
többen is voltak jelen, egész sorozata lett a kártyavetésnek és ennek nagyon örül-
tek a cigány asszonyok, mert több ellenszolgáltatást követelhettek és számíthattak 
crra , hogy máskor is idejöhetnek. Hol meg eladó lányok voltak, előszedték minden 
tudományukat , hogy, szép jövőt jósolhassanak. Ahol aztán ebből a sok beszédből 
valami sikerült is, máskor is vár ták a kártyavetőt. 

A kártyavetéshez sokszor a koldulás is kapcsolódott, mer t sokkal többet kéreget-
tek el a gazdasszonytól, mint amennyi a kártyavetésért jár t volna. Az is igaz, hogy 
a háziasszonyok nem voltak bőkezűek a fizetésben. Am a cigányok fondorlatosak 
voltak. Ha kenyeret kértek ellenszolgáltatásként, aikkor egy kis szalonnát vagy 
kolbászt, egy kis sonkadarabot is kunyerál tak hozzá. Ha lisztet kértek, akkor két-
három tojást, egy kevés zsírt, vagy leromlott csirkét koldultak, ha lehetett. Ha 
pénzt kértek, akkor az t mondták, hogy azért ilyen keveset, mert egy kis ételmara-
dékot, tarhonyát, avas szalonnát, krumpli t , vagy egy rövid szárazkolbászt, túrót, 
egy kis tejfelt is kér tek még. 

A koldulók 
Koldulók, koldusok, kéregetök ez egyértelmű fogalom, de mivel a cigányokból 

volt több, itt kell róluk megemlékezni. Kizárólag koldulásból itt kevés ember élt 
Kéregettek az elárvult , családtalan, dologtalan, el nem tartott öreg cigányok és 
magyarok is, a gyengeelméjűek egy része, a testi fogyatékosok, a megrokkant 
szegények, az elszegényedettek néhány gyereke. 

A koldusoknak nem volt szokás a házaknál enni adni, csak adtak a kezébe va-
lamit. Legtöbbször egy darab kenyeret. Kevés hely volt, ahol mást is adtak volna; 
rendszerint továbbküldték egy darab kenyérrel. Legfeljebb családi ünnepeken, 
lakodalmak, disznótorok alkalmával ad tak a kodusoknak kalácsot, maradékot vagy 
egyebet. Sok helyen azonban semmit, sőt be sem engedték a koldust a portára. 
A gazdaudvarok kutyái jellegzetesen a koldusokra voltak a legmérgesebbek. 

A szegényebb házaiknál egy szelet kenyeret, vagy egy málét, sült tököt vagy gyü-
mölcsöt adtak és hozzátették, hogy innen ne ké r j en semmit, mert holnap mi is 
kolduni megyünk. Ha olyan jött kéregetni, akről tudták, hogy dolgozni is tudna, 
azt elmocskolták. Abból is lehetett tudni , hogy nem sok koldus volt nálunk, mert 
mindegyiket névről ismerték és több idő telt el, míg egy koldus egy-egy háznál 
jelentkezhetett. Hatósági engedéllyel rendelkeztek és az elöljáróság -mindegyiket 
ismerte. Egy részük időnként még segélyben is részesült. Némelyiknek volt közeli 
vagy távoli hozzátartozójánál menedéke (lakása). Volt olyan is, aki egyedül, kuny-
hójában lakott. 

* 
Az elmondottak szerint foglalható össze a túrkevei cigányság élete, munká ja és 

kapcsolódása egy mezőváros társadalmában. Ahogyain maguk is vall ják, ők magyar 
cigányok voltak imár a múltban is. Ezzel emelkedtek ki a kóbor cigányok közül és 
a felszabadulás után ez lendítette őket a közösségi életbe. Mostanában különösen a 
birkanyírásra szakosodtak, ami nemcsak jól jövedelmez, de komoly elismerést is 
hoz számukra. 

Hagymásy Sándor 

Regrutabál, 
regrutabúcsúztató 
Bényben 

A fél évszázada még gazdag regrutaszokásokból az érsekújvári járásban fekvő 
Bényben (Bifia) napjainkig megmaradt a hagyományos regrutabál és ennek keretén 
belül a regrutabúcsúztató. 

Ilyenkor a katona-, sorköteles legények engedélyt kérnek a bál megtartására. 
A legények meghívnak magukhoz egy-egy lányt, ők az ünnepelt személyek, akik a 
főhelyen foglalnak helyet. A regruták szülei, rokonai, barátai is részt vesznek ezen 
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a búcsúesten. Este 10 órakor megérkezik a Helyi Nemzeti Bizottság e lnöke — régi 
nevén a községi bíró. Erre az időre a leányok népviseletbe öltöznek, a legények a 
folyosón sorakoznak, kalapot viselnek. Majd egy férfi , aki a régi kisbírót helyet-
tesíti, a terem közepén dobszóval kihirdet i a regrutabúcsúztató megkezdését. 

A legények kettes sorban a terembe vonulnak, regrutanótákat énekelnek harmo-
nikakíséret mellett, m a j d leteszik a sárgacédulás kalapjaikat és leülnek mulatni. 
A lányok csak er re várnak, bemennek és ellopják a kalapokat. Földíszíti mind-
egyik a pár jáét nemzeti szalaggal, a kalap szalagján körbe, hátul több ágban leló-
góan és zöld-fehér és rózsaszín szalagot is csatolnak hozzá. A legények észreveszik, 
hogy hiányoznak a kalapok és keresni kezdik, ekkor a lányok nótaszóval bejönnek, 
kezükbe tartva lengetik a kalapokat és mindegyik leány a pár ja fe jére teszi, szala-
gokat kidíszítve. De a legények sem maradnak adósok, csárdást rendelnek és jól 
megpörgetik a lányokat. Ezután bejön a „kisbíró", áldomásra hívják, majd a 
„Megütik a dobot az utca közepében" című dalra körülverbunkolják. Utána a kisbíró 
fölkéri a községi bírót, hogy búcsúztassa el a katonaköteles legényeket. A bíró az 
emelvényre lép, a regruták pedig fé lkörbe fölállnak a há ta mögé. Az elnök ünnepi 
beszédet mond: elbúcsúztat ja a f iúkat a szüleiktől, a lányoktól, a barátoktól és a 
falu minden lakójától, ma jd buzdító hazafias beszéddel fejezi be és hozzáteszi: 
„Most pedig az ősi szokás szerint mindenki k é r j e föl egy táncra édesanyját!" 
Fölhangzik a zene és a dal: „Sárga a csikóm, sárga a nyereg ra j t a ! " A lányok 
kezeiket láncszerűen összefogják s körtánccal körültáncolják az édesanyjaikkal 
táncoló regrutákat. A tánc után helyre kísérik az édesanyákat, m a j d egy régi 
katonaládát székre tesznek és kezdik bepakolni ezzel a dallal: „Édesanyám akkor 
kezdett siratni, mikor a kufferomat kezdtem pakolni". Egy közös verbunkos után 
fölveszik a koffer t és dalolva elvonulnak a „Ti nagybényi lányok Isten veletek" 
kezdetű dallal, miközben lengetik a szalagos kalapjaikat . A leányok hímzett zseb-
kendőikkel integetve kikísérik őket. 

Ennyi maradt meg m á r a a régi népszokásból, ami annak idején sokkal gazda-
gabb volt. 

A tavaszi sorozat idején egy hétig esténként mulatozástól volt hangos a falu 
kocsmája és utcái. Szalagos kalapokkal, nótaszóval végigvonultak a legények vala-
mennyi utcán a sorozat napjáig. Ezután volt a hagyományos regrutabál . 

