
Múltunk forrásai 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár és a 
TIT helyi szervezete gondozásában a közelmúltban 
hasznos összeállítás jelent meg a helytörténészek, 
történelmi szakkörök, történelembarát körök, ta-
nárok számára. A munka kiegészítője - helyi vo-
natkozásban - a TIT által kiadott, Kézikönyv az 
ifjú történelembarátok köreinek vezetéséhez 
(összeállította: Dr. Gyapay Gábor, Bp., 1979.) 
című kiadványnak. Az általános tudnivalók és bib-
liográfia mellett tartalmazza a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Levéltár iratainak ismertetését, a ma-
gyar állam- és intézménytörténet vázlatát, a törté-
neti segédtudományokkal és a kutatás módszerta-
nával kapcsolatos útmutatásokat. Az anyag össze-
állításában a megyei levéltár valamennyi tudomá-
nyos munkatársa részt vett. 

Bevezetőben a szerzők ismertetik a történetírás 
múltját, megemlítve a kutatásnál ma is használható, 
új kiadásban is hozzáférhető gestákat, krónikákat, 
emlékiratokat. Külön fejezet foglalkozik a törté-
netírói munka gyakorlati kérdéseivel: a témakije-
löléssel, a forrásgyűjtéssel, a feldolgozás módjával. 
Bár nem kívánja pótolni a történeti bibliográfiát, 
rövid irodalmi kalauz tájékoztat a kutatásnál nélkü-
lözhetetlen folyóiratokról, lexikonokról, szótárak-
ról, forráskiadványokról. 

Részletes fejezet ismertet meg a történeti segéd-
tudományokkal, amelyek közül a helytörténeti 
kutatók számára a történeti földrajz- és statisztika 
a legfontosabb, a családokig lemenő kutatásoknál 
azonban nem elhanyagolható a genealógia és a cí-
mertan sem. A segédtudományokkal kapcsolatban 
az elméleti fejtegetések mellett felsorolják a szer-
zők az országosan egységes térképeket, levéltárak-
ban őrzött összeírásokat, statisztikai kiadványokat 
is. Kár, hogy az ismertetés főként a feudális, 1848 
előtti időszakra korlátozódik, holott a népszámlá-
lások (1850, 1857, 1 8 6 9 - ) , kataszteri felmérések 
(1850 ), mezőgazdasági statisztikák ( 1 8 9 5 - ) és 
főként az adataikat tartalmazó, a könyvtárakban is 
hozzáférhető kiadványok részletesebb ismertetést 
igényeltek volna. 

Az állam- és intézménytörténet című fejezet 
rövid áttekintést ad a fontosabb kormányszervek, 
törvényhatóságok kialakulásáról és működéséről a 
feudális és polgári korban, rövid kitekintéssel a fel-
szabadulás utáni időszakra. Ezt követően a szerzők 
a magyarországi levéltárak fejlődését mutatják be 

az írásbeliség kialakulásától a mai hálózat létrejöt-
téig. Külön felhívják a figyelmet az egyházi levél-
tárakban őrzött iratanyag jelentőségére, és kitekin-
tenek a külföldi (német, angol, francia) levéltárakra 
is. Külön fejezet foglalkozik a levéltárak feladatai-
val. A szerzők itt bemutat ják a rendezés, selejtezés, 
segédletkészítés legfőbb fázisait, részletesen írnak a 
levéltár tájékoztató tevékenységéről, amely a ku-
tató- és ügyfélszolgálatot foglalja magában. Ismer-
tetik a kutatás, másolás, iratkölcsönzés feltételeit. 

Az összeállítás legérdekesebb része a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Levéltár iratainak leírása, 
amely az 1975-ben megjelent fondjegyzék óta elő-
ször ad áttekintést a levéltárban őrzött, kb. 5000 
fm iratanyagról. A gyűjtemény a régi Borsod, 
Abaúj-Torna és Zemplén megyék iratait foglalja 
magában. Legkorábbi darabjai a Mohács előtti okle-
velek, amelyekből 121 maradt fenn. A legfon-
tosabb megyei iratsorozatokat és jegyzőkönyveket 
az 1570-es évektől őrzik, a 1 6 - 1 7 . századi háborúk 
nem tettek a levéltári anyagban kárt. Különösen 
fontosak az alispáni iratok, amelyekben nemcsak a 
megyei önkormányzat működése kísérhető nyo-
mon, hanem a községekről is igen sok adat találha-
tó bennük. A kötet szerzői kiemelik a mezővárosok 
iratanyagát, amelyek közül Miskolc 1569-től folya-
matos gyűjteménye a legjelentősebb. Fontosak az 
erdőigazgatósági, pénzügy-igazgatósági iratok, a bí-
rósági fondok, amelyekben a 19. század közepén a 
jobbágyfelszabadítás dokumentumai találhatók 
meg. Ezen túlmenően őriz a Levéltár családi, sze-
mélyi iratokat, gazdasági fondokat, gyűjteménye-
ket. Utóbbiak közt a tervek, térképek, címeres le-
velek, aprónyomtatványok, archív fényképek gyűj-
teményei a legfontosabbak. 

A kötetet a Magyar Országos Levéltárban, a 
szaklevéltárakban és egyéb közgyűjteményekben 
őrzött Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iratok felso-
rolása zárja. A szerzők röviden megemlítik az Or-
szágos Levéltár helytörténeti szempontból fonto-
sabb fondjait, és a szaklevéltárak gyűjteményeit, 
azonban e téma részletesebb elemzést kívánt volna. 
A mikrofilmezés egyre nagyobb arányú elterjedé-
sével ugyanis több lehetőség nyílik a központi le-
véltárakban őrzött iratok mikrofilmen tör ténő köl-
csönzésére és helyi tanulmányozására, amire a ku-
tatókat fel kell készíteni. 

A felmerült problémák ellenére a miskolci levél-
tár kiadványa előremutató kezdeményezés. Bízunk 
abban, hogy nemcsak a helyi kutatásokat fogja 
segíteni, hanem tapasztalatait felhasználva más le-
véltárak is készítenek hasonló jellegű összeállítá-
sokat az érdeklődők számára. 

Dóka Klára 
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Bárány Ferenc: 

A viharsarki 
munkásmozgalom 
az ellenforradalmi rendszer 
első évtizedében 
(Akadémiai, 1982. 290 old.) 

Dr. Bárány Ferenc, a SZOTE Marxista Intéze-
tének igazgatója, történész - Fejér Géza szociog-
ráfiájából már ismert - Viharsarok (Békés és 
Csongrád megye, valamint Csanád-Arad-Torontál 
vármegye) munkásmozgalmának eredetét kutatja és 
eredményeit összegezi az ellenforradalmi rendszer 
első évtizedétől. A föltárás és elemzés hosszú és 
alapos munkáról tanúskodik. A szerző számos elő-
tanulmányban boncolgatta a témát, amíg - újabb 
és újabb kutatásokkal egésszé és egységessé for-
málhatta. 

Elsődleges források birtokában (eredeti jegyző-
könyvek, röplapok, nyilvántartások, hivatalos sta-
tisztikák), o k - o k o z a t i összefüggésében, és az orszá-
gos események tükrében elemzi a viharsarki mun-
kásmozgalom lehetőségeit, eredményeit. Külön fi-
gyelmet érdemelnek összehasonlító statisztikái, 
melyekből a Viharsarok népének sztrájkmegmoz-
dulásairól, választási eredményeiről, az MSZDP, a 
szakszervezetek, a földmunkásszövetség csoportjai-
ról kapunk tájékoztatást. A köztudat a Viharsarok 
történelmi fogalmát a kiváló, harcos vezetők, pl.: 
Szántó Kovács János, Pollák Béla által mozgatott 
tömegek, az agrárproletárok és főként a kubikosok 
századvégi mozgalmaival azonosítja. E szép hagyo-
mányok útját követve - minőségileg megváltozott 
viszonyok között - a proletárforradalom után be-
következő ellenforradalmi rendszerben, ha nem is 
látványosan, ám annál szívósabban folytatódot t a 
mozgalom. 

Bárány Ferenc munkájának legnagyobb érdeme, 
hogy nyomon kíséri: az újraéledő munkásmozga-
lom vidékünkön, a súlyos politikai nehézségek kö-
zepette is (a KMP legalitásának felfüggesztése, a 
választási jog szűkítése után), hogyan tudot t egyre 
nagyobb tért nyerve, újból kibontakozni. Az a 
rendszer, amely terrorral, vérfürdővel, s a demokra-
tikus jogok sárba tiprásával kezdi meg működését, 
úgy, hogy emellett több ezres tömegnek kenyérke-
resetet sem tud teremteni (1922-ben a Viharsarok 
3 megyéjében csaknem 50 ezer munkanélkülit tar-
tottak nyilván) önmaga teremti meg a vele szem-
benállók ezreit. Az MSZDP, majd a később legali-
tást kapott MSZMP helyi szerveinek, sejtjeinek -
az országos átlaghoz viszonyítva - nagyobb számú 
agrárproletárt és jóval kisebb létszámú ipari mun-
kást lehetett szervezniük, az adott lehetőségek kö-
zepette, akár kompromisszumok árán is. 

A Horthy-rendszer hiába kísérletezett a „tessék-
lássék" módon megvalósított Nagyatády-féle föld-
reformmal, majd később a földmunkás vállalkozó 
szövetkezetek létrehozásával, mert a szociális de-
magógiával nem etethette a tönkrement kisparaszt 
gyermekeit. A viharsarki mezei munkás „hallgatá-
sát", „némaságát" a földmunkásszövetség baloldala 
agitációval, érdekképviselettel igyekezett feloldani. 
Közülük az endrődi kommunista Hunya Istváné a 
legnagyobb érdem. A különféle iparágak szakszer-
vezeteiben, mint a hagyományosan jól szervezett 

.építőmunkásoké, bőrösöké, nyomdászoké, de a 

.famunkásoké, vas- és fémmunkásoké és textilmun-
kásoké között is találhatunk kommunista vezetőt: 
pl. a szegedi Ladvánszky József építőmunkás, az 
orosházi Darók Mátyás rakodómunkás. 

A szerző részletes elemzést ad arról, hogy a hú-
szas évek politikai helyzetében az SZDP képviselői-
nek hivatalos előretörése (pl. képviselőtestületi vá-
lasztásokon) halvány lehetőségét adta a rendszert 
hűen kiszolgáló Egységes Párt döntő fölénye meg-
kérdőjelezésének. Az ellenforradalmi rendszer kor-
látozó körülményei közöt t , mégis a politikai cse-
lekvés birtokában, a rendkívül sokarcú szociálde-
mokrata mozgalom napi küzdelmei a Viharsarok 
munkásmozgalmának jelentős mozzanatát alkot-
ták. Bárány Ferenc elemzése a megszokottnál ár-
nyaltabb és valóságosabb képet nyújt a szociálde-
mokraták itteni tevékenységéről. A viharsarki 
sztrájkok szervezésében azonban elsősorban a kom-
munisták vettek részt. A bércsökkenés, a munkaidő 
meghosszabbítása több helyen, több esetben 
sztrájkhoz vezetett. 1923-ban csaknem általános 
munkabeszüntetés volt Szegeden, Békéscsabán, és 
Orosházán is sokan csatlakoztak az építőmunkások 
sztrájkjához, 1928-ban pedig az évtized legjelenté-
kenyebb, hathetes sztrájkja zajlott le a Szegedi 
Kenderfonógyárban. 

