy az ilyen megállapítások a XIX. 
század mechanikus jellegű gondolkodásának to-
vábbéléséből fakadnak. Az ilyen jellegű kultúrafo-
galom azt az előítéletet tükrözi, amely szerint a 
népi kultúra genezisében döntő jelentőségűek az 
úri osztály „leszálló kultúrjavai", valamint általá-
ban a tartalmatlan kölcsönzések. Mivel pedig „az 
úri osztály" műveltsége az újabbkori európai kultú-
ra visszfénye, s a kutató is gyakran a nyugat-euró-
pai, a német és a szláv népi műveltséget ismeri job-
ban, - természetes hát, hogy a magyar területen 
tapasztalt jelenségek közül azok ugranak szeme elé 
önálló alakminőségként, amelyek az ismertekkel 
összevethetők. Az ismert mintákkal össze nem illő 
részletek alapján azután hamar megszületik az íté-
let: az észlelt magyar jelenség - esetünkben a balla-
da - „rontott változat". 

Demény István Pál könyve, a Kerekes Izsák bal-
ladája mintaszerű elemzésén túl elsősorban arra hív-
ja fel ismét a figyelmet, milyen adóssága a magyar 
könyvkiadásnak a török népek nyelvére, műveltsé-
gére, néprajzára vonatkozó ismeretek közlése és ki-
adása. Ez annál érthetetlenebb, mivel történelmünk 
lényegesen nagyobb felében együtt éltünk török 
népekkel és honfoglalásunk előtt, néppéválásunk 
idején döntő volt szerepük. Ha ez a hatás egyértel-
műen kimutatható népünk antropológiai arculatá-
ban, akkor legalábbis illő megkísérelni a feltárást és 
összevetést a törökség kultúrájával. Hiszen ha az 
ember csak a felületes, de elfogulatlan műélvező 
figyelmével hallgatja a törökök meséit, mondáit, 
énekeit, máris számtalan egybecsengés üti meg a 
fülét. A magyar mese sárkánya pl. hét feje ellenére 
igazi harcos, méltó ellenfél és nem tűnik hüllőszerű 
lénynek. „Ereje" testén kívül van elrejtve (nyúlban, 
dobozban, dongóban), s elpusztítható még az 
összecspás előtt. A toprongyos juhászgyermek, aki 
a királyleány kezére pályázik, s ezért oly próbák 
elé állítják, hogy belepusztuljon, szintén ismerős 
nekünk. A király ellopott gyümölcsét megkereső 
mesehős a kán ellopott lovait szerzi vissza a keleti 
történetben. Ismert az a fordulat is, hogy a vőjelöl-
tek magukénak tüntetik fel a hőstetteket, de meg-
szégyenülnek. A Fehérlófia-mesetípusban az óriási 
madár és a kígyó szembeállítása, vagy a történetek 
végén a hetedhét országra szóló lakodalom az előb-
biekkel együtt mind-mind ismert elem a török me-
sében, sőt az annál régiesebb hősénekekben is. Az 
altáji hősének nőalakja éppúgy, mint a magyar me-
sehős királyfi, előre tudja, kit keres élete párjának, 
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s hogy érte kell mennie messzire, sok akadályon át. 
Sőt a Toldi előhangjában hangsúlyozott óriási fegy-
verek, tárgyak akár egy keleti török eposzból valók 
lehetnének. 

Nem sorolom tovább. A könyv azért keltett 
ilyen gondolatokat bennem, mert a szerző a külön-
böző motívumok keleti párhuzamainak elemzésével 
a Kerekes Izsák-ballada kapcsán a magyarban is bi-
zonyára létezett hősének egyik lehetséges típusát 
képes vázolni. Teszi ezt olyan érzékeny elemzéssel, 
amely lényeges új eredményeket ad. Ilyen pl. a 
„hősi álom" értelmezése, mint az ősidők nyugalmá-
nak, történet előtti természetes létezésének a képe. 
Nem téveszti meg az a felületi jelenség, hogy a ma-
gyar balladaszöveg kurucot, labancot és rácot említ 
- ezért tartották újabb keletkezésűnek. Kimutatja, 
hogy a nevek, s a konkrét utalások a történelmi 
események hatására cserélődtek, ilyen értelemben 
tényleg XVIII. századi a ballada ismert alakja. De 
nem ilyen új annak szerkezete és meséje. 

A Kriterion Könyvkiadó ismét úttörő munkát 
vállalt, amikor a nagyközönség számára hozzáférhe-
tő formában, de a tudományos igényből nem en-
gedve, ennek az igen értékes munkának a kiadására 
vállalkozott. Jó példa ez a könyv arra, hogy balla-
dáinkat nemcsak felszíni jegyek alapján lehet össze-
kapcsolni az egyetemes művelődéssel, s hogy a 
cseppben is felsejlik a végtelen tenger. 

Kelemen András 

Gazda Klára: 

Gyermekvilág Esztelneken 
(Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980. 496 
old). 