Az október elseje előtti napokban ú j r a regrutabáltól lett hangos a falu. Ezek a 
nóták már a búcsúzás hangjai voltak. Október elsején a falu lakóinak nagy része 
ú j r a ünnepelt. Az állomásra kísérték ki a bevonuló legényeket. A legények nóta-
szóval mentek, utánuk fiatalabb legénypajtásaik vitték a kofferokat. Az állomáson 
borozgatás közben még eldaloltak egy-egy — vonattal kapcsolatos — nótát. Ami-
kor a vonat közeledett, elbúcsúztak ismerőseiktől, rokonaiktól, szüleiktől, legények-
től és a lányoktól. Átvették a koffer t és felszálltak a feldíszített vonatra. Mire a 
vonat ú j r a megindult, mindannyian helyet kaptak a nyitott ablaknál. Ügy tűnt, 
mintha a távozó vonat nem is síneken futna, hanem szárnyai lennének. 

Édesanyák, nagymamák sírtak, édesapák, nagyapák igyekeztek fá r f i asan visel-
kedni. de azért némelyiknek egy-egy lopva ejtett könnycsepp kiszökött a szemé-
ből. ö k tudták csak igazán, hogy a szalagos kalap és koffer gazdájának sok vi-
szonttagság között mennyi utat kell megtenni, amíg ú j r a viszontláthatja családtag-
jait. A legények örömmel integettek, a leányok kipirult arccal, zsebkendőiket len-
gették mindaddig, amíg a láthatáron el nem tűnt velük a távozó vonat. 

Csókás Ferenc 
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sével kapcsolatban a természettudomány legújabb 
eredményeit ötvözi a társadalom egyik alig mél-
tatott rétegének, a révészeknek, életmódjuknak, 
átalakulásuknak mesteri leírásával, megörökítésre 
érdemes tanulságainak közkinccsé tételével. Ki 
hinné, hogy a hatalmas tó nevezetes átkelőhelyén 
1979-ben 2 236 662 személy és 463 044 jármű 
fordult meg, bizonyítva azt, hogy az átkelés gépe-
sítése, modernizálása a modern vándorlás, a tu-
rizmus és az idegenforgalom növekedése társa-
dalmi, gazdasági és technikai történetének egyik 
fontos és jellemző jelensége. 

Dr. Zákonyi Ferenc sokoldalúan mutatja be a 
szántódi rév történetét. Szemlélete nem torzítja a 
tényeket a szürkés általánosítás buktatói között, 
hanem plasztikusan rajzolja meg a közlekedéstör-
ténettel együtt minden elérhető részletét. Az ős-
kortól a török időkig terjedő vázlatos kép után 
érdekes részletek tűnnek elénk a végvárak és a 
kuruc idők harcainak idejéből. Gazdasági nehéz-
ségek a tihanyi apátság, a királyi kamara kezelésé-
nek idején nehezítik a révészlegények sorsát, míg 
a modernizálódás, a kapitalista fejlődés magával 
nem ragadja az elavult szállítóeszközöket és meg 
nem jelenik a motoros komp, s vele a turizmus és 
az idegenforgalom, amely a második világháború 
után csodálatra méltó gyorsasággal alakul át a szo-
cializmus építését szolgáló, fejlett tevékenységet 
folytató nagyüzemmé. Még a naéprajzról sem fe-
ledkezik meg a szerző, felkutatja a révészcsaládok 
leszármazottait is emlékeik rögzítése érdekében. A 
révészverbunk halvány emlékeit is megmenti az 
utókor számára. 

Napjainkban a szántódi rév környéke kulturális 
központtá vált a Siotour kezelésében. Dr. Zá-
konyi Ferenc nagy elismeréssel emlékezik meg Pil-
ler Dezső pedagógusról, Szántód és Zamárdi fá-
radhatatlan monográfusáról, akinek elismerésre 
méltó honismereti tevékenysége a szántódi rév 
környékét az úttörők paradicsomává tette. Berzse-
nyi kedvelt szavával élve, Pillér Dezső a nagy tó 
indigesei, nemtői, jó szellemei közé tartozik, 
azok közé a nagy emberek közé, akiknek emlékét 
dr. Zákonyi Ferenc kiemelkedő közéleti tevékeny-
ségük során közel ötven emléktáblával próbálja 
élénkíteni az utókor fiataljainak szívében. Mert 
nemcsak az emlékezés érzékenyítő kegyelete 
gyújtja fel a ma fiataljait, hanem a közéleti tevé-
kenység, a honismereti munka szépsége, a min-
dennapok fáradt gőzéből való kiemelkedés szük-
ségszerűsége. A honismereti mozgalom ma már 
nem öncélú kedvtelés, szorosan kapcsolódik a 
szakmai tevékenységek eredményességéhez, kie-
meli azok társadalmi értékeit az érzések világába, 
a szellemiség szféráiba, a humánum, az emberség, 
az emberiesség magaslataira. 

Dr. Zákonyi Ferenc sokoldalú tevékenysége 
nem a szűk szakmai keretek, a szürke reaUtások 
ágyába szorítja a jelent, hanem a jövő, az ifjúság 
ábrándos célkitűzéseinek érzelmi töltöttségét teszi 
halhatatlanná a társadalom állandóan fejlődő tevé-
kenységeinek diadalmas előretörése során. 

Dr. Dömötör Sándor 

Rásonyi László: 

Hidak a Dunán 
A régi török népek a Dunánál 
(Magvető, 1981. 164 oldal) 

A nem éppen szerencsésen választott főcím 
szinte eltereli a figyelmet arról, hogy végre meg-
született az első színvonalas összefoglaló írás a tö-
rök népeknek a Duna tájain játszott történeti 
szerepéről. Egyébként is az átlagosan iskolázott 
ember a „török" szóra azonnal a mai Törökország 
egykori oszmánjaira gondol, s az oszmánokat 
megelőző török népek csak töredékesen idézhetők 
emlékezetébe. Persze, hallott már hunokról, ava-
rokról, talán onogurokról, esetleg besenyőkről, 
uzokról is. Berendikről, bulakokról, kipcsákokról 
biztos nem. S hogy ezek mind törökök lennének 
- janicsárok, turbánok és Allah nélkül? Pedig az 
említett nyelvek egyik-másika között néha alig 
van annyi különbség, hogy a képzett kutató el-
dönthesse, melyik nép nyelvi hagyatékával van 
dolga. 

De miért fontos többet tudni a kutyafejű tatá-
rok és hitetlen törökök feledett rokonairól? Tör-
ténetírásaink szelleme azt sem engedi az eszekbe 
jutni, hogy a honfoglaló magyarok (a bizánciak 
szerint türk-ok, azaz törökök!) nyelvi és kulturális 
hagyatéka éppen olyan törökös, mint a romániai 
alaplakosságot kialakító kunoké. A tatárokról és 
oszmánokról talán érthető, ha sötét képet fest a 
dunai tájak történetírása (főleg az oszmán-törö-
kökről), hiszen a hadban álló népek keserves em-
lékei adnak ennek hangsúlyt. De mit adtak a tö-
rök népek a mai Bulgária, Románia és Magyar-
ország megszületéséhez? Ezt bizony méltatlanul 
feledjük, s az említett országokban itt-ott még ar-
ra is van hajlam, hogy inkább idegen tollakkal 
ékeskedjenek, mintsem felmérjék az igazi, értékes 
hagyományokat. Románia kapcsán szögezi le a 
szerző: „Az oszmán-török hatás intenzitása meg 
sem közelíthette a kun hatás intenzitását", mégis 
az előbbit hangsúlyozza túl a ,.közhely természet-
rajza". 