A rendszer átmeneti konszolidációja idején sem 
fedhette el alapvető ellentmondásait, erre éppen a 
legkisebb községet is érintő viharsarki munkásmoz-
galom útkeresése és eredményeinek feltárása a pél-
da. A szerző nem törekszik minden áron az összes 
felmerült kérdés megválaszolására. Ezzel lehetősé-
get nyújt arra, hogy a megválaszolatlan kérdésekre 
később, több adat birtokában teljes és egyértelmű 
magyarázat születhessen. 

Sebesi Judit 

A Matyóföld 
legutóbbi köteteiről 

A más tájegységen élő recenzensnek - aki sok 
hasonló kiadványt látott , néhányat maga is szer-
kesztett - első reagálása az elismerés, összetorló-
dott gondolatait rendszerezve legelőször azt szeret-
né a nyilvánosság elé tárni, hogy az örökké hátrá-
nyos helyzetben élő magyar vidék, másodvonalba 
szorult (szorított? ) szellemi életével, ismét küldött 
egy üzenetet a hazai nyilvánosságnak. Ahogy a 
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matyók megteremtve sajátos szépségű díszítőmű-
vészetüket jelet hagytak: - úgy hagytak jelet mint-
egy harminc mezőkövesdi (ill. onnan elszármazott) 
szellemi munkás írásai ezekben a füzetekben. 

A lassan negyedszázados Matyóföld szerkesztői 
gárdája (Kiss Gyula, Lukács Gáspár, Móritz Miklós, 
Pap János, Zupkó Béla) hét esztendeje változatlan 
összetételű csapat. A felelős szerkesztő és egyben 
kiadó Kruzsely Károly nevét is azóta olvassuk az 
impresszumokban. Kicsit meglepő, hogy dr. Bodó 
Sándor minden kötetben lektorként szerepel, hi-
szen a Matyóföld évkönyveinek erőssége éppen 
tematikai változatossága, gazdagsága: s azt hihetné 
az olvasó, hogy az írásaik alapján néprajzi, nyelvé-
szeti, irodalomtörténeti, helytörténeti, pedagógiai 
kérdésekben járatos szerkesztők felelős gondozói is 
az anyagnak. Az olvasó természetesen nem tudja 
eldönteni, hogy a kötet összeállítása után milyen 
gyakorlati munkája volt a lektornak: - de felmerül 
bennünk: helyesebb lenne, ha a kialakult, összefor-
rott szerkesztő bizottság tagjaként végezné munká-
ját. A Matyóföld „nagykorúsodását" jelentené, ha 
ebben is igazodna a magyar periodikák, folyóiratok 
gyakorlatához. Az is meggondolandó, hogy az iro-
dalmi-néprajzi munkaközösség kiadványainak tar-
talomjegyzéke az 1980. évi kötetekben így fest: 
Tartalom ( 5 - 6 8 . oldal) Dokumentum ( 6 8 - 8 0 ) Táj 
és ember ( 8 0 - 9 0 ) Szemle ( 9 0 - 9 8 ) . Még tipográfiá-
val sem oszlatja el a félreértést, hogy a Tartalom 
nem ,rovatcím". Persze, ha nem az, akkor felme-
rülhet az olvasóban, hogy mi az igazi rovatcím, 
vagy ha ilyen itt nincs, akkor miért van másutt? 
(Az 1979-es kötet is hasonlóan félreérthető.) Az 
1 9 7 6 - 7 8 és 1981-82-esben más betűtípussal szed-
ték a „Tartalom" szót, de így is zavaró. Talán a 
papírral is gazdaságosabban lehetett volna néha 
-bánni gondosabb tördeléssel - de ezek már igazán 
részletkérdések s ízlésbeli - ezért vitatható -
különbséget tükröznek. 

Tetszettek Pap János és Zupkó Béla iskolatör-
téneti tanulmányai (1976-78 . szám), Sándor Ist-
ván, D. Fügedi Márta néprajzi dolgozata. Sárközi 
Zoltán 1947-es Válasz ban közölt tanulmányát 
(Matyó telepesek nyomában) 1975-ben néhány lel-
kes kutató újra átgondolta. Útjuk tanulságait Kiss 
Gyula jegyzeteiből ismerhetjük meg: hogyan élnek 
ma a Piliscsabára, Vértesacsára és másuvá került 
matyók. Harsányi Kálmánról (Kiss Gyula), Gárdo-
nyiról (Barsi Ernő) olvastunk érdekes tanulmányo-
kat; s tetszett Bellér Béla értő kritikája Mezőkövesd 
monográfiájáról (A matyók világa - Sárközi Zoltán 
és Sándor István szerkesztése). Az 1979. évi kötet-
ből Sárközi Zoltán munkája (Mezőkövesdi és kör-
nyékbeli summások a Mezőhegyesi M. Kir. Állami 

'Négy könyvecske ( 1 9 7 6 - 7 8 , 1979, 1980, 
1981-82 ) a Matyóföld utolsó hét évéről 460 
oldalon, egyedi engedélyezéssel, a Borsod me-
gyei nyomdában 6 0 0 - 1 0 0 0 példányban előál-
lítva. 

Ménesbirtokon) és Pap János adaléka (Veres Péter 
közelében) emelkedik ki. Kíváncsian olvastuk a 
Budapesten élő Mezőkövesdi öregdiákok baráti 
köréről szóló tudósítást. Mezőkövesdet féltve szere-
tő írásokat találhatunk még az 1980. évi kötetben 
Kiss Gyula és Zupkó Béla tollából. A járás földrajzi 
neveinek gyűjtéséről Pap János, Viga Gyula pedig 
Györffy István néprajztudós dél-borsodi kutatásai-
ról írt. Kápolnai Iván tanulmányát az 1980. évi 
népszámlálásról ( 1 9 8 1 - 8 2 . évi kötet) találtuk érde-
kesnek. Rokonszenves az igyekezet, mellyel a 
matyó vonatkozásokat a szerkesztők igyekeznek 
fellelni. (Pl. Bata Imre Veres Péter monográfiájá-
ból). 

A honismereti munka legnagyobb (és legmara-
dandóbb) értéke, hogy szülőföld-tudatot alakít ki. 
A Matyóföld megismert számai is a polis ügyeivel 
való foglalkozás lehetőségét és ennek szükségessé-
gét bizonyítják. 

Szíjártó István 

A szenvedelmes kertész 
rácsudálkozásai 
(Magvető, 1982. 553 old.) 

A magyar művelődéstörténéttel foglalkozó mun-
kák mindmáig nem fordítottak kellő hangsúlyt a 
mintegy ezer éves múltra visszatekintő magyar 
kertkultúra tanulmányozására. Rapaics Rajmund -
néha súlyos tévedésektől sem mentes - ismeretter-
jesztő munkái óta szinte egyetlen olyan művet sem 
találunk, mely átfogó képet adna a kertészet szerte-
ágazó és gazdag történetéből. A kertművészeti 
szakirodalom - Ormos Imre professzor egyetemi 
tankönyvét kivéve - jóformán csak a XVIII. század 
utáni alkotásokkal foglalkozott, itt is elsősorban 
építéstörténeti, műemlékvédelmi oldalról közelítve, 
de a kert fő anyagáról, a növényről és annak gon-
dozásáról alig esett említés. Iskoláinkban sokáig 
egyoldalú ,,lovas-nomád" gondolatkör nevelte be-
lénk azt a rögeszmét, mintha a magyarság a kert-
művelést csak mintegy érintőleg, mellékesen űzte 
volna és azt is extenzív keretek között. 

Surányi Dezső nemrég megjelent válogatása a 
Magyar Hírmondó sorozatban arra vállalkozik, 
hogy a magyar kertkultúra három fő szakterületét, 
a szőlőművelést, a zöldség- és díszkertészetet ezer 
év írásos emlékeiből összeállítva képet adjon ennek 
sokrétű történeti emlékeiből. A tallózás különös ér-
deme, hogy Surányi olyan forrásokra támaszkodik, 
melyek a legtöbb olvasó számára nehezen hozzáfér-
hetőek vagy teljesen ismeretlenek. Adományleve-
lek, regeszták ismertetése után a mohácsi vész 
előtti helyzetet mutatja be Érdujhelyi Menyhért és 
Wenczel Gusztáv történeti munkái alapján. A tema-
tikus beosztású és ezen belül kronológiai sorrendet 
is követő fejezetek közül kiemelkedő a nyelvészek 

52 



és orvostörténészele által gyakrabban idézett szó-
szedetek, szótárak, jegyzékek és füvészkönyvek né-
hány szemelvénye, mivel ezek a magyar nyelv rend-
kívül gazdag növénytani kifejezéseinek tárházát bi-
zonyítják és egyben a magyar botanikatörténet ér-
tékes dokumentumai is. 

Bár egy válogatás nem lehet teljes, talán érdemes 
lett volna a füvészkönyveket idéző 5. fejezetben 
legalább néhány érdekes szemelvényt beiktatni Clu-
sius-Beythe híres No men cla torából vagy Clusius 
gombászati művéből, esetleg a Diószegi-Fazekas 
Füvészkönyv kapcsán a hat évvel későbbi orvosi 
füvészkönyvből is közölni lehetett volna részletet, 
mert ez a korabeli gyógynövény-ismertetések mel-
lett közelebb áll a kertészeti szakirodalomhoz, 
mint a tisztán botanikai Magyar Füvészkönyv. 

A válogatás nagy erénye, hogy a tulipánkerté-
szet hazai térhódításáról a szerző Takáts Sándor 
írását illesztette be munkájába és nem az azóta el-
avult és tévedéseivel riasztó Rapaics-féle, még szak-
emberek körében is alapműként élő Magyarság virá-
gai című könyvet részesítette előnyben. 

Lippai Jánossal kapcsolatban örömmel tapasz-
talja az olvasó, hogy a Posoni kert mellett kevéssé 
ismert, de jelentőségében csaknem egyenértékű, 
bár nem túl terjedelmes „Calendárium"-ból is rész-
leteket kapunk. A pozsonyi érsekkert leírása több 
egykorú szerzőnél szerepel, ezek a szemelvények 
egymás mellé helyezve jó összehasonlításra adnak 
alkalmat. 

A magyar szőlő- és borkultúra, illetve a gyü-
mölcstermesztés utóbbi kétszáz esztendejét bemu-
tató szemelvények mellett díszkertészetünk sajnos 
nem képviselteti magát kellő súllyal. Ez a szakterü-
let pedig nagyobb figyelmet érdemelhetett volna, 
hiszen például Kazinczy Ferenc kertesztétikai gon-
dolatai a tájképi kertművészet korai magyarországi 
térhódításának eredményei. Csak sajnálhatjuk, 
hogy a hazai barokk kertművészet több alkotását 
bemutató egykorú leírások közül egy sem található 
a válogatásban, de ezt azzal a bizakodó szándékkal 
tesszük, hogy a Magvető Kiadó ki tűnő sorozatában 
talán előbb-utóbb egy önálló kertművészeti váloga-
tás is napvilágot láthat. 