Egy székely falu gyermekvilágát ismerjük meg 
Gazda Klára, Sepsiszentgyörgyön élő és dolgozó 
fiatal néprajzkutató könyvéből. A Jóbarát című 
gyermeklap Zsuzsi és András babát népviseletbe öl-
töztető, valamint Síppal, dobbal című játékgyűjtő 
pályázata keltette fel érdeklődését a gyermekjá-
tékok, a gyermekek ruházata, munkája, élete iránt. 
Esztelnekre pedig az egyik legtehetségesebb pályá-
zó, Szász Veronika - ma végzett tanítónő - irányí-
totta a figyelmét. Az előképek, Gönczi Ferencnek 
a somogyi, Kiss Lajosnak a hódmezővásárhelyi s 
különösképpen Kresz Máriának a kalotaszegi Nyár-
szó gyermekéletéről írott könyve, dolgozata. A kö-
tet anyagát doktori disszertációként elfogadta a bu-
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklór 
Tanszéke, bővebb, részleteiben is kidolgozott for-
mában néprajzi monográfiaként adta ki a bukaresti 
Kriterion. 

A könyv két részből áll. Az első rész a gyerme-
kek életét, körülményeit beszéli el a családtervezés-
től a párválasztásig, a második Esztelnek gyermek-
játékait írja le hitelesen, a mondókákat, a kisebbek-
nek való egyszerű játékokat, a mozgásos vagy test-
edző játékokat, az értelemfejlesztő és szórakoztató 
játékokat, végül az ünnepi szokások költészetét, 

melynek a nagyobbacska gyermek is éneklője, elő-
adója. 

A monográfia voltaképpen leíró tanulmány, 
nemcsak az Esztelneken ismert játékféleségeket 
mutatja be eddig nem tapasztalt részletességgel és 
ötletes táblázatokkal rendszerezve az anyagot a-
szerint, hogy milyen életkorban játsszák vagy ját-
szották fiúk vagy kislányok, gyakran vagy ritkán -
az énekes-táncos játékok dallamanyagának lejegy-
zését Jagamas János ellenőrizte s ő készítette rend-
szerezésüket is - , hanem a tájnyelvi kifejezésekre 
gondosan ügyelve megismerkedhetünk a gyermek 
gondozásával, nevelésével, öltöztetésével és a gyer-
mekek által végzett munkákkal is. Ez a leírás csöp-
pet sem egysíkú. Figyelemmel kíséri egyrészt a 
gyermek növekedését, másrészt a falu társadalmá-
nak, életvitelének változását a századfordulótól 
napjainkig. 

Természetesen a két legtávolabbi idősík, a leg-
idősebbek visszaemlékezései és a mai gyermekekkel 
folytatott beszélgetések, az életükkel kapcsolatos 
megfigyelések kapják a legnagyobb hangsúlyt, Gaz-
da Klára azonban gondosan kikérdezte a közbeeső 
évjáratok képviselőit is s ezáltal a szembetűnő vál-
tozás nem ugrásszerű, módunk vfin megfigyelni az 
átmeneteket, a közbülső lépcsőfokokat is. Emellett 
mindenütt ott a történelmi és a társadalmi háttér, 
gyakran esik szó a Felszeg és az Alszeg közötti fel-
fogásbeli különbségekről, s jól megfigyeli a kutató 
azt is, hogyan tevődik át a nevelés hangsúlya foko-
zatosan a szülői házról és a közvetlen falusi környe-
zetről az iskolára, a hétköznapi munkát és az ünne-
pi szokásokat utánzó gyermekjátékokról, melyek 
főként a szabadban zajlottak a szobai észfejlesztő 
társasjátékokra. 

Gazda Klára tárgyilagos szemlélő. Nem becsüli 
túl sem a századforduló család- és paraszti munka-
központú gyermek életét, sem pedig a mai bősége-
sebb, higiénikusabb, a technika és a szellemi képes-
ségek fejlődésére, fejlesztésére nagyobb hangsúlyt 
tevő életkörülményeket. Ez volt, ez van. Tudomá-
sul kell vennünk a falusi embereknek a nagymérvű 
életforma és felfogásbeli megváltozását. 

Az esztelneki gyermekvilágról szóló néprajzi 
monográfia kézikönyv értékű. Magának a szerző-
nek is hosszú évekre szóló munkaprogram, a köte-
tet számos részlettanulmány előzte meg s nyilván 
fogja is még követni. A hasonló témán dolgozók 
számára is jó minta, viszonyítási alap, s a pedagógu-
sok számára gazdag példatár. Az ő szerepük a játé-
kok életében napjainkban megnövekedett, a gyűjté-
sek legszebb darabjainak betanítása mellett tőlük 
várjuk falujuk játékkincsének szakszerű rögzítését 
is. 

Nem tudjuk. Gazda Klára könyve hány példány-
ban jelent meg. A példányszám nem lehetett túlsá-
gosan magas, mert a romániai könyvkereskedések-
ből napok alatt elfogyott, nálunk viszont már kap-
ható egyik-másik könyvesboltban. Pedig itt is, ott 
is keze ügyében kellene legyen a néprajzkutatók-
nak éppúgy, mint a magyar nyelvet oktató, vagy a 
napközi otthonban felügyelő pedagógusoknak. 

Kovács Ágnes 
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