Kétségtelen tény, hogy az eurázsiai mezőségen 
évszázadokon át élő és a pusztai életmódhoz 
egész műveltségével alkalmazkodó török népek 
óriási hatásai voltak a közéjük keveredő és a pusz-
ták peremén, sőt az erdőzónában élő népekre 
(elsősorban szlávokra és finnugorokra). Hiszen a 
kínai, a kelet- és nyugat-római életmódra és had-
rendre is erős hatással voltak. A régészet, néprajz, 
embertan és nyelvészet egybevágó adatai szerint a 
középkori kelet- és középeurópai államok megala-
kulásában döntő szervező szerepük volt. 

Rásonyi professzor javarészt nem ismert, félre-
ismert és egyébként is eléggé szövevényes és indu-
latokkal terhelt témákról szól, higgadtan és az 
igazságkeresésnek elkötelezetten. A monográfiát 
kívánó óriási anyagot szerencsés kézzel fogja össze 
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könyvecskéjében. A könyv szerkezete világos, át-
tekinthető. A tudomány ma elfogadható tényei-
nek összefoglalásával ismertet olyan kérdéseket, 
mint a török népek felosztása, az onogurok szere-
pe a bolgár és a magyar államszervezésben, a ket-
tős honfoglalás lehetősége a turkológia megvilágí-
tásában, a székelyek magyar volta és kapcsolatuk 
a törökséggel, Anonymus hitelessége a honfoglalás 
harcaival kapcsolatban (kikkel harcoltak a magya-
rok Erdélyben? ), a Hunyadi-család kún őse: Vajk 
stb. Mindezek kapcsán élményszerűvé válik a 
török népek jelenléte és súlya a helynevek értel-
mezésével (csak példaképpen: Balmaz, Bugac, 
Debrecen, Esküllő, Karcag, Tokaj, Zágon és 
Zajzon, vagy akár Csík, Görgény kifogástalanul 
értelmezhető a török névadás alapján). Az érdek-
lődött így vezeti be népeink középkorának egyik 
lényeges kérdéskörébe. 

A könyv értékei mellett eltörpülnek bizonyos 
pontatlanságai, vitatható sorai. Ilyenek pl., hogy 
Eszékkel azonosítja a bizánci Sirmiumot, holott 
Eszék a Dráva, Sirmium (a mai Mitrovica, közép-
kori Szávaszentdemeter) pedig a Száva partján 
fekszik. Más jellegű hiba az a logikátlannak érzett 
vélemény, hogy az onogur népnévből lett a keleti 
szlávoknál a magyarok neve ugri (ez inkább az 
ogur névre vezethető vissza). A Baskíriára vonat-
kozó oklevélkiadványoknál a szerző azt állítja, 
hogy az ottani Bekas, Kudrurus és Ökílrüs hely-
nevek bolgár-török eredetűek. Ez igaz. Csakhogy 
magyar nyelvi formában! Mint ahogy az Idesvíz és 
Mogos (hegy) helynév is lényegesebb érv a bas-
kíriai magyarság mellett, mint egyes törzsnevekre 
visszavezethető helynevek (pl. Yurmati-Gyar-
mat). Az európai előítéletnek nálunk érvényesülő 
hatására vet fényt az Arany Sereg Aranyhorda-
ként történt lefordítása (a török Türk Ordusu-t 
nyilván minden fordító Török Hadseregnek és 
nem Török Hordának fordítaná). Érződik a szer-
zőnél is ilyesmi, amikor romantikus ízű stílusfor-
dulattal „a nagy barbár" jelzővel látja el Batu 
kánt. 

Kifogásaim tulajdonképpen arra utalnak, mi-
lyen nagy feladat volt e kicsiny könyv megírása. 
A felvetett kérdések nagy száma, s a szűk terjede-
lem miatt nem is érinthető nyelvészeti és törté-
nelmi kérdések azt az érzést keltik az emberben, 
hogy a magyar turkológia sok ilyen munkával tar-
tozik még a történelemben csak átlagosan járatos 
olvasónak. (Pl. a könyvben nem esik szó a cseh-
morvaországi régészeti emlékek és török hely-
nevek kapcsolatáról, s ugyanígy várat magára a 
német nyelvterület déli-délkeleti területeinek tur-
kológiai szempontból történő ismertetése.) 

Rásonyi professzor megkísérli a tárgykört úgy 
tárgyalni, hogy a bolgár, a román és a magyar nép 
eredetének közös szálait világítva meg, a népek 
közötti jobb megértést szolgálja. Ismervén azon-
ban a talmi ősökkel való büszkélkedés divatját, 
attól lehet tartani, hogy Basaraba, az Aranyhorda 
hercege, Batu ükunokája, mint román államalapí-
tó továbbra is bujdosásra kényszerül honában. 

Talán nem túlzok, ha úgy vélem, hogy megér-

demlik a rájuk való emlékezést azok az emberek, 
akik a középkori magyar, román és bolgár államot 
szervezték, érte harcoltak és ismételt hullámaikkal 
megerősítették. A nyelvünkben, szokásainkban, 
így gondolkodásunkban is tőlük őrzött hagyaték 
még mindig felismerésre vár. 

Dr. Kelemen András 

Péntek János: 

A kalotaszegi 
népi hímzés 
és szókincse 
(Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest 1979. 327old.) 

„Kalotaszeg számomra nem csupán néprajzi 
tájegység, kijelölt vagy kiválasztott kutatási terü-
let, hanem a szűkebb szülőföld: nyelve . . . az ott-
hon hangulatát, emlékeit meleg cipóként felidéző 
nyelvjárás: viselete, művészete nem muzeális 
anyag, hanem a gyermekkor létformája." A könyv 
fülszövegének kezdő mondata ez a vallomás, 
amely arról tanúskodik, hogy a kalotaszegi népi 
hímzés leírását a legelhivatottabb szerző tollából 
kapja kézhez az olvasó. Péntek János, a kolozsvári 
Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyel-
vészeti Tanszékének tanára a Kalotaszeg szívében, 
Körösfőn született, és - amint írja a bevezetésben 
- gyermekkorától maga körül látta a varrotta-
sokra görnyedő nagyanyját, édesanyját, tőlük ta-
nulta a tájszavakat, amelyeknek jelentős részét 
most a népi hímzés szakszókincseként ebben a 
kötetben is közzétette. 

Az eddigi példák azt bizonyítják, hogy több-
nyire haszonnal iár, ha egy-egy kutató saját szű-
kebb tudományterületét túllépve a rokon tudo-
mányok körében is megpróbálja hasznosítani el-
méleti felkészültségét, az anyaggyűjtésben és a fel-
dolgozásban szerzett tapasztalatait. (Gondoljunk 
csak a néprajzos Takács Lajos nyelvészeti munkás-' 
ságára.) Péntek János elsősorban nyelvjáráskutató, 
ezen belül is inkább a lexikológia tartozik az ér-
deklődési körébe, de a népi növénynévgyűjtés ko-
lozsvári irányítójaként otthonosan mozog a bota-
kikában és - amint látjuk - a néprajzban is. 