Surányi Dezső - akit az érdeklődő olvasók jól 
ismernek gyümölcstermesztési könyveiből - ez-
úttal mint szakmájának történésze azt vallja, hogy 
csak annak a kertkultúrának van jövője, melynek a 
hagyományai is élnek és történetét megbecsülik. 
Örömmel vesszük kézbe tehát ezt az ízléses kiállí-
tású és gondos szerkesztésű válogatást (a szerkesz-
tésért Szalay Károlyt illeti dicséret), melynek hasz-
nálhatóságát a jól és áttekinthető tömörséggel össze-
állított jegyzetapparátus és utószó teszi teljessé. 

Stirling János 

Népismereti Dolgozatok, 
1981 
Szerk.: dr. Kós Károly 
és dr. Faragó József 
(Kriterion, Bukarest, 
1981. 265 old.) 

,,A Népismereti Dolgozatok 1976-ban, 1978-
ban, majd 1980-ban megjelent három kötete után 
pályafutásának újabb állomásához érkezett : romá-
niai nemzetiségi könyvkiadónk, a Kriterion, ezúttal 
a negyedik, valamint távlatilag további köteteinek 
kiadását vállalta" (Előszó). Bízunk benne, hogy a 
szerkesztők nem csalódnak, s a jövőben évenként 
sikerül értékes néprajzi anyaggal megtölteni az 
immár fogalommá vált tanulmánykötet-sorozatot. 
Ezúttal Egyed Ákos, Kós Károly, Rab János, 
Tankó Péter, Tankó Magdolna, Bányai János 
(1886-1971) , Mózes Teréz, Végh Olivér, Bura 
László, Szabó Bálint, Keszeg Vilmos, István Lajos, 
Balázs Lajos, Faragó József, Barabás László, Rá-
duly János, Demény István Pál, Seres András, 
Daczó Árpád, Dánielisz Endre és Cseke Péter, tehát 
ismert nevű hivatásos néprajzi kutatók, és kevésbé 
ismert lelkes önkéntes gyűjtők a szerzők. Témáik 
ezúttal a Tájtörténetírás. A rajz szerepe a néprajz-
kutatásban, a Népi növényismeret Gyímesbükkön, 
a Népies bányászkodás a Székelyföldön, az Érmel-
léki borpincék, az Erdélyi hólyagos edények, Az 
utolsó szatmári mézeskalácsos mestersége, Az étke-
zés rendje Nyárádszentimrén, A mezőségi Detre-
hemtelep népi gyógyászata, a Korondi vásárok, a 
Párválasztás Csíkszentdomokoson, a Téli legény-
ünnepek a kalotaszegi Kiskapuson, a Hesspávázás 
és királynézás Sóvidéken, A kibédi szolgák óeszten-
dei búcsúja, egy Kísérlet László király kerlési 
kalandjának összehasonlító vizsgálatára, az Erdők, 
vizek csodás lényei Háromszéken és környező vidé-
keken és A falvak Népe-Falvak Dolgozó népe 
néprajzi bibliográfiája 1945 1980. 

Számomra ezúttal Dánielisz Endre Szendrey 
Zsigmond nagyszalontai éveiről szóló tanulmánya 
volt a legérdekesebb, mert jelentékeny adatokkal 
ismertetett meg a Nagyszalontai gyűjtés keletkezés-
történetével kapcsolatban. De minden néprajzku-
tató szakember, vagy a néprajz iránt érdeklődő 
talál az értékes kötetben a maga érdeklődéséhez 
közelálló, jól megírt, gondosan megszerkesztett 
tanulmányokat. Fokozza a kötetek értékét az, 
hogy 1980-tól kezdve minden számban hozzák 
egy-egy időszaki kiadvány néprajzi bibliográfiáját. 
A sor a terv szerint folytatódni fog abban a biztos 
tudatban, hogy a napi- vagy hetilapokban, esetleg 
nem néprajzi folyóiratokban közölt írások színvo-
nalban vagy tudományos apparátus dolgában nem 
közelítik meg, meg sem közelíthetik a Népismereti 
Dolgozatok színvonalát. Egyedül a Művelődés kö-
zölt első éveiben, és 1967 óta újra ismét rendsze-
resen kisebb lélegzetű néprajzi szakcikkeket is. 
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Nagy előnye a Népismereti Dolgozatoknak, 
hogy a román-magyar közös könyvkiadás lehetővé 
teszi hozzáférhetőségét nemcsak Románia, hanem 
Magyarország területén is, így a benne megjelent 
tanulmányok bekerülnek mindkét ország tudomá-
nyos vérkeringésébe. 

Az ND szerkesztői várják továbbra is a szerzők 
jelentkezését, legyenek hivatásosak vagy önkénte-
sek, idősek vagy fiatalok, gyakorlottak vagy még 
kezdők. „Célunk - változatlanul - mindenikük 
kutatásait közkinccsé tenni, minél több fiatalt meg-
szólaltatni; romániai magyar néprajzi tájaink min-
denikéről hírt adni, előnyben részesítve a kevésbé 
vagy alig ismerteket; a néprajztudomány vala-
mennyi ágát művelni, különösen azokat, melyek 
művelésében lemaradtunk; minden hagyományos 
és újabb kutatási módszernek, technikának helyet 
adni, azzal az egyetlen feltétellel, hogy hozzájárul-
janak népi kultúránk ismeretének gyarapításához és 
kiteljesítéséhez" (Előszó bef.). A szerkesztőknek a 
szép célkitűzés megvalósításához változatlan mun-
kakedvet és jó egészséget kívánunk. 

Kovács Agnes 

Kardos László: 

Az Őrség 
népi táplálkozása 
(Budapest, 1982. 168 old.) 

A lelkes helyi buzgalom, jelen esetben az Örségi 
Baráti Kör ismét a széles nagyközönség elé bocsá-
tot t egy már régóta hiányzó, ritkaságnak számító 
munkát. Kardos Lászlónak - akit 1948-ban Kos-
suth-díjjal is kitüntettek - ez az első jelentős mun-
kája. Az elsők között szerepel a népi táplálkozásról 
szóló monográfiák közöt t is. 

Sokaknak szerezhet meglepetést, élményt ez a 
monográfia, hiszen az első kiadás példányai már 
régen elrongyolódtak, közkönyvtáraink többségé-
ből is hiányoztak. Ezért érdemes végigfutni a szer-
kezetén. A gyűjtögetésről szóló fejezet után követ-
kezik az ételek leírása. Először a leveseket veszi 
sorra, hiszen a népi étkezésben ez állt régen a fő 
helyen. A szalafői „közbeszéd" is ezt tartotta: 
„Aki sok levest eszik, sokáig él, mert aki sokáig él, 
annak sok levest kell megennie." Végigböngészve a 
recepteknek is beillő néprajzi ételleírásokat meg-
állapíthatjuk, hogy a mai leveseink bizony szerény 
utódai az őrségiekének. Fontos helyen szerepelnek 
még a népi étkezésben a főzelékek. Húsételeket 
többnyire csak ünnepnap ettek, vagy disznóölés-
kor, amikor az étrend a következő gazdagságú lehe-

1 A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára című 
sorozat 1943-ban megjelent 8. kötetének hason-
más kiadása. 

te t t : 1. fogás: disznóhúsleves metélt tésztával, 2. 
fogás: fő t t disznóhús tejfölös tormával, 3. fogás: 
toroskáposzta vagy húsoskáposzta, 4. fogás: sült-
hús, sültmáj, kenyér, cékla, piroskáposzta, 5. fogás: 
pite, alma, 6. fogás: feketekávé kaláccsal. 

Az őrségi emberek az egyoldalú gabonatermesz-
tés miatt sokféle tésztát fogyasztottak. Kardos 
László a helyi kiejtés szerint közli a tésztafajtákat: 
szilvás gombuc, darás mácsik, bugda stb. 

A kenyérről szóló fejezetben bő folklóranyagot 
is szolgáltat a szerző: ,,Aki földre ejti a kenyeret, 
nyilván nem szolgálta meg" stb. Külön fejezet szól 
a tejfeldolgozásról, a gyümölcsökről és az italokról. 

A könyv utolsó részében az őrségi konyha be-
rendezésének, eszközeinek pontos leírását találjuk. 
Kardos László kitűnő rajzokkal, ábrákkal illusztrált 
munkája 1943-ban leletmentő igénnyel született 
meg. Az újságok és a receptkönyvek ugyanis száza-
dunkban meglehetősen egységesítették az étkezési 
kultúrát, örülünk a példás monográfia újbóli köz-
readásának, amely az olvasóját, böngészőjét esetleg 
arra is ráveheti, hogy megvizsgálja és leírja egy mai 
vidéki háztartás, avagy nagyobb közösség étkezési 
kultúráját, mert ilyen feladatra manapság nem 
sokan vállalkoznak. 

Balázs Géza 

ötvenéves 
a Bőrgyári Torna Club 
- BTC 
1932-1982 

(Pécs, 1982. 168 old.) 

Sokoldalú támogatással jelent meg Pécs egyik 
legrégebbi sportegyesületének a története. Szerzői: 
Bartal Lőrinc, Farkas László, Horváth László, Koz-
ma Ferenc, Lázár György, Leipám István, Lombosi 
Jenő, Miklósvárí Zoltán, dr. Nagy Lajos, Pilbál 
György, valamint a szakosztályok egykori és jelen-
legi vezetői sokszínűen írták le a máig népszerű és 
hajdan jobb napokat is látott egyesület történetét . 
Mint „gyári" csapat, a BTC nem egyszer országosan 
is kiemelkedő eredményeket ért el, sokszínű, érté-
kes nevelő munkát végzett a fiatalok körében. 

A kötetet lektoráló dr. Nagy Lajos és a felelős 
szerkesztő munkáját vállaló Miklósvári Zoltán jó 
érzékkel gondozta a művet, amelyet a Szikra 
nyomda ízléses formában, számos és jó minőségű 
képpel készített el. A könyv a pécsi, baranyai 
sportélet - amelynek monografikus feldolgozása 
most kezdődött meg - sajátos munkás-sportegye-
sületét mutat ja be, emléket állítva a múltnak, ta-
nulságul a jövőre. 

Krisztián Béla 
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Korunk évkönyv 
1982 

Magyar Személynévi 
Adattárak 1-50 

(Kolozsvár, 1982. 304. old.) 

Metamorphosis Transsylvaniae az alcíme a Ko-
runk 1982-es évkönyvének, amely már önmagában 
is történelmi levegó't áraszt. Egykor a jó öreg Apor 
Péter keseregte el ismert könyvében a régi jó világ s 
az erdélyi fejedelemség fénykora hagyományainak 
pusztulását, miközben a bécsi nájmódi miatt elége-
detlenkedett. S eközben nagyon érdekes történel-
mi, néprajzi leírását adta irodalmi szinten a XVIII. 
századi erdélyi hétköznapoknak. Majd kétszáz év-
vel késó'bb Kolozsvárt ugyané címmel a romániai 
magyarság gazdasági és szellemi körképét bemutató 
kötet jelent meg 1937-ben. 