Ezt a rendkívül gazdag tartalmú könyvét a 
szakember valójában két részre tudná osztani. El 
lehetne különíteni benne a népi szakszókincs ku-
tatásának elméletét és módszertanát tárgyaló feje-
zeteket — ezek inkább nyelvészeti jellegűek — és 
a kalotaszegi hímzés néprajzi leírását. Az ilyen 
szétválasztásnak azonban nem sok értelme van, 
hiszen e témák összefonódnak. Akár a hímzés alap-
anyagáról, akár az eszközökről, mintákról, munka-
folyamatokról van szó, mindig ott van a háttérben 
a nyelvi anyag, a tájszókincs is, amely nélkül egyet-
len néprajzi leírás sem lehet hiteles és megbízható. 

Sok vita folyik manapság a népi szókészlet 
rendszerezésének problémáiról. Számos elméleti 
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kérdés is tisztázatlan. A szakemberek arra hivat-
koznak, hogy nincs minta, bevált módszer, amely 
szerencsésen hasznosítaná az újabb strukturális és 
szemantikai kutatások eredményeit. Azt hiszem, 
nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy Péntek Jánosnak 
ez a könyve úttörő vállalkozás, követendő példa 
más témájú szókészleti osztályozásokhoz is. Széles 
körű nemzetközi szakirodalmat tekintett át a 
szerző. Irodalomjegyzékében és a monográfiaírás 
kérdéseit tárgyaló fejezetben az újabb kori dia-
lektológia jeles szakembereire hivatkozik (S. Pop, 
Weinreich, Goossens stb.), a szemantikát illetően 
pedig Porzig és Ullmann nézeteinek hatása érvé-
nyesül leginkább a könyv elméleti fejtegetéseiben 
és a rendszerezésben. Mindez szerencsésen ötvöző-
dik a magyarországi és a romániai nyelvjáráskuta-
tás gyakorlatával, amelynek a néprajz is hasznát 
látja, hiszen például a kartográfikus módszer nem-
csak a szavak elterjedését mutatja szemléletesen, 
hanem a tájegységen belül a felhasznált anyagok, 
a motívumok és a munkamenetek különbségeit is 
érzékelteti. 

Kalotaszeg azok közé a ritka tájegységek közé 
tartozik, ahol a népművészet és a folklór mellett 
a nyelvi értékek is számottevőek, színes, változa-
tos a szókincs, archaikus a hangállomány és a 
nyelvtan. A ma oly sokat emlegetett kalotaszegi 
hímzés azonban nem is olyan régen, a múlt szá-
zad második felében vált ismertté szűkebb kör-
nyezetén kívül. Az 1885-ös országos kiállításon 
jelentek meg először kalotaszegi varrottasok, és 
ettől kezdve rendszeresen eljutaottak külföldre is. 
Díszes darabjai voltak a világkiállításoknak Párizs-
ban, Chicagóban, Torinóban, St. Louis-ban, Mila-
nóban, Szófiában és Philadelphiában. Ma már kis-
sé megváltozott körülmények között háziipari jel-
leggel piaci termelés is folyik, amely sok esetben 
a művészi érték csökkenését eredményezi. 

Péntek János monográfiája még a tiszta forrás-
ból merít, ezért olyan szépek, szívet-lelket gyö-
nyörködtetőek a párnákról, abroszokról, térítők-
ről, ruhadarabokról készült fényképek, az ábrák 
és rajzok, amelyek a mintaelemeket gondos apró-
lékossággal mutatják be. Azt sajnáljuk csak, hogy 
a nyelvi térképek nyomdai előállítása nem jól si-
került, az apró betűs szavak egyes lapokon nehe-
zen olvashatók. 

Balogh Lajos 

Sebestyén Ádám: 

Bukovinai 
székely népmesék I-D. 
(Kiadja a Tolna megyei Tanács 
V. B. Könyvtára, Szekszárd. I. Kötet 
1979. 392 oldal II. kötet 
1981. 463 oldal) 

Sebestyén Ádám a bukovinai székelyek múlt-
jának fáradhatatlan krónikása. A bukovinai andrás-

falvi székelyek élete és története Madéfalvától 
napjainkig, a Gazdálkodás a bukovinai András-
falván és az andrásfalvi népdalokból összeállított 
Népdalcsokor c. könyvei után Bukovinai székely 
népmesék címmel gazdag mesegyűjtésének egy 
részét adta közre az eddig megjelent két kötetben. 

Az elsőben kizárólag Fábián Ágostonné meséi 
szerepelnek. A nagy tehetségű mesemondó azóta 
elnyerte a Népművészet Mestere címet és országos 
népszerűségnek örvend. 

A második kötetben Fábián Ágostonné meséi 
mellett édesapjának, Győrfi Rudolfnak, édesanyjá-
nak Győrfi Rudolfnénak, testvérének Győrfi Fe-
rencnek, férjének Fábián Ágostonnak és egy tehet-
séges óvodás tanítvány, Fábián Rózsika meséit 
olvashatjuk. 

A kiváló mesemondó-képességgel megáldott 
család gazdag mesekincsében a szépséges tündér-
mesék, állatmesék, hátborzongató hiedelem- és 
történeti mondák, kacagtató tréfák, novellamesék s 
néhány verses mese is megtalálhatók. 

A mennyiségre is tekintélyes gyűjtemény sokféle 
igényt kielégít. A mesekutatás érdekes megállapítá-
sokat tehet, hogyan variálódik, kopik, színesedik 
egy-egy mese a szűk családon belül is a mesemondó 
egyéniségétől, társadalmi helyzetétől függően. 

A felnőtt olvasó, különösen ha még bukovinai 
székely is, felidézheti gyermekkora, ifjúsága mese-
élményeit. A mesékben mindegyre feltűnnek az 
elhagyott szülőföld képei: a mesebeli halászlegény, 
de még a bolonddá tett farkas is a Szucsávában 
halászik. Egy-egy villanásnyira felidéződnek, a bu-
kovinai élet vidám s olykor szomorú mozzanatai. 
Pl. a leánylopás, amikor a Hadikfalvi legények a 
leány helyett véletlenül a nagyanyát ragadják el 
Andrásfalváról. „A három jó menyecske" anyós 
figurája is igen jellegzetes, hús-vér figura. Menyeit 
szakadatlanul dolgoztatná s így beszél: „Hallod-e, 
édes leánkám, én egy kicsitt — aszongya - ide 
lebúvok, egy kicsitt szunyókálok, met a Simonné 
pozdorjája beléesett a szemembe. De - aszongya -
te dógozzál, úgy járjon a kezed, mind a motolla. 
Me te fiatal vagy, neked szégyen. Nézd csak -
aszongya - ott a hiu szádjába egy kosár kukorica, 
hozd le s azt lemorzsolod, s ha elálmosodnál, ott 
van a füttő hátánál a guzsaj, s vedd elé, s fonjál. S 
ha - aszongya - ugy es elálmosodnál, akkor -
aszongya - van egy zsák tollú felakasztva a csűrbe, 
azt akaszd le, s fosztogassad!"1 

A mesehősök gyakorta étkeznek s ilyenkor 
galuskát esznek, ha jól megy soruk, s cibrét, ha 
szegények, faszujkaleves, málé édestejvei a király-
fiak s a „válogatott cigánlegények" eledele. Még a 

1 hiu - padlás, szádja - nyílása,.füttő-tűzhely, 
tollú - toll, csűr - pajta, galuska - töltött-
káposzta, cibre — erjesztett korpából savanyú 
káposzta levével vagy savóval készített leves, 
faszujkaleves - bableves, málé - kukoricaliszt-
ből főzött étel, favirágrokolya - feketevirágos, 
píros szövetszoknya, kucsuma - kucsma, kre-
csán - kabát. 
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„feteke tyúkot" is megfőzik, ami - tudnivaló - a 
férfiak megrontására szolgált Bukovinában. 