Ezeken a nyomokon haladva és mégis lényege-
sen más, korszerű módszerekkel feldolgozott való-
ságanyagot kínál az évkönyv 19 tanulmánya. Az 
Érmelléktó'l Szalontán át Temesvárig, a belső' erdé-
lyi területeken, a Mezó'ségen s a Maros mentén át a 
Székelyföldig, Maroshévíztó'l Csíkon át Kászonig s 
az egykori Királyföldig pásztázzák végig a szerzó'k a 
nagyvárosok, a községek és a havasi tanyák világát, 
s közben a szociológia, a városiasodás (a falusiaso-
dás? ), a népesedés és a társadalomnéprajz kérdéseit 
boncolják. Személyes vallomásoktól a számoszlo-
pokig, grafikonokig megannyi módszer kínálko-
zott, hogy tudományos igénnyel, minél objektíveb-
ben bemutathassák azt a történelmi folyamatot, 
amely szemünk láttára megy végbe: a civilizációs 
fejló'dés eredményeként az ország és benne a romá-
niai magyarság zöme is városlakóvá válik, végérvé-
nyesen felbomlik a falusi közösségek rendszere, új, 
másfajta s mégis az elődök közösségeihez többé-ke-
vésbé kapcsolódó társadalmi formációk jönnek lét-
re, elevenednek meg. 

A Korunk évkönyvének másik örvendetes tanul-
sága az, hogy a társadalmi kérdésekre gonddal és 
kellő felkészültséggel odafigyelő kutatók között so-
kan vannak a fiatalabbrendűek. A már ismert kuta-
tók - mint Nagy Olga, Dánielisz Endre vagy Bene-
dek Zoltán - társaságában ott találjuk Pillich Lász-
ló, Bíró Zoltán vagy Keszeg Vilmos, Vetési László, 
Demeter József módszerében és szemléletében új és 
nagyon tanulságos írásait. Tőlük és társaiktól vár-
hatjuk elsősorban a romániai magyarság néprajzával 
foglalkozó könyvek, monográfiák, az elődök gaz-
dag néprajzi ismereteit saját kutatásaikkal ötvöző 
korszerű munkák megírását. 

Szabó Zsolt 

Szerkeszti: Hajdú Mihály 
(Kiadja az ELTE Nyelvészeti 
Tanszékcsoport Névkutató 
Munkaközössége, 
Budapest, 1974-1982J 

Az már önmagában is nagy teljesítmény, ha 
egy füzetsorozat eljut az 50. számig, ám az első 
meglepetés még nagyobb, mikor megtudjuk, 
hogy ezt nyolc év alatt sikerült elérnie, méghozzá 
szűkös, helyi (egyetemi) erőforrásból. A Magyar 
Személyné\'\ Adattárak (továbbiakban MSzA) so-
rozat Hajdú Mihály szerkesztői tevékenységének 
csak egyik darabja, ám kétségtelenül a legterjedel-
mesebb. A kis alakú - férfitenyérbe fogható -
füzetsorozatot élénk sárga borítójáról a tudomá-
nyos közvélemény „sárga füzeteknek" nevezte el. 
Főleg nyelvészek és a néprajzkutatók ismerik, de 
a szerkesztőhöz érkező levelek tanúbizonysága 
szerint Jegyz ik" némely tengerentúli könyvtárak-
ban is. 

Egy ismertetésben lehetetlenség tanulmányról 
tanulmányra áttekinteni ezt a gazdag, ötven -
hol vékonyabb, hol vastagabb - tanulmányt 
számláló sorozatot. Ezért csak a főbb vonalak meg-
rajzolására vállalkozhatom. A MSzA első 50 fü-
zetében hat fő kutatási téma szerepel: a történeti 
személynévgyűjtés, és a jelenkori családnevek, 
keresztnevek, becézőnevek, városi szólítónevek és 
ragadványnevek gyűjtése és rendszerezése. 

A tekintélyes korpusz területi megoszlása is 
kedvező, szinte valamennyi megyénkből és a tör-
ténelmi Magyarország számos egyéb vidékeiről is 
találunk adatot. Több füzetben találkozunk az 
egykori bukovinai magyarság személyneveivel (ezt 
jelenlegi magyarországi lakóhelyükön gyűjtötték), 
van anyag az ukrajnai (Kárpátalja) Viskrő\, a cseh-
szlovákiai Érsekújvár melletti - Köbölkútió\, 
a határmenti PárkányióX valamint a Bácskából, 
Csantavérről. Két füzetben található egy-egy na-
gyobb tájegységnek a ragadványnévanyaga: 22 Za-
la menti falué (MSzA, 20) és az ózdi járás 40 
településéé (MSzA, 44.). A személy névközlések 
számában vezet Borsod-Abaúj-Zemplén megye (a 
már említett ózdi járás mellett Cigándról, Sajó-
petriből, Karcsából, Mezőkövesdről, Cserépfaluból 
van anyag). 

Történeti személynévanyagot sok füzet tartal-
maz, ám néhány kiemelkedik ezek közül gazdag-
ságával. A sorozat szerkesztője szívügyének tekin-
tette a hányatott sorsú bukovinai magyarság név-
anyagának összegyűjtését és közzétételét. A gyéren 
lakott Bukovinát 1776-tól az osztrák határőrszer-
vezés miatt Moldvába menekült székelyek telepí-
tették be. Ekkor alakultak meg érdekes nevű fal-
vaik: Jstensegíts, Fogadjisten, majd később a II. 
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Józsefről elnevezett Józseffalva és a Hadik And-
rásról elnevezett Hadikfalva, Andrásfalva. Hajdú 
Mihály a megmaradt régi lelkészi anyakönyvek 
alapján állította össze a valamikori bukovinai fal-
vak keresztnévanyagát (MSzA, 3, 7, 12, 21.). 
Fazekas Tiborc két al-dunai székely falu történeti 
keresztnévanyagát gyűj töt te össze, és elkészítette 
a névstatisztikát (MSzA, 39.). A történeti anyag-
közlés között kiemelkedő helyen szerepel Mizser 
Lajos munkája: Cserépfalu személynevei (MSzA, 
27.). Az 1548 és 1720 közötti időszak személy-
neveit a szerző az egykori dézsmalajstromok alap-
ján gyűjtötte össze, és évenkénti időszakonként 
csoportosítva közli. 

Marcus Bandinus érsek a török megszállás ide-
jén a pápa megbízásából járt Moldvában. 33 magyar 
faluból jegyzett föl személyneveket. Ezeket Mikecs 
László már korábban közzétette. A MSzA-sorozat-
ban a szerkesztő statisztikai adatokkal kiegészítve 
adja közre újból az anyagot (MSzA, 30.) 

A történeti névanyag közlése jórészt azonos 
módszerű. Rendszerint 1 5 - 3 0 éves időszakonként 
rendszerezik a neveket a szerzők gyakorisági sor-
rendben. Érdekes megállapítások tehetők a név-
gyakoriság alapján! A közölt adatokból kiderül 
(mint Hajdú Mihály írja), hogy a bukovinaiak név-
kincse gazdagabb volt, mint a korabeli egyéb ma-
gyar területeké. Magyarországra költözésük után 
azonban felére csökkent a székelyek névkincse, s 
ezáltal emelkedett a leggyakoribb nevek megter-
helése. 

További tizenegy füzet foglalkozik rrrég törté-
neti és mai keresztnévközléssel. (A bibliográfiai 
adatokat lásd a jegyzetanyagban!) Az adatgyűj-
tők rendszerint az 1700-as évekig nyúltak vissza 
a történelemben, munkájukat a lelkészi anyaköny-
vekre alapozták. Az anyag közlése a már kiforrott 
módszerrel történt. 

A személynevek kutatásának másik fontos te-
rülete a családnevek vizsgálata. A MSzA-sorozatban 
külön családnévgyűjtés és -elemzés nem található. 
A családneveket általában a ragadványnevekkel 
együtt, a tanulmányok első fejezetében tették köz-
zé. A család- vagy vezetéknevek közlése nem je-
lentett túl nagy erőkifejtést: a gyűjtők ábécérend-
be szedték őket, és megállapították a különböző 
nevek gyakoriságát. 

A személynévkutatásnak kétségtelenül egyik 
legizgalmasabb ága a ragadványnévgyüjtés. Nem 
csoda, hogy a „sárga füzetek" sorozatban 20 füzet 
tartalmaz ragadványneveket. A 20 gyűj tő - leg-
többjük önkéntesen gyűjtő! - munkamódszere 
között sok különbség van: néhol érezni lehet az 
anyag szegényességén, hogy a gyűjtő figyelme nem 
terjedt ki a teljes anyagra, másutt pedig a szakava-
tott gyűjtő is elképed: miként lehet ilyen hatalmas 
méretű anyagra szert tenni? Eltérő az anyagközlés 
módszere is. 

A. Fodor Ágnes Cigánd ragadványneveinek 
közlésénél jelentéstani szempontból csoportosít 
(MSzA, 2.). Gazdagabb, több szempontú munkát 
végzett Blanyár Valéria, aki négy f ő szempont 
szerint vizsgálta Nagykálló ragadványneveit (MSzA, 

9.). Közli például a ragadványnevek használati 
formáját (aminek megállapítása vizsgálata minden-
képpen föltételezi a közösséggel való együttélést!), 
majd megállapítja a ragadványnevek „stilisztikai" 
(ő nem használja a szót!) értékét. Eszerint vannak 
megkülönböztető és gúnynevek. Befejezésül 
vizsgálja a névadás okait, és a ragadványnevek to-
vábbélését, hagyományozódását. Magyarovics 
Lászlóné az esztergomi Szentgyörgymező ragad-
ványneveinek vizsgálatakor belső keletkezésű 
(családi) és külső keletkezésű ragadványneveket 
különböztet meg (MSzA, 19.). Figyelemre méltó 
Agg Gábor 22, Zala megyei faluból közreadott 
gyűjtése. Tóth Mihály Bag ragadványneveiről szó-
ló munkája azért értékes, mert a ragadványnév 
használati „lehetőségeit" is följegyezte. Minden 
ragadványnév eredetének földerítése után megjegy-
zi, hogy viselője haragszik vagy nem haragszik a 
név használóira (MSzA, 37.). 

A rendkívüli mennyiségű gazdag anyag közül 
utoljára Rácz Sándor munkáját kell kiemelni 
(MSzA, 49.), aki a Csongrád megyei Földeákról 
4376 ragadványnevet tett közzé. Bámulatos ez a 
ragadvány név-mennyiség: föltehetőleg a leggazda-
gabb gyűjtés mind ez idáig ebben a témakörben. 
Talán csak egyet hiányolhat a gyűjtésből a folk-
lorista. a használat körének föltérképezését. Az 
anyag még teljesebb lett volna, ha a gyűj tő föl-
jegyzi, hogy melyik ragadványnevet ki, mikor 
használja, használhatja. (A kötet bővebb ismerte-
téseit lásd Péter Lászlótól a Honismeret 1983. 4. 
számában.) 

Újabb csoportokat alkotnak a becenevekről 
szóló füzetek. Németh Marietta a Vác környéki 
falvak mai becézőneveit gyűjtötte össze (MSzA, 
4.) Anyagközlése mintaszerű: a teljes (irodalmi) 
keresztnévforma után fölsorolja az összes lehet-
séges élő becenevet. A neveket stilisztikailag minő-
síti. Gedai Borbála az Érsekújvár melletti Köböl-
kúton élő gyerekek beceneveit gyűjtötte össze 
(MSzA, 13.). Munkája azért is értékes, mert figyel-
me kiterjedt a magyar -szlovák együttélés követ-
keztében kialakuló sajátos becenevekre. 

Somlósi Antónia az egyetlen, aki szólítóneve-
ket gyűj töt t és elemzett a MSzA első ötven füze-
tének szerzői között (MSzA, 26.). Aki volt diák, 
az bizonyosan tudja, hogy milyen sajátos szólító-
nevek alakulnak ki a diákság körében. A szerző 
budapesti középiskolások szólítóneveit vizsgálta az 
1960-as évek elején. Három nagy csoportba sorolta 
a diákok alkotta neveket: keresztnévből, család-
névből, illetve ezektől függetlenül alakult nevek. 
A neveket ezenfelül nyelvészeti szempontból is 
földolgozta: pl. megállapította a jellegzetes diák-
nyelvi képzőket és névadási módokat. 

Három olyan füzet található a „sárga füze tek" 
sorozatban, amely egy-egy község teljes személy-
névanyagát felöleli. (Iván László: Kecel személy-
nevei, MSzA, 40., Barthas József: Pusztina személy-
nevei, MSzA, 45. és Horváth Olga: Csörötnek sze-
mélynevei, MSzA, 48.). 

Áttekintve a „sárga füze tek" első ötven füzetét , 
megállapítható, hogy a munkák mindegyike fontos 
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adatközlés, számot tarthat a tudományos érdek-
lődésre. Sok gyűjtő félt ugyan az újításoktól, s 
ezért munkájának színvonala a lehetőségeken be-
lül maradt. 

A hiányok azonban eltörpülnek az eredmények 
mellett. Tény, hogy a Magyar Személynévi Adat-
tárak sorozat első 50 füzete a magyar művelődés-
történet fontos dokumentumai közé tartozik, s 
ez nem utolsósorban a fáradhatatlan, önkéntes 
gyűjtők áldozatos munkájának köszönhető.1 

Balázs Géza 

1 Mivel az MSzA eddigi köteteiről mindeddig 
sem ismertetés, sem összefoglaló bibliográfia nem 
készült, közöljük a füzetek bibliográfiai adatait: 
1. G. Dombai Mária. Seregélyes keresztnevei, 
Bp., 1974., 2. A. Fodor Ágnes: Cigánd mai család-
és ragadványnevei, Bp., 1975., 3. Hajdú Mihály: 
A volt bukovinai Istensegíts és Fogadj isten kereszt-
nevei (1785-1940) , Bp., 1975., 4. Németh 
Marietta: Vác környékének (Vácduka, Váchar-
tyán, Kisnémedi, Püspökszilágy) mai becézőnevei, 
Bp., 1975., 5. B. Gábor Zsuzsa: Visk magyar la-
kosainak történeti és mai családnevei, Bp., 1975., 
6. Drótos András: Sajópetri mai ragadványnevei, 
Bp. 1975., 7. Hajdú Mihály: A volt bukovinai 
Hadikfalva keresztnevei (1790-1940) , Bp., 1975., 
8. Mizser Lajos: Cserépfalu keresztnevei (1731-
1974), Bp., 1976., 9. Blanyár Valéria: Nagykálló 
mai ragadványnevei, Bp., 1976., 10. Németh 
Marietta: Vác környékének mai keresztnevei, Bp., 
1976., 11. Csapó Irma: Galambok mai becenevei, 
Bp. 1976., 12. Hajdú Mihály: A volt bukovinai 
Józseffalva keresztnevei (1836-1940) , Bp., 1977., 
13. Gedai Borbála: Gyerekek kereszt- és becene-
vei Köbölkúton, Bp., 1977., 14. Molnár Mária: 
Magyarlak mai ragadványnevei, Bp., 1977., 15. 
Balázs Judit: Rábaszentandrás mai család- és ragad-
ványnevei, Bp., 1977., 16. Nagy Géza: Karcsa mai 
család- és ragadványnevei, Bp., 1977., 17. Han-
kovszky Béláné: Rábaszentandrás keresztnevei 
(1725-1970) , Bp., 1978., 18. Virág Gábor: 
Csantavér keresztnevei (1782-1970) , Bp., 1978., 
19. Magyarovics Lászlóné: Szentgyörgy mező mai 
ragadványnevei, Bp., 1978., 20. Agg Gábor: 
Ragadványnevek 22 Zala megyei faluból, Bp., 
1978., 21. Fazekas Tiborc-Hajdú Mihály: A volt 
bukovinai Andrásfalva keresztnevei (1801-1940) 
Bp., 1978., 22. Kovács János. Vásárosdombó mai 
család- és ragadványnevei, Bp., 1978., 23. Szekeres 
Ilona: Szajol mai ragadványnevei, Bp., 1978., 
24. Pintér Mária: Mezőkövesd régebbi ragadvány-
nevei, Bp., 1978., 25. Juhász Dezső: Nagykörű 
keresztnevei (1700-1899) , Bp., 1978., 26. Som-
lósi Antónia: Budapesti középiskolások szólító-
nevei az 1960-as évek elején, Bp., 1980., 27. 
Mizser Lajos: Cserépfalu személynevei (1548-
1720), Bp., 1980., 28. Karacs Zsigmond: Földes 
történeti és mai család- és ragadványnevei, Bp., 
1980., 29. Rigler János: Párkány iskolás kor-
osztályának kereszt- és becenevei, Bp., 1980., 
30. Hajdú Mihály: Az 1646-47 . évi Bandinus-
féle összeírás névstatisztikái, Bp., 1980., 31. Sza-

bó Imre: Kurd történeti és mai ragadványnevei, 
Bp., 1980., 32. Csoknyay Judit: Szamosangyalos 
keresztnevei (1777-1970) , Bp., 1980., 33. Tóth 
József Farkas: Szápár mai család- és keresztnevei, 
Bp., 1980., 34. Kissné Deli Mária: Felsőegerszeg, 
Varga és Vázsnok keresztnevei ( 1750 -1977 ) , 
Bp., 1980., 35. Bertók István: Vése mai ragad-
ványnevei, Bp., 1980., 36. Rácz Sándor: Öföldeák 
és a volt Návay-uradalom lakosságának ragadvány-
nevei, Bp., 1981., 37. Tóth Mihály: Bag mai csa-
lád- és ragadványnevei, Bp., 1981., 38. Kovács 
Béla: Visonta keresztnevei (1692-1945) , Bp., 
1981., 39. Fazekas Tiborc: Hertelendyfalva és Sán-
doregyháza keresztnevei (1899-1960) , Bp., 1981., 
40. Iván László: Kecel személynevei, Bp., 1981., 
41. Villányi Péter: Galgamácsa mai család- és ra-
gadványnevei, Bp., 1981., 42. Kocsis Ilona: 
Dunavecse keresztnevei (1737-1895) , Bp., 1981., 
43. Berzsenyiné Huszár Melinda: Ráckeve kereszt-
nevei (1801-1950) , Bp., 1982., 44. Dobosy 
László: Az ózdi járás 40 településének ragadvány-
nevei, Bp., 1982., 45. Barthas József: Pusztina 
személynevei, Bp. 1982., 46. Fercsik Erzsébet: 
Hévízgyörk mai család- és ragadványnevei, Bp., 
1982., 47. Szabóné Szakali Ágnes: Jánoshida ra-
gadványnevei, Bp., 1982., 48. Horváth Olga: 
Csörötnek személynevei, Bp., 1982., 49. Rácz 
Sándor: Földeák ragadványnevei, Bp., 1982. 50. 
Ördög Ferenc: Gyulaj keresztnevei ( 1 7 3 8 - 1 9 6 0 ) 
Bp., 1982. 

Baranya megyei 
Honismereti írások 1. 
(Pécs, 1982. 25 old.) 

Baranya megye bár erőteljes és életképes, fej-
lődő, időről időre megújulni tudó honismereti moz-
galommal rendelkezik, sajnos még nem adott ki 
önálló honismereti jellegű gyűjteményes köte te t . 
Pedig a megye hagyományokban igen gazdag és 
ennek feltárása is folyamatosan halad. Mindez 
szükségessé tette, hogy periodika jelenjék meg. 
1981 júniusában a Baranya megyei Művelődési 
Központ és a Baranya megyei Pedagógus Tovább-
képzési Intézet honismereti szakkörvezetői tanfo-
lyamot indított a művelődési házak, iskolák, 
üzemek és tömegszervezetek szakkörvezetői szá-
mára. A tanfolyam első szakaszát egy-egy, a hall-
gatók által választott téma megírásával, kisdolgozat 
készítésével zárták le. A Megyei Művelődési Köz-
pont kiadásában megjelent füzet ezeket az írásokat 
adja közre. Ez a kiadvány a már említett hiányos-
ság pótlására s azért készült, hogy az érdeklődést 
felkeltse, informáljon, késztessen hasznos, értékes 
és mindenkor tanulságos honismereti munkára — 
írja a bevezetőben Timár Irma, honismereti szak-
felügyelő, tanfolyamvezető. 

Egyelőre szerény, ám ízléses és gondos kivitele-
zésű, 25 stencilezett, összekapcsolt lapból áll a 
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füzet. Huszonöt szerzője egy-egy kisdolgozatot írt 
meg 30-60 soros terjedelemben. Témaválasztása 
valóban honismereti: falutörténet, községismertető, 
néprajz, üzemtörténet, turisztika, szakkör- és in-
tézménytörténet, egyebek. Néhány eredetibb fel-
dolgozás mellett mások munkáit ismerteti, kuta-
tásait adja közre, új színezetű gondolatokat, új né-
zeteket vet fel. 

A rövid terjedelmű írások válogatását dr, Vargha 
Károly, ny. főiskolai tanszékvezető, a tanfolyam 
módszertani irányítója végezte el, s a szerkesztés is 
az ő munkája. Az írásbeli munkák hatásosak, 
könnyen és gyorsan átfuthatok. Ismeretterjesztő 
funkciójuk mellett propagandisztikus hatásúak. 
Tény- és adatközléseik szépen formált sorokban, 
arányos felépítésű mondatokban nyernek nyelvi 
megformálást, 

A gyűjtemény jelentősége több gondolatban 
foglalható össze, Baranya az önálló honismereti 
kiadványok terén is a többi megye sorába lépett. 
Késését, elmaradását e téren is behozta, s a közlést 
nyilván folytatni is kívánja. Ezt a szándékát sejteti 
a cím mellett szereplő I. 