A mesehősök ruhatárából tökéletesen rekonstru-
álható lenne a bukovinai székely népviselet. A 
guzsalyaskodó leányok „favirágrokolyáf, inget, 
lájbit viselnek, a legények bő „gagyáí", hosszú 
inget, „kucsumdt", krecsánt. 

A mesékben a székely nyelv teljes gazdagságá-
ban kitárulkozik. 

A gyermekolvasók számára is sok örömet nyújt 
a könyv. Különösen élvezhetik a rövid, csattanós 
állatmeséket, a sok-sok humorosan megrajzolt állat-
figurát, kacagtató „állatbeszédüket". A róka és a 
farkas c. mesében a lagziban becsípett farkas így 
énekel: „Nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek! ,Hu-hu-
hu, nyek kedvem, nyek!" A félig nyúzott bak-
kecske így riogatja az állatokat: „Dübü-dübü lá-
bomval, döfi-döfi szarvamval! Bé ne jöjj, ha az 
életed kedves!" 

Egyetlen dolgot ajánlanék megfontolásra s ez a 
szövegek fonetikus lejegyzése. Érdemes lenne meg-
vizsgálni, hogy egy nagyközönségnek szánt könyv 
esetében milyen mélységig érdemes elmenni. A zárt 
e jelölése azok számára, akiknek a beszédjéből ez a 
hang már kikopott, nem használják sőt nem is 
hallják, ha csak nem tanulták a jelölést az é csak 
zavaró az olvasásban. A székely olvasók viszont 
akkor is zárt e-t ejtenek, olvasnak a szükséges 
helyen, ha azt külön nem jelölik. 

Az első kötethez Rónai Béla írt tanulmányt. A 
bukovinai székelyek nyelvéről. A második kötet-
ben dr. Kovács Ágnes Fábián Ágostonná mese-
mondó művészetét elemzi, ö írta a mesékhez 
tartozó jegyzeteket is. 

A mesekönyvek külső borítója szemet gyönyör-
ködtető, bukovinai szőttes mintával díszített. Vár-
juk a Bukovinai székely népmesék harmadik köte-
tét! 

Kóka Rozália 

Bartha Elek: 

A hitélet néprajzi vizsgálata 
egy zempléni faluban 
(Studia folkloristica et ethnographica 5. 
Debrecen, 1980. 130 old.) 

A vallási néprajz Magyarországon mind a céhbeli 
etnográfiának, mind pedig az egyházi tudományok-
nak még ma is eléggé mostohagyermeke. A magyar 
néprajztudomány sajátos fejlődése miatt nálunk 
nem alakulhatott ki a hitélet kutatásán belül a népi 
vallásosság jelenségeinek önálló vizsgálata. Ez a 
kutatás az európai országokban különböző mérték-
ben haladt előre. Nagyon előrehaladott a kutatás 
például német területen, valamint a franciáknál. 
Amikor a magyar etnográfusok megkezdték a népi 
kultúra feltárását, figyelmük elsősorban a „legere-

detibbnek", „legsajátosabban magyarnak" tartót* 
jelenségek felé irányult. Eközben a népi kultúr 
más területei - elsősorban azok, amelyek annak 
idején polgáriasnak, városiasnak tűntek vagy idegen 
hatásokat tükröztek - jóval kevesebb figyelemben 
részesültek. így szorult háttérbe — más területekkel 
együtt - a népi vallásosság jelenségeinek kutatása. 
Másrészt még ma is megtalálható a felfogás, hogy 
az általános néprajz a népéletet illető minden 
kérdésre feleletet tud adni, s ezért nincs is szükség 
a néprajz keretein belül további körülhatárolásra. 
Csak az utóbbi időben kezd szélesebb körben 
terjedni a nézet, hogy a gyakorlati elkülönítésen, 
tudományos munkamegosztáson túl igenis lehet 
beszélni a népi vallásosság kutatásának sajátos 
szempontjairól, módszertanáról. 

A magyarországi vallási néprajz legjelentősebb 
alakja Bálint Sándor volt, akinek munkái alapvető 
kézikönyveknek számítanak ezekhez a vizsgálatok-
hoz, s akinek irányításával lassan egy új, az ilyen 
kérdések iránt is fogékony kutatónemzedék nevel-
kedett fel az évek során, halálával új szakasz 
kezdődött a népi vallásosság kutatásában: elér-
kezett a visszatekintésnek, a részletkutatások ösz-
szegzésének s ugyanakkor az új kérdések körül-
tekintő feltevésének, az új utak óvatos kijelölésé-
nek az ideje. Ebbe a folyamatba illeszkedik Bartha 
Elek könyve, amely a korábbi vizsgálatokhoz ké-
pest máris figyelemre méltó továbblépést jelent, s 
remélhetőleg további ösztönzésül szolgál a falvak 
vallásos életének feltárásához. 

A könyv az északkelet-magyarországi Egres-
patak völgyében elzártan meghúzódó - a debreceni 
egyetem néprajz szakos hallgatói előtt egyébként 
jól ismert - rutén településen, Komlóskán élő 
görögkatolikus lakosság vallásos életének leírására 
vállalkozik. Fő célja „Komlóska bomlásnak indult, 
de még csaknem teljes vallásos hagyományanya-
gának feltárása, különös tekintettel azokra a ténye-
zőkre, amelyek az emberi élet bármely területén a 
vallása valamilyen hatással vannak, azt valamilyen 
módon befolyásolják, köztük olyanokra is, ame-
lyek szerepe már nem, vagy alig érvényesül, de 
századunk elején még eleven tényezők voltak." Bár. 
a szerző szándéka szerint csupán a jelen és az 
emlékezet segítségével még elérhető közelmúlt val-
lásosságát vizsgálja, nem ártott volna a vallásos élet, 
a vallásgyakorlat - nyilván már csak írásos forrá-
sokból rekonstruálható - történeti alakulásának 
megrajzolása sem. 

Á kötet felépítése jól tükrözi egyrészt az ilyen 
jellegű előmunkálatok hiányait, másrészt azt, hogy 
a népi vallásosság megnyilvánulásainak sokfélesége 
milyen nehezen foglalható rendszerbe. A jól bevált 
hagyományos rendszerezés helyett (szent helyek, 
szent idők, szent cselekmények) a szerző egy 
újszerű, tagoltabb csoportosítást követ. Ezt meg-
előzően a magyar vallási néprajz tudománytörténe-
tének vázlatos áttekintését adja a legfontosabb 
munkák megemlítésével. Ezen kívül kitér néhány 
terminológiai, módszertani kérdésre is, majd az ide 
vonatkozó külföldi és hazai szakirodalomból vett 
néhány elképzelés egymás mellé állításával kísér-
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ítet tesz a népi vallásosság körébe tartozó jelen-
:gek körülhatárolására. Az ezt követő nyolc feje-

zet tartalmazza a választott faluban megtalálható 
vallásos jelenségek részletes leírását. 