Milyen tekintetben lehetséges az előrelépés? A 
gyűjtemény a későbbiekben könyvszerű, könyvjel-
legű formát nyerthetne, illusztrált, szemléltetett 
munkákat közölhetne. Ujabb témákkal, nagyobb 
példányszámban léphetne a közönség elé. Legfő-
képpen kívánatos, hogy a kiadvány legyen folya-
matos, rendszeres, kaphasson-kapjon a honisme-
reti gondolat és mozgalom szintjének, rangjának 
megfelelő megjelenést. 

Zóka László 

Ojtozi Eszter: 

A máriapócsi baziliták 
cirillbetűs könyvei 
(Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtára 
Régi Tiszántúli Könyvtárak 2. 
Debrecen, 1982.) 

A cirillbetűs könyvek olyan - néprajzilag és kul-
turálisan sajátos jegyeket mutató - magyar nép-
csoporthoz köthetőek, amelyről a magyar közvé-
lemény és tudományosság viszonylag keveset tud, 
A magyar görög-katolikus népesség történelme 
folyamán több etnikum (szerb, ukrán, román, szlo-
vák) szórványaival integrálódott, A görög katolikus 
egyházmegyék soknemzetiségűek voltak, az egy-
házszervezet nemzetiségenkénti elkülönülése csak a 
XX. század elejére történt meg, s addig a liturgia 
nyelve egyházi szláv, ill, román volt: a munkácsi 
püspökségben, így Szabolcsban az egyházi szláv 
nyelv. 

Az északkelet-magyarországi Máriapócs, a 
„magyar Lourdes" - a Könnyező Szűz Mária kegy-

képe révén - nevezetes búcsújáróhely a XVIII. 
század elejétől napjainkig. Egy-egy búcsú alkal-
mával ma is több ezer európai, tengerentúli hivő, 
érdeklődő gyűlik egybe, A kegykép, annak törté-
nete s a búcsú számos írót, költőt megihletett. A 
legszebben Ady Endre, a legavatottabban Krúdy 
Gyula, Tartally Ilona, Jászi Oszkár írt e témáról, 
melynek monografikus feldolgozása mégis hiány-
zik. 

Az Ojtozi Eszter által tárgyalt könyvek törté-
netében fontos dátum 1749, amikor az egyre sza-
porodó zarándokok lelki szükségleteinek ellátásra 
és a templom gondozása céljából bazilita szerze-
tesek telepednek meg Máriapócson, s ugyanakkor 
elkezdődik a rendház építése. A monostorban két 
évszázad alatt közepes nagyságú könyvtár alakult 
ki és állott fenn 1950-ig, az egyházi rendek szekula-
rizációjáig. A könyvtár állományának alakulását 
alapvetően befolyásolta az a tény, hogy a rendház 
szláv nyelvű püspökség területén volt, valamint az, 
hogy vonzásterületébe szláv területek is tartoztak. 
Jelentős mértékben befolyásolta a könyvállomány 
összetételét a rendház falain belül folyó, elsősorban 
egyházi-vallásos szükségleteket kielégítő oktató-
nevelő munka. A máriapócsi görög-katolikus mo-
nostorban 1843-tól körülbelül egy fél évszázadon 
át „Preparandium" működöt t - „orosz" másod-
nyelvvel: a teológusképzés szintén „rutén nyelven" 
folyt. 

A rend a pócsi házban elemi iskolát (a rend 
egyetlen, világiakat tanító intézménye), valamint 
algimnáziumot (gimnasium minor) is fenntar tot t , 
ez utóbbiban a „rutén nyelvű" olvasás alapjai elsa-
játítandók voltak, A magyar bazilitajelöltnek még a 
szertartási nyelv megváltozása után is, egészen 
1945-ig, a magyar nyelvű noviciátus Vatikán általi 
engedélyezéséig, meg kellett tanulnia „ruténul", 
hogy elkezdhesse az előírt szerzetesi iskolát, szer-
zetesek utánpótlásának nevelése ugyanis a Mun-
kács-Csernek-hegyi anyaházban levő noviciátusban 
történt . Fontos a szerzőnek a művelődéstörténeti 
tényezőkkel egybehangzó magállapítása, mely sze-
rint a monostor könyvtárának teljes állománya két-
irányú, keleti és nyugati kulturális tájékozódás ré-
vén alakult ki. 

A könyv első nagyobb egysége a tárgyalt köny-
vek provinenciájának problematikájával foglal-
kozik, érinti a cirillbetűs könyvek magyarországi 
feldolgozásának előtörténetét, feladatát, értelmét. 
A szekularizációkor gyakorlatilag szétszóródott 
könyvtár töredékei, Ojtozi Eszter által feldolgozott 
és felkutatott, illetve összegyűjtött példányai ma 
négy helyen találhatók: a debreceni egyetemi 
könyvtárban, a Nyíregyházi Teológiai Főiskola 
könyvtárában, a máriapócsi kegytemplomban és 
magánszemélynél: Dudás Bertalan anarcsi pa-
rochusnál. A négy helyen őrzött 145 máriapócsi 
provinenciájú cirillbetűs nyomtatvány megfelelően 
reprezentálja ugyan, de a könyvtárat teljességgel 
helyreállítani lehetetlen. 

A második értekező fejezet Az importált köny-
vek Máriapócson címet viseli. Hodinka Antal ered-
ményeire építve, azokat továbbfejlesztve, finomít-
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va, Ojtozi megállapítja: a könyvtár cirillbetűs állo-
mányának összetételét nagyban meghatározta az a 
tény, hogy Magyarországon nem volt megoldott a 
cirillbetűs, egyházi szláv nyelvű könyvek nyom-
tatása. Az importált könyvek zöme ukrán nyelv-
területről, egy hányada Moszkvából, egy kisebb 
része pedig litván és belorusz földről való. 

Az utolsó értekező rész magáról a monostori 
könyvtárról és a templomi könyvgyűjteményről 
szól, A szerző itt tárgyalja a könyvbeszerzés, kata-
golizálás., könyvkölcsönzés és -köttetés rendjét, for-
máit. Itt végzi el a könyvek, a kéziratok tartalmi 
vizsgálatát, megállapítva, hogy azok döntő több-
sége, kifejezve a pócsi baziliták igényeit, a vallásos 
irodalomhoz tartozik, a profán témák csupán a 
XIX. század elejétől jelennek meg, főleg tan-
könyvek révén, i 

A kötet törzsét kitevő Katalógusban kronologi-
kus rendben 145, 1581 — 1895 között megjelent 
könyv kerül pazar részletességgel leírásra. A helyen-
ként tanulmánnyá kerekedő tételekben - a könyv 
szerzője és címe mellett - megtaláljuk a kiadás 
helyét, idejét, a nyomdát, a nyomdász nevét, a 
konkrét példány általános állapotát, lapszámát, 
méret szerinti terjedelmét. Ezt követik a marginá-
liák és egyéb, művelődéstörténetileg hasznosítható 
bejegyzések, majd a bibliográfiákra, szakirodalomra 
való utalások. A debreceni egyetemi könyvtárban 
fellelhető könyveknél a leltári szám is szerepel. A 
Katalógus függelékeként kapott helyet a debreceni 
egyetemi könyvtárban őrzött 19 máriapócsi kézirat 
leírása. Csak utalhatunk rá, hogy az Ojtozi Eszter 
megőrzésében levő monostori levéltárban az ezret 
meghaladó igen gazdag és sokrétű cirillbetűs levél, 
okmány van. 

A kötet használatát nagymértékben elősegíti s 
értékét sok szempontból emeli a mellékelt kilenc 
(!) mutató, melyek a címet, nyomdát, a könyvek 
jelenlegi és korábbi lelőhelyeit, a posessorok és 
donátorok személyét stb. tekintve könnyítik meg a 
tájékozódást. A formájában is tetszetős, jól meg-
szerkesztett kiadványt 44 kép teszi szemléletessé, a 
külföldi szlavisták számára pedig az orosz nyelvű 
fejezetcímek és rezümék teszik hozzáférhetőbbé, 

Néhány mondatban arról, hogy művelődéstör-
téneti szempontokon túl a recenzens miben látja a 
hajdani szerzetesrendi könyvtár rekonstrukciójának 
jelentőségét. Néprajzosok, nyelvészek hangsúlyoz-
zák, hogy a magyar görög-katolikusok szokásaik-
ban, szókincsében, névanyagában stb. egy sor sajá-
tosságot képviselnek a magyar népi kultúrán belül. 
Erről a laikus is könnyen meggyőződhet egy nyír-
csaholyi, hodászi, penészleki, nyírlugosi, tiszabüdi 
stb. beszélgetés vagy lakodalom alkalmával. Az 
Ojtozi Eszter által katalogizált anyag jelentősen 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az egykori nemzetiségi 
etnikumok népi műveltségét részben átmentő görög-
katolikus vallású lakosság szellemi néprajza, nyelvi 
fordulatai, szókincse, névanyaga stb. mélyebb fel-
tárást nyerjenek. Ismeretes, hogy a görög-katolikus 
egyház híveinek népi műveltségére sajátos ünnep-
rendjével, önálló iskolaszervezéssel nagymértékben 
hatott . E hatás mélyebb felmérése sem történhet 

meg - egyéb, Uyen jelentőségű forrásanyag hiányá-
ban — a máriapócsi cirillbetűs anyag figyelembe-
vétele nélkül. 

A kiadványt az interetnikus nyelvi, néprajzi 
kutatások művelői, elsősorban pedig a magyar-
ukrán népi irodalmi kölcsönhatás iránt érdeklődők 
is haszonnal forgathatják. Jól felhasználható a 
kötet a szabolcsi helytörténet számára: a donáto-
rok és tulajdonosok bejegyzései olyan közvetett és 
közvetlen adalékokat tartalmaznak, amelyek egy-
egy falu történetét árnyalhatják. 

Külön kiemeljük; hogy a monostor és a szóban 
forgó könyvek történetének sajátos alakulása foly-
tán több könyvet és kéziratot az ukrán nyelvjárás-
történeti irodalom eddig is számon tar tot t . 

Udvari István 

Ujváry Zoltán: 

Szállj el, 
fecskemadár 
(Magyar Helikon, 1980 
460 old., 12 kép) 

Újvári Zoltán jeles folklorista, a Kárpát-medence 
magyarjainak és népeinek ismert kutatója, újabb 
kötettel gazdagította népköltészetünket: szülőföld-
jéről, a történeti Gömör megye népdalairól és bal-
ladáiról nyújt gazdag anyagot. Több mint 150 falu 
dallamanyagának gyűjtése, elemzése, összehason-
lítása után írja bevezető tanulmányát. Megállapítja, 
hogy az interetnikus kapcsolatok nagy szerepet töl-
tenek be a gömöri falvak népdalkincsének alakulá-
sában. 