Már a fejezetek puszta felsorolása is képet adhat 
a kötet gazdagságáról. A Vallás és környezet című a 
szobabelső (szent sarok), az útmenti feszület, a 
vallásos vonatkozású földrajzi nevek, a temető, a 
templom és a harang példáján szemlélteti a vallásos 
ember és környezetének kapcsolatát. A szentmise, 
a miseszolgáltatások, az egyházi ünnepek, a búcsú-
járás és a templombúcsú azok a legfontosabb 
vallásos alkalmak, amelyek az egyén életének leg-
fontosabb ünnepélyes közösségi megnyilvánulásai. 
A hétköznapi élet vallásossága a köszönésben, böjt 
alkalmával, a munkavégzés vallásos elemeiben és az 
imádkozásban ragadható meg a legkönnyebben. A 
szentségek és az emberi élet fordulóinak legfonto-
sabb vallásos vonatkozásai a születés, a keresztelő, 
a szentáldozás, a házasság, a halál és a temetés. A 
különböző szentelmények (szenteltvíz, házszente-
lés, gyertyaszentelés, szentelt barka, szentelt étel, 
lúzaszentelés, fűszentelés, sírkőmegáldás stb.) a gö-
ög-katolikus vallásgyakorlatnak történetileg egyik 
egjelentó'sebb oldalát alkotják. A vallásos képzetek 
formái közé tartoznak azok forrásai, az istenfoga-
lom, a szentek tisztelete, a túlvilági életről alkotott 
képzetek és a valláserkölcs elméleti rétegei. Az egy-
háznak a falu közösségében játszott szerepét jól 
tükrözi a falu papjához és az egyéb egyházi tiszt-
ségek viselőihez való viszony, valamint a rózsafüzér 
társulat tevékenysége. A hitélet változása a felsza-
badulás után az utolsó fejezet a könyvben, amely-
ből a vallásgyakorlat változásairól, a fiatalság val-
lásosságáról, a változás jellegéről és fő okairól érte-
sülünk. 

A könyv szövegét számos szemléletes fénykép-
elvétel egészíti ki. A munka használhatóságát 
lagymértékben növeli, hogy egyrészt a jegyzetek 
íőséges felvilágosítással szolgálnak a további szak-
rodalomban tájékozódni kívánó érdeklődőnek, 
•násrészt az idegennyelvű olvasó a német nyelvű 
összefoglalóból kaphat képet a könyv tartalmáról. 

Tüskés Gábor 

'eszeikáné Gémes Eszter: 

Történetek 
Rúzsa Sándorról 
zerkesztette és az utószót irta: 
Mllős Imola 
R TV-Minerva, Budapest. 1981. 231 oldal) 

A paraszti életforma fokozatos átalakulása sajá-
3s egyéniségeket termel: megszaporodtak az íroga-
5, a régi emlékeket, érdekes eseményeket írásban 

rögzíteni tudó, szerető emberek, asszonyok, 
gész sor paraszti önéletírás jelent meg a közel-

múltban s ezek mellé felsorakoznak a meséket, 
mondákat, történeteket leíró, megíró paraszti írás-
művek is. Egyoldalról itt élnek közöttünk tanult 
emberek, akik faluról jőve nem egyszer gazdagabb 
emlékanyaggal rendelkeznek, mint a fogytán fo-
gyatkozó fejkendős parasztasszonyok, csizmás pa-
rasztemberek, más oldalról valósággal íróvá emel-
kednek falusiak, akik korábban szokva voltak hoz-
zá, hogy minden lényeges dolgot élő szóban közöl-
jenek egymással. 

Veszelka Andrásné Gémes Eszter két szeren-
csétlen házassága után egyedül éli az életét s 
önéletrajza után megírta azokat a nevezetes törté-
neteket, amelyek férje családjában keringtek vagy 
éppenséggel hét lakat alatt őrződtek a híres neveze-
tes Veszelka Imrétől, Rózsa Sándor alvezéréről és 
magáról Rózsa Sándorról, az Alföld királyáról. 
Szándéka szerint kegyetlenségeiket, gaztetteiket, 
gyilkolásaikat akarta volna megörökíteni, erre kész-
tette őt rosszul sikerült házassága Veszelka András-
sal, Rózsa Sándor természetes unokájával, aki körül 
betyárok és orgazdák leszármazottai éltek és őriz-
ték annak a negyven évnek az emlékét, amikor 
Rózsa Sándor és másfélszáz főnyi legénysége sar-
colta a parasztembereket és a városi urakat egy-
aránt. Kereskedő nem árulhatott, nem mehetett 
haza békével, juhász, gulyás, csikós nem terelhette 
a jószágot nyugodtan, adóznia kellett a betyárok-
nak egy pörkölttel vagy egy kancsó borral, máskor 
egész vagyonával, sőt az életével is. 

Gémes Eszter tudatában volt annak, hogy mi-
lyen nevezetes családba került, s kezdetben emlé-
kezetében őrizte, később papírdarabokra, füzetek-
be leírta, amit az egykor volt híres betyárokról a 
rokonságot titkoló, tagadó, de alapjában véve rá 
büszke leszármazottak meséltek. Később aztán 
másoktól is gyűjtött, s így sikerült húsz év alatt egy 
kötetrevalót összeírnia, amely először kéziratként 
nyert díjat az Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázaton, majd most kötet formájában is 
megjelent. 

A szóbeliségben őrzött emlékeket tanulatlan 
asszonynak, embernek írásba áttenni nem 
könnyű, Gémes Eszter is számtalanszor átírta a 
Rózsa Sándorról szóló történeteket, amíg formá-
jukat véglegesnek érezte. Tevékenységének híre a 
környéket is bejárta, idővel nem neki magának 
kellett a történetek után elmennie, hanem azok 
házhoz jöttek. Többek között dr. Benke Béla 
szegedi ügyvéd is felkereste levelével és egy-két 
családi emlékkel. Nagyapja, Benke József városi 
főügyész, jó kapcsolatot tartott a betyárokkal, 
többször meg is vendégelte őket, s azok sem 
bántották, hanem mikor egy alkalommal családos-
tól a tanyájára indult, Rózsa Sándor emberei 
letérítették az útjáról, napokig a nádasban levő 
búvóhelyen kolbásszal, kaláccsal tartották, s még a 
csecsemő gyermeket is maga Rózsa Sándor rin-
gatta. 

Meg is ijedtek a bírósági tagok, mikor Rózsa 
Sándor elfogatása után ezt a kijelentést tette: „Én 
mán unom! Eddig asubások, gubások vallattattak, 
mostmán gyüjjenek a pantallósok sorba!" Hisz 
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akarva, akaratlan mindnek volt összeköttetése a 
betyárokkal. „Mert akkor ki nem léphettek volna a 
városból birtokaikra vadászni, halászni, szórakozni 
- írja Gémes Eszter. - Kénytelenek voltak még 
elfogadni is a Sándor gyeröktül egy jó lovat, egy 
ürüt stb." A szerző szerint az urak járták ki Rózsa 
Sándornak a halálbüntetés helyett az életfogytig-
lant, csakhogy eltekintsen a kihallgattatásuktól. 

Gémes Eszter könyve nemcsak népi előadó-
művészetről, hanem határozott írói kvalitásokról is 
árulkodik. Meglátszik a műgond mind az egyes 
történetek, mind az egész írás megszerkesztésén. 
Küllős Imola jó érzékkel gondozta a kötetet. 
Megőrizte a hitelét a jól felépített párbeszédeknek, 
de benne hagyta a könyvben a kissé ponyvaízű 
népdalbetéteket, érzelmi megnyilvánulásokat is. A 
Történetek Rúzsa Sándorról megérdemli az olvasó 
és a folklórkutató érdeklődését. 

Dr. Kovács Ágnes 

Népismereti 
dolgozatok 1980 
Szerk.: Dr. Kós Károly és 
dr. Faragó József 
Kriterionból Kiadó, Budapest 
1982. 267 old. 