Anyagát a hagyományos módon csoportosítja. 
A gömöri néphagyományban a lírai dalok mellett a 
leggazdagabb anyagot a balladák nyújt ják, amit a 
rabénekekkel együtt közöl. Jelentős szerepet tölt 
be a nép életében a szerelem és a lakodalom, 
amelynek dalait együtt találjuk. A dalszövegek 
alakulásában szerepe lehetett az idegenben való 
katonáskodásnak és a munkavállalásnak is. A kato-
nadalokat az első világháború végéig követhetjük 
nyomon. Itt az ismert szövegnél a változást egy-egy 
falu vagy város jelenti. A hagyománytartó pászto-
rok dalai mellett a betyár- s a bujdosódalok követ-
keznek. A szolga- és az aratódaloknál a keményebb 
hangvétel főleg a sommásdalokban figyelhető meg. 
Helyet kapnak az amerikás dalok is, amelyek nem-
csak a kivándorlás tényét és emlékét őrzik, hanem 
hazavágyódást is. A vásári és a vidám dalokban, de 
az új típusú nótáknál is megfigyelhető a városok-
nak s bizonyos ponyvanyomtatványoknak a hatása. 
A kötet befejező része gyermekdalokkal foglal-
kozik, amelyek közül több archaikus elemet is őriz. 

Ujváry Zoltán a dal szövegének, dallamának le-
jegyzése mellett nem feledkezik meg a daloló nép-
ről sem. Figyelemmel kíséri a szlovák-magyar kap-
csolatok kölcsönös hatását, s a népi kultúra szá-
mos, egyező vonását világítja meg. 

Dr. Szamosújvári Sándor 
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Bányászati 
hagyományőrzés 
- miniatűr könyvekben 

1977-ben Miskolcon alakult meg harmincegy 
taggal a Péch Antal miniatűrkönyv-gyűjtők klubja. 
Ma a klub az egész országot átfogja; kiadványai ér-
tékes és érdekes hozzájárulások a bányászat hagyo-
mányőrzéséhez. A bányászat és kohászat mellett a 
fémfeldolgozás is a könyvek témái körébe tartozik. 
Az eddigi kiadványok: Tóth Pál: Péch Antal élete 
és munkássága (1977), Zsámboki László: A selmeci 
műemlék könyvtár (1981), Tóth Pál: Bányász-
kohász dalok (1980), Csath Béla: Zsigmondy Vil-
mos (1981). Ez utóbbi kiadás már másodszor je-
lenik meg, német nyelven is kiadták, Zsámboki 
László a szerzője a Pénzverésoktatás Selmecen 
(1982) című munkának, folyamatban van a Falle-
rek, az Agricoláról szóló és más, a bányászat ta l -
kohászattal kapcsolatos miniatűr könyvek kiadása 
is. A 40 x 50 mm-es könyveket Tóth Pál bánya-
mérnök gondozza, aki egyben a miniatűrkönyv-
gyűjtők klubjának titkára is, A miniatűr könyvek 
bányászati sorában a 200 éves mecseki bányászat 
megújulásának („a liasz-programnak") kötete 
Pécsett jelent meg, Békéssy Gábor gondozásában, 
35 x 55 mm-es formátunban - gazdagítva a Mis-
kolcon immár hatodik éve folyó munkát , a bá-
nyászati miniatűr könyvek sorát. 

Krisztián Béla 

Csizmadia Imre: 

Pirkadattól delelőig 
(Magvető, 1982. 5 78 old.) 

Nagy Gyula, Orosháza etnográfusa megszállot-
tan hisz abban, hogy a hagyományos paraszti gaz-
dálkodás képviselői közül többen eredményesen 
forgathatják a tollat. Vallja, hogy több haszna lesz 
a néprajztudománynak, az utókornak abból, ha a 
földműves saját maga írja le életét, annak részeként 
a gazdálkodás módját, élete fordulóit, örömét, bá-
natát, mintha néprajzkutatók, szépírók teszik 
ugyanezt. Az általa írásra biztatott emberek közül 
Csizmadia Imre különösen megfelelt a beléje vetett 
bizalomnak. 

Az orosházi kisparaszt könyve — más népi 
önéletíráshoz hasonlóan — átmenet a szépirodalmi 
mű, a néprajzi pályázati dolgozat, a szociográfiai és 
művelődéstörténeti munka között. Elsősorban a 
XX. század első felének tiszántúli kisparaszti életét 
ismerhetjük meg belőle. Részletes leírásai, például 
az I. világháború idején családfő nélkül folyó gaz-
dálkodás aprólékos bemutatásával, kordokumen-
tumként értékes, de csökkenti a mű szerkezetének 
feszességét. Az önéletírás egy-egy eseményleíró 
részlete bizonyíték arra, hogy a tanyán élők emberi 
kapcsolataiban nem volt meghatározó a nemzeti-

ségi és vallási hovatartozás. A paraszti gondolkodás-
és magatartásmód kutatói adatként használhatják a 
jelzett leírásokat. 

A mű nyelve, stílusa élvezetes. Tájnyelvi idéze-
tek, dramatizált részletek váltják egymást a realiz-
mus és a romantika határán meghatározható stílusú 
leírásokkal. Kár, hogy a ritkán előforduló, túlzot-
tan választékos, helyenként mesterkélt fordulato-
kat - melyek a népnyelvtől idegenek - nem gyom-
lálták ki a szerkesztés során. 

A szerencsés véletlen és a tudatos megfigyelés 
eredményeként két nyelvjárást is rögzít a szerző. 
„Könnyű nekem, a feleségemtől mindennap vásár-
helyi beszédet hallok, én meg ma is orosháziasan 
beszélek." - írja. Ma, amikor a nyelvjárások hang-
tani, szókincsbeli, mondattani megnyilatkozásai 
beszédünkből és gondolkodásunkból is erősen ki-
veszőben vannak, Csizmadia Imre a Vásárhelyi 
Puszta o-ző és Orosháza i-ző és e-ző nyelvjárásának 
felidézésével megerősíthet bennünket a nyelvjárás 
megőrzésének szükségességében, ti, hogy ezáltal 
színesebb, gazdagabb lehet nyelvünk, beszédünk. 
(Köszönet a kiadónak a zárt e jelöléséért.) 

A köte t tagolása, a kisebb, akár néhány oldalas 
részekre bontás, s a részekre pontos témamegha-
tározó címadása áttekinthetővé teszi a kötetet . 
Kár, hogy nem készült a tagolásnak megfelelő tar-
talomjegyzék. 

Csizmadia Imre földműves-öntudatát Nagy 
Gyula írói önbizalommal erősítette meg. Ez tükrö-
ződik a Végszó és gyónás c. befejező rész követ-
kező mondataiban: „Üzenetet írok önéletírá-
sommal. A múlt üzenetét örökítem meg a jelen és 
jövő számára. Egy letűnt kort elevenítek föl, az 
akkori tanyai ember életét, szokásait, küzdelmeit 
és szórakozásait, , . . a bennem élő múltat írtam itt 
le." Majd később így folytatja: „Jóleső érzéssel 
teszem le a tollat, azzal a tudattal, hogy elszámol-
tam életem első felével. Életem eredményeinek 
további leírásában — ha lesz rá időm - már többes 
számban fogok beszélni." 

Várjuk a házasember életéről szóló híradást. 
Szűcs Judit 

A rábaközi Mihályi 
„A Rábaköz név kellemesen cseng magyar fülek-

ben. Aki ismeri, aki csak olvasott vagy hallott e 
vidékről, termékeny földű, változatos tájú, szorgal-
mas és ügyes népű, színmagyarságú és sajátos nyelv-
járású tájegységnek tudja. Okkal. A szűkebb pátria 
szerelmesei nevezhették el - ér thető jóindulatú túl-
zással - Kis Kánaánnak, mintha nem akartak volna 
megelégedni azzal, hogy a Rábaköz, ez a Rába, Kis-
Rába és Rábca határolta nagy „sziget" egy ugyan-
csak dicsérő jelzővel illetett nagyobb területnek, a 
történeti Sopron megyének, a Kultúrsaroknak a 
része. Ne firtassuk, miben túloztak a névadók, mert 
sok igazságuk volt." Kiss Jenő nyelvjáráskutató, 
egyetemi docens írta ezeket a mondatokat a győri 
Műhely c. folyóiratban megjelent tanulmánya kezdő 
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soraiként (Barangolások a Rábaköz nyelvi világá-
ban. 1981 .3 . sz) 7. old.) 

Az ember önkéntelenül is arra gondol, milyen 
lehet az ő szűkebb pátriája, ha nem érdemelt ki 
tisztelőitől hasonlóan elismerő szavakat? Nekem, 
aki az ország másik felén nőttem fel, legyen szabad 
ezt a rokonszenvesen és kedvesen elfogult vallo-
mást olvasva, kissé tréfás hangot megütnöm. Én 
nem a Kisalföldön, hanem a Nagyalföldön, Kőrös-
közön és Viharsarokban eszmélkedtem. Sajnos a 
Kánaánt már nem tudom letromfolni, mert Faze-
kas Mihály verse kissé északabbra eső vidékről szól: 
„Oh, te áldott Kanahám, Hortobágy mellyéke!" 
így hát nem vitatkozom. Inkább arról igyekszem 
röviden számot adni, hogy a maga szakterületén mi 
mindent tett eddig Kiss Jenő azért, hogy a Rába-
köz híre-neve ne halványuljon el. Számos cikk és 
tanulmány, fél tucat önálló könyv és kiadvány az 
eddigi eredmény. 

Nem ismertetést vagy bírálatot írok, az a nyelv-
tudósok dolga, Kiss Jenő önálló alakban megjelent 
munkái ugyanis szigorú értelemben vett szaktanul-
mányok, hanem arra szeretném a figyelmet felhív-
ni, milyen ösztönzésekből és nemes indulatokból 
születtek ezek a művek. Félretéve a tréfás hangot, 
lássuk előbb őket leltárszerűen felsorolva! 

Az első, afféle előhírnöke a később kifejlődő 
nagy munkának, egyetlen részletkérdést tárgyalt, és 
sokáig társ nélkül volt: A rábaközi Mihályi igekép-
zői. Nyelvtudományi Értekezések,69. sz. Bp., 1970. 
1979-től aztán szinte sorozatban láttak napvilágot 
a rábaközi nyelvjárással foglalkozó tanulmányok: 
Mihályi tájszótár (Rábaköz). Nyelvtudományi Ér-
tekezések, 103. sz. Bp., 1979. Nyelvjárási tanul-
mányok. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiad-
ványai, 159. sz. Bp., 1981. A cipészmesterség szak-
szókincse a rábaközi Mihályiban. Magyar Csoport-
nyelvi Dolgozatok, 5. sz. Bp., 1981. A rábaközi 
Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana, Bp., 
1982. Fejezetek a mihályi nyelvjárás mondattaná-
ból. Bp., 1982. A Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság Kiadványai, 64. sz. 