A népismereti dolgozatok mind szakszerűbben, 
színvonalasabban adnak áttekintést a romániai 
magyar néprajzi kutatásokról. Kovách Géza, Zsig-
mond József, István Lajos, Miklóssy V. Vilmos, 
Kardalus János, Bura László, Seres András, Szabó 
Attila, Péntek János, Szentimrei Judit, Lőrinczi 
Etelka, Gazdáné Olosz Ella, Kósa-Szánthó Vilma, 
Molnár István, Vasas Samu, Nagy Ödön, Barabás 
László, Ráduly János, Demény István Pál, Daczó 
Árpád és Zágoni Jenő kevéssé ismert tájakról, s 
azon belül is kevéssé kutatott témákról ír kerek, 
jól átgondolt, számontartást érdemlő, új adatokat 
sorjázó cikkeket. 

Tudjuk, hogy Romániában az egyetemen nincs 
néprajzi oktatás, s a hivatásos magyar néprajz-
kutatók, folkloristák száma nem haladja meg a 
tizet, a munkatársi gárda azonban ennél jóval 
nagyobb. Imponáló az a biztonság, ahogy ezek 
szenvedélyből néprajzzal, népköltészettel foglal-
kozó elkötelezett önkéntes kutatók, kik közül 
már nem egy jó nevet szerzett magának, a témá-
hoz nyúlnak, az irodalommal bánnak, szép ma-
gyar szaknyelven írnak. Úgy véljük ez saját érdek-
lődésükön, tehetségükön túl mindenek fölött a 
szerkesztők érdeme, akik nem elégszenek meg a 
géphibák, esetleges magyartalanságok, apróbb tár-
gyi tévedések kijavításával, hanem sűrű levelezé-
sek, személyes találkozások során megtárgyalják a 
szerzőkkel, mit, hogyan fognak megírni, milyen 
irodalmat olvassanak el, s ha szükséges, kölcsön-
zik magukat a könyveket is. A terepen való 
mozgást, az adatközlőkkel való szót értést aligha 
kell oktatniuk, hisz a munkatársak legnagyobb 

része vidéken él, s főfoglalkozásánál fogva napon-
ta találkozik parasztemberekkel. Ez azonban ön-
magában nem elég, nem szabad a felületen marad-
niok, el is kell tudniok mélyülni a témában, fel 
kell tudniok figyelni az összefüggésekre, fontos 
részletekre. S mennyi mindenhez kell érteniök a 
szerkesztőknek a területmérési rendszerektől a 
táltosig és garabonciásig, a régi halászattól Babba 
Máriáig. 

Áttekintő, összegező képességük ebben a kötet 
ben közölt tanulmányukban is megnyilvánul 
Bizonyára nem fogják rossz néven venni a munka-
társak, ha ezúttal erről a két fontos, a múltat 
áttekintő és a jövő feladatait összegező írásról 
valamivel több szó esik. 

Faragó József a végzett munka lenyűgöző gaz 
dagságát tárja elénk. A két világháború között a 
folklórgyűjtés területén önkéntes gyűjtők áldoza 
tos munkájáról számolhat be csupán, a szakszeri 
folklórkutatás 1945 után indul meg. Központja i 
kolozsvári Folklór Intézet, melynek célkitűzése a; 
erdélyi román, magyar és szász folklór gyűjtése é: 
vizsgálata. Adattára sok ezer magyar népmese, nép 
dal, -ballada és -szokás szövegét őrzi dallamukka 
együtt, mintegy háromnegyed részben hangszalag 
ról leírva. Ebből kiadványok egész sora jelent mej 
Faragó József, Nagy Olga, Vöő Gabriella, Olos: 
Katalin, Almási István és önkéntes munkatársail 
gyűjtésében, szerkesztésében, gondozásában. Vizs 
gálták és sajtó alá rendezték az erdélyi folklór 
kutatás klasszikusainak, Kriza Jánosnak, Benedei 
Eleknek, Arany Lászlónak, Osz Jánosnak, Seprőd 
Jánosnak, Bartók Bélának és másoknak a mun 
káit, s Kiss Jenő öt kötetben magyarra fordított, 
a román balladagyűjtemények legértékesebb da 
rabjait. 

Kós Károly e mellé odahelyezi az anyagi kul 
túra kutatásának gazdag termését, s nagyszabási 
összefoglaló munkák közös erővel való összeállítá 
sát, elkészítését helyezi kilátásba: a Románk 
magyar néprajzi bibliográfia összeállítását. / 
Romániai Néprajzi Atlaszba való bekapcsolódást 
s a Romániai magyar néprajz megírását az eljöven 
dő évtizedre tervezik, rövidebb távon a népművé 
szeti bibliográfiát, a néprajzi gyűjtés kézikönyvét 
a romániai magyar népművészet szintézisét és 
Népismereti dolgozatok további köteteit vettél 
tervbe. 

Dr. Kovács Ágne 

Tárkány Szűcs Ernő: 

Magyar 
jogi népszokások 
(Gondolat, 1981. 900 old.) 

A szerző a néprajzi szakemberek egyik kieme 
kedő, országos rangú egyénisége. 900 oldaloi 
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térkép- és rajzmellékletekkel kiadott könyvét nem 
a mennyiségi jelzők minősítik, bár ezek is tiszte-
letet ébresztenek. A könyv mégsem lexikon, vagy 
az adott tudományág ismeretanyagának gyűjte-
ménye. Az egyéni hangvétel és egy tudományos 
műfaj kicsiszolásának úttörő példája. 

A könyv a XVIII. századtól a XX. század 
közepéig, 250 év jogi népszokásait tekinti át. 
Megismerhetjük belőle a polgári jogrend előtt élő 
hagyományokat. Megtudjuk, hogy a lakosság 
magatartása a csoport és az egyén számára kötele-
ző norma volt. A szerző nemcsak a parasztság 
életét vizsgálja, hanem a bányászok, az iparosok, 
a kereskedők és az egyéb társadalmi osztályok, 
rétegek szokásaiba is betekint. Megállapítja, hogy 
„a jogi népszokás nem törvény, hanem alkalma-
zási esetekben élő szabály", vagy, hogy „a jogi 
néphagyományokat három sajátosság jellemezte: 
iz életteljesség, a történetiség és az alkalmazko-
iási képesség." 

A könyv nyelvezete, közérthetősége a művet 
rendkívül olvasmányossá teszi. Bizonyítja, hogy 
mindaz, amit a jog nyelvén nehezen értünk, évszá-
zadok óta mindennapos gyakorlatunkká vált. A 
lépi jogszokások lassan követik a társadalmi vál-
ozásokat. Konzervativizmusuk az általános, min-
ien korban és társadalomban érvényes emberi 
tormákon alapul. 

A szerző az összefoglalásban az „öröklés" cím-
;zó alatt tárgyalt fejezetet tartja a legrangosabb-
íak. Sietve ki kell egészítenünk, hogy a „személy, 
lázasság, család, tulajdon", vagy az „ellenőrzés, 
'.onfliktus, kényszer" című könyvrészek is teljes-
égre törekednek. Valamennyi átlagos jogtudású 
•mbert is közelről érintő és érdeklő fogalmakat 
nagyaráz. Bemutatja a születés, névadás, az ava-
ás, a gyász, a halottkultusz, a házasság, a házas-
ágtörés, a család, a rokonság, a vagyonszerzés, a 
nunka, az árucsere, az öröklés, a nevelés, a 
ársadalmi kényszer stb. jogi népszokásait. 

A könyv egyik érdeme, hogy a szocialista 
ársadalmi viszonyok között átrétegeződő magyar 
ép élő jogszokásaiba is bepillant. Olyan elgondol-
odtató és eddig alig ismert tényekre hívja fel a 
igyelmünket, mint pl. a lakáshiány teremtette 
agycsaládi kötelékre. írja, hogy „a szociológusok 
blmérése szerint a lakosságnak kb. 20 százaléka 
ía is a hagyományos nagycsaládi keretben él", 
éldaként említi a mai jogalkotás néhány alapvető 
ibáját, mint a borravaló és a hálapénz „beszámí-
ísát" a gyermektartási díj összegébe. 