Láthatóan összefüggő elgondolás megvalósításá-
ról, megtervezett munkáról van tehát szó. A szótár 
anyagát például tizenöt éven át (1961 — 1976 kö-
zött) gyűjtötte a szerző. Előbb csaknem ösztönö-
sen, amint egyetemi hallgatóként felismerte, hogy a 
nyelvjárás megörökítése tudományos feladat 
lehet, aztán rendszeresen és tudatosan. A kiadvány-
sorozatból legszorosabban az utolsó ket tő tartozik 
össze. Szerzőjük a nagy eredményeket felmutató 
magyar dialektológiai vizsgálatok adósságából tör-
lesztett, amikor megírta - elsőnek a magyar nyelv-
tudomány történetében - egyetlen nyelvjárás mo-
nografikus igényű hangtanát, alaktanát és mondat-
tanát. Nagy lépés ez a magyar nyelvjárások nyelv-
tana tanulmányozásának területén, ami nélkül 
nyelvünket nem ismerhetjük elég jól. Különösen a 
mondattani tanulmány megírásánál kellett az úttö-

rő szerepéből sokat vállalnia Kiss Jenőnek. „Kísér-
letről", „szerény eredményekről", „szerény próbál-
kozásokról" ír munkájáról szólva mindkét nyelv-
járás-nyelvtani mű előszavában. A másodikat kü-
lönösen példaadónak, serkentőnek szánja, további 
rokon munkálatok kívánatos megindítójának. És 
itt nem a magabiztosság beszél belőle, hanem az 
aggodalom, ha legalább kísérleti munkákat nem 
teszünk az asztalra, a napról napra fakuló nyelv-
járások tanulmányozásának lehetősége visszavon-
hatatlanul elvész. 

A szótár valóban szerény társa a régebbi magyar 
tájszótárnak, a moldvainak, szamoshátinak, sze-
gedinek és a többinek, de a szerény külső alatt 
arányosan éppoly gazdag tartalom rejtőzik, mint a 
nagynevű elődök vaskos köteteiben. A mihályi 
szótár ugyanis nem foglalja magába a teljes szó-
kincset, még megközelítően sem, hanem a nyelv-
járás aktív, jellegzetes szókészletére összpontosít. A 
nagy művek mellett sok hasonlóra lenne szükség, 
hogy még részletesebben álljon előttünk a magyar 
nyelvjárások színes szókincse. Rokonsági termi-
nológiát használva, ennek a szótárnak „édes öccse" 
a cipészmesterség szakszókincsét tartalmazó füzet . 
Ez a vállalkozás sem tartozik a gyakoribbak közé a 
hazai nyelvészek körében. 

Kiss Jenő a magyar nyelvtudomány értékes 
hagyományait folytatja nemcsak a lelkiismeretes 
munkával, hanem azzal is, hogy a nyelvjárás tanul-
mányozását nem választja el a néprajztól, a törté-
netírástól és általában a helyismereti vizsgálódá-
soktól. A szótár példázza ezt a módszerbeli törek-
vést a legszemléletesebben. Nemcsak Mihályi rövid, 
de minden lényeges mozzanatot magába foglaló 
történetét tartalmazza, hanem a példaanyagban és 
a szómagyarázatokban igen változatos néprajzi és 
művelődéstörténeti adatsort talál az érdeklődő, 
mely valóban kitekintést nyújt a környezetre, a 
Rábaközre is. Ismert dolog, hogy Csüry Bálint, 
majd nyomában tanítványai mennyire hangsúlyoz-
ták, hogy a néprajzi megfigyelések nem választ-
hatók el a nyelvjárási gyűjtőmunkától. Kiss Jenő 
tanulmányainak mutatványszövegei néprajzi 
szempontból is értékes darabok. 

Ilyen munkát csak az végezhet, aki úgy ismeri 
terepét, mint a tenyerét. Talán már mondanom 
sem kell, hogy a szűkebb pátrián belül Mihályi a 
szerző szülőfaluja. Anyanyelvjárását írja le és elem-
zi munkájában, ami még nincs befejezve: „Tamási 
Áron meg Sütő András szavai járnak az eszemben, s 
rádöbbennek; mulasztások terhei nyomják lelki-
ismeretünket. Mennyivel többet tudhatnánk Rába-
köz elmúlt életéről, ha múltunk múló hírnökei, a 
tájszavak feljegyzettettek volna! De még nem késő -
vigasztalódom. Százával élnek, százával szolgálnak 
bennünket , a maradékot még csűrbe takaríthat-
juk ." (Műhely, 1981. 3. sz. 9. old.) 

Kósa László 
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Gyermekjátékok, Hévízgyörk 

Gyűjtötte: Hintalan László, 
közreműködött Lázár Katalin. 
(Kiadja a Pest megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Szentendre, 
1980. 252 old.) 

„A régi magyar paraszttársadalomban a falube-
liek szórakozási formái között a dalokon, tánco-
kon, szokásokon, meséken kívül nagyon jelentős 
szerep ju to t t a gyerekek játékainak is. Bár a nép-
rajztudomány az egész magyar nyelvterületen vég-
zett játékgyűjtéseket, egyetlen falu teljes játék-
anyagáról tudomásom szerint még nem jelent meg 
monográfia. Ilyen célból kezdődött gyűjtés 1976-
ban egy észak-magyarországi faluban, a Pest megyei 
Hévízgyörkön" - olvashatjuk a kötet előszavában, 
majd néhány sorral lejjebb: „a kiadványt mind-
azoknak szánjuk, akik a játékok és általában a nép-
rajz iránt érdeklődnek". 

Különösen nagy haszonnal forgathatják a köny-
vet pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok, napkö-
zis nevelők), népművelők és fiatal szülők, akik a já-
tékok menetének s szabályának leírása mellett 
megismerhetik a játékok hátterét és bepillantást 
nyerhetnek egy ma már ismeretlen falusi életfor-
mába. 

A kötet 295 játékot tartalmaz, az adatközlők 
elbeszélésének szó szerinti lejegyzésével. Ez él-
ményszerűbbé teszi a játékok olvasását és eljátszá-
sát is. Hintalan László így ír erről: „Mindenképpen 
szerettem volna megoldani, hogy az olvasó ne já-
tékszabályokkal találkozzon elsősorban, hanem 
emberekkel." Erre példának egy tanító mondókát 
idézek: ..Hun az esze?' - , .Akartam tudni, hogy 
már értelmes-e. Térdemre ültettem, teszegetten a 
jobb kézit a homlokához. Mindig a jobb kezével 
kellett kezdeni tanítani a mozgásokat. Mert azt 
akartuk, hogy jobbos legyen. Ha már kétszer-
háromszor mondtuk neki, hogy azután már ha 
nem is mondtuk, akkor is ütögette, hogy kérdez-
zük: - Hun az esze? - Hun a haja? - Hun a sze-
me?' 

Az utószóban bepillantást kapunk a gyűjtésről, 
a gyűjtés módszeréről és a játékanyagról, a Mellék-
letek pedig dallam-, térforma- és életkormutatót 
tartalmaznak. 

Az anyag a falu 1900 -1945 között i játékéletét 
mutatja be. A játékok csoportosításakor a gyűjtő és 
az összeállításban közreműködő Lázár Katalin azt 
vették figyelembe, hogy „minden játéknak van egy 
élményadó, központi magva", ami a rendezés alap-
ja lett. Ennek a szempontnak a figyelembevételével 
négy fő fejezetre oszthatók a hévízgyörki játékok: 
mozgásos, párválasztó, eszközös és szellemi játé-
kokra. Ezek mellett, mint a játékok előzményei 
külön kerültek a kiszámolok, és mint a párválasztó 
játékok folytatása a fonójátékok. Külön csoportot 
alkotnak a mondókák (természet-, növény- és állat-

mondókák), valamint a csúfolók (név-, foglalko-
zás-, tulajdonság- és általános csúfolók.) 

A játékok gerincét, mintegy kétszázat, a négy 
fő csoport alkotja. A mozgásos játékok csoportjá-
ban megtaláljuk az ölbeli gyermekek játékai mellett 
a guggolós és kifordulós körjátékokat, pl. „lánc, 
lánc, esti lánc", valamint a táncos játékokat is, pl. 
„Csillag Boris". Ebbe a csoportba tartoznak a ka-
pus és hidas játékok és a fogócskák, amelyekbe 
minden olyan játék beletartozik, amelyben a játék 
lényege, hogy az egyik gyerek megfogja a másikat, 
így került egy csoportba az „elaludt az álmos 
cica", a „Két hátulsó pár, előre fussatok", valamint 
a „Tüzet viszek" és a „Gyertek haza, kislibáim" já-
tékok. 

A párválasztó játékok azért kerültek külön feje-
zetbe, mert „Minden játékban csak egy a fontos", 
mint a kötetben olvashatjuk. 

„Azért az olyan szorongó érzés volt, hogy jaj, 
ugyan engem választ-e, vagy valaki mást! Hogy ki 
kinek tetszik, vagy ki kit szeret". Pl. „Zörög a ko-
csi a fagyon", illetve „Mit jár erre hédervári kisasz-
szony? ". 

Az eszközös játékok fejezet három részre oszt-
ható. Az elsőben a tárgykészítő játékok találhatók, 
amely különösen azok számára fontos, akik a gyer-
mekek kézügyességének fejlesztésére eredeti játé-
kok készítését szeretnék felhasználni. Ilyen játé-
kok a házépítés, kocsi, rongybaba, kukoricababa, 
töklámpa stb. A második csoportban az ügyességi 
eszközjátékok vannak (pl. bogáncs, csigázás, csül-
közés), míg a harmadikban a labdajátékok. Ezek 
lehetnek elkapósak (pl. falhozverő), kidobósak 
(pl. dugós vagy kiütős) és botos (pl. süttülülü). 

A szellemi játékok fejezet is az életkor széles 
skálájának játékkincsét mutatja be: a kisgyermek 
beszédtanításától a nagyobbak szellemi frisseségét, 
fogékonyságát figyelembe vevő és próbára tevő já-
tékig. Külön csoportba kerültek a tanító mondó-
kák (pl. „Hun az esze?"), a nyelvbotlók (pl. a 
„Csetneki csikós"), a hosszú mondókák, felelgetők, 
a becsapós kérdések és játékok, találóskérdések és 
azok a játékok, amelyben ügyességet, szívósságot 
próbálnak ki egymásközt a gyerekek („Találd ki!", 
„Álld meg, hogy ne csináld!", „Találd meg!"). 

Hintalan László megállapítja, hogy bár egy falu 
játékmonográfiája még nem készült el, az összesí-
tés alapján elmondható, hogy Hévízgyörkön min-
den játéktípusnak van megfelelője. Azokat a játé-
kokat gyűjtötte össze, amelyek régebbiek, „sokan 
és sokáig" játszották őket. 

Közismert, hogy a mai gyerekek játékismerete 
igen csekély, meg sem közelíti az adot t időszak 
gyermekeinek játékismeretét. (Egy-egy hévízgyörki 
gyermek mintegy 150 játékkal élt az 1 - 1 4 éves 
kora közötti időben.) Ha az összegyűjtött játékok-
nak egy részét sikerül gyermekeinkkel megismertet-
ni, így átmenteni a jövő nemzedékének, akkor már 
tet tünk valamit. 

Kár, hogy a könyv fűzésének minősége a gya-
kori forgatást nem teszi lehetővé, mert ez az érté-
kes játékanyag egy-kétszeri kézbevétel után lapjaira 
hullik szét. . . . _ .. Markos Gyöngyi 
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