Az olvasó megállapíthatja, hogy ez a könyv 
ílnő a jog és a néprajz keretein. Tárkány Szűcs 
rnőnek sikerült e két tudományág között meg-
ilálni a szintézist, és a jogszociológiához közel-
lló, új műfajt teremtett. A szakemberek egyrésze 

népi alkotótevékenység csúcsának a nép mű-
iszetét tartja. Végre valaki kimondta, hogy a jogi 
épszokások éppolyan magasrendűek, akár a nép-
lűvészet. Vele egy tőről fakadtak. Külső és belső 
ínyszer hatására, az élet és a vagyon megyédé-
re, a következő nemzedékek számára való át-
entés céljából születtek. 

Tárkány Szűcs Ernő könyvének anyaga újabb 
kutatások eredményeivel tovább bővíthető, mégis 
széles körű, tudományos alapokon nyugvó, európai 
kitekintésű és rangú monográfia. 

Szenti Tibor 

Dr. Újváry Zoltán: 

Népszokás 
és népköltészet 
A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok 
Közleményei 35. 
(Debrecen, 1980. 636 old.) 

A szerző negyedszázados folklorisztikus kuta-
tómunkájának eredményeiből ad válogatást a kö-
tetben, amelyet Ortutay Gyula emlékének ajánl. 
A két nagy témakörből több fejezet a népszo-
kások elméleti kérdéseivel foglalkozik. Különös 
hangsúlyt helyez a szerző az interetnikus kapcso-
latokra, a kultikus elemek átadásának, átvételének 
a kérdéseire. E tekintetben elsősorban a Kárpát-
medence népeinek kapcsolatát, a kulturális ele-
mek mozgását, vándorlását vizsgálja. 

Figyelemre méltó szempont a pszichikai hát-
térnek a felvetése, a szokások és hiedelmek lelki 
tényezőinek az elemzése az idegen hagyomány 
átvételének folyamatában. Nem elhanyagolhatók 
azok a szempontok sem, amelyek révén a szerző a 
honfoglalás kori magyarság műveltségének szoká-
sokkal és varázslatokkal kapcsolatos rétegét vizs-
gálja. 

Az egyéniségvizsgálat során jelentős eredmé-
nyeket értek el a mesekutatók. A népszokásokat 
ebből a szempontból nem vizsgálták. Éppen ezért 
jelentős a kötetnek az egyén szerepét vizsgáló 
fejezete. Az egyén a népszokások életében jelen-
tős tényezőként szerepel, sok esetben az egyéni 
erők vizsgálata nyomán lehet választ kapni egy-
egy szokás variánsára, kihalására vagy újjáéledé-
sére vonatkozóan. Ezekkel a kérdésekkel részben 
érintkező pontjai vannak a népszokások változá-
sáról szóló fejezetnek. A szokásokra korok, kor-
szakok nyomták rá bélyegüket, változást, módo-
sulást és gyakran igen erőteljes átalakulást ered-
ményeztek. Ujváry Zoltán hangsúlyozza, hogy a 
szokások és a hiedelmek állandó változásban van-
nak, amely változások mögött gazdasági, társadal-
mi erők működését, a magyar művelődéstörténet 
szakaszait figyelhetjük meg. Jól tükrözik ezt az 
esővarázslásról, a gabonával összefüggő mitikus 
lényekről és a megkötés szokásáról írt tanul-
mányok. 

A kötet népköltészettel összefüggő tanulmá-
nyai közül külön kiemeljük a virágnak a népi 
kultúrában, a népköltészetben való szerepével fog-
lalkozó fejezetét. A virágkultusz gazdagon hálózza 
be a néphagyomány különböző területeit. A szer-
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ző itt is történetiségben vizsgálja a kérdést, és 
rámutat arra, hogy a magyarság hajdani virágkul-
tusza mennyire beleolvadt az európai hagyo-
mányba. A népi gyógyításra, a kultikus cselekvé-
sekre, a hiedelmekre, a szokásokra és a költészet 
műfajaira vonatkozó, virággal kapcsolatos példá-
kat egyaránt áttekinti. 

A népi kéziratos könyvek kutatásának fontos-
ságára mintegy két évtizeddel ezelőtt Ujváry Zol-
tán hívta fel a figyelmet, s e kötetben több 
közleményének eredményét összegezi. A népi kéz-
iratos könyvek jól tükrözik a magasabb irodalom 
érintkezési felületeit a néphagyománnyal, mint pl. 
az Árgirus-história az Arany Trombita alászállá-
sát, Csokonai, Petőfi, Tompa, Lévay és más köl-
tők verseinek népdallá válását. E tekintetben a 

kötet egyik legtanulságosabb fejezetét a Kádár 
vitézről szóló históriás ének balladává való átala-
kulásának a vizsgálata nyújtja. A kéziratos népi 
irodalom témaköréhez kapcsolható a szerzőnek a 
népi verselőkre vonatkozó kutatása is. A kötetben 
egy versíró földműves gazdag költői munkásságá-
ról kapunk áttekintést. 

Ujváry Zoltán válogatott tanulmánygyűjte-
ménye a szokáskutatás fontos fejezeteit öleli fel, Í 
a népköltészet sajátos, eddig alig vagy egyáltalá-
ban nem vizsgált részleteire hívja fel a figyelmet, 
és nyújt tanulságos szempontokat nemcsak a ku-
tatás, hanem a honismerettel foglalkozók számár: 
is. 

Dr. Szamosújvári Sándor 

A mohácsi malomgátban 
reng a nád 
(50 népdal Schneider Lajos gyűjtéséből. 
Szerk.: Várnai Ferenc) 
(Mohács, 1981. 122 old. 14 kép) 

Másfélezer dallamot gyűjtött össze évtizedek 
során Schneider Lajot (1889-1960) mohácsi 
tanító. Gazdag élete magyarok, németek, sokácok 
között telt és a közösség életéhez tartozó dalok 
szinte kínálták a lehetőséget a gyűjtőmunkára. 
Shcneider Lajos tudatosan törekedett a gyűjtésre 
és a jellegzetes dalokat már egy előző kiadvány 
bevitte a köztudatba. A korábbi kiadás nyomán 

alakult ki az az évente megrendezett népdalének 
lési verseny, amelyen a dél-dunántúli megyék di 
ákjai mutatják be tudásukat. A dalok tükrözik i 
magyar hagyományokat is - mint ene Müller Gézi 
közművelődési felügyelő (Mohács) Ajánlásában rá 
mutat. Ugyanakkor Várnai Ferenc szerkesztésében 
egy, a mai felfogással megközelíthető olyan dal-tái 
kerül az énekesek kezébe, amellyel még élő nóta 
fák hagyományát vihetik tovább a maguk és másol 
örömére. Olsvai Imre lektori munkája és Kedve, 
István Mohácsot bemutató és idéző grafikái, nép 
motívumai gazdagítják az ízléses kiállítású kiad 
ványt. S. Nagy Hilda korrekt kottagrafikái emeli! 
az 50 népdal értékét. Mohács város Tanács« 
nemcsak újabb emléket állított Schneider Lajo 
népdalgyűjtői munkásságának, hanem módot adot 
arra is, hogy új, korszerű feldolgozás szülessen. 

Krisztián Bél 


