
Dr. Bodor Antal—Dr. Gazda István: 

Magyarország 
honismereti irodalma 
(1527-1944) 
(Könyvértékesítő Vállalat, 1984. 483 old.) 

Nagy jelentőségű vállalkozásba kezdett a 
Könyvértékesitő Vállalat Tudománytár címmel 
indított ú j sorozatával, ma már ritkaságszámba 
menő, gyakorlatilag hozzáférhetetlen tudo-
mányos művek utánnyomásos újrakiadásával . 
A reprint sorozat második köteteként adta ki 
1984 tavaszán, Magyarország honismereti iro-
dalmát. Az eredeti mű, dr. Bodor Antal: 
Magyarország helyismereti könyvészete 
1527—1940. című alapvető munkája 1944-ben 
jelent meg a Magyar Társaság közreműködésé-
vel, a szerző kiadásában. Ezt egészíti ki 
dr. Gazda István tudománytörténész, a sorozat 
szerkesztője egyrészt a szerző eredeti, kézi-
ratban maradt pótlásaival, másrészt — Bodor 
müvét a történelmi korszakhatárig folytatva — 
az 1941—1944 évek helytörténeti irodalmának, 
továbbá csaknem száz esztendő vármegye-mo-
nográfiáinak és sorozatainak úttörő jelentő-
ségű könyvészeti feldolgozásával. 

„Minden könyvnek megvan a maga sorsa!" 
A második világháború idején megjelent 
könyv példányai még az elosztás előtt a tűz 
martalékává lettek, alig néhány kötet maradt 
fenn napjainkra. Nagy veszteség volt ez; a 
magyar helyismereti kutatás évtizedek óta 
sínyli egy átfogó, tájékoztató bibliográfia hi-
ányát. 

A helyismereti kutatás — a gyűj teményes 
munkáktól és a várostörténeti tanulmányok-
tól eltekintve — a századfordulón került a tu-
dományos érdeklődés előterébe. Úttörői a 
franciák voltak, kisebb-nagyobb területek 
komplex tájmonográfiáival, valamint a néme-
tek konkrét témák vagy jelenségek adott te-
lepülésekre vonatkozó feldolgozásaival. 

Magyarországon elsőként a településtörté-
net, a faluszociológia és a településföldrajz 

művelői kezdtek helyismerettel foglalkozni. 
Hőbb a tá jak és a városok, majd a két világhá-
ború között a falvak sokszempontú (történelmi, 
néprajzi, nyelvészeti, szociológiai, természet-
tudományos, településföldrajzi, végül komplex 
településtudományi) kutatása is megindult. 

In memóriám dr. Bodor Antal: a reprint 
kiadás bevezetéseként Gazda István rövid mél-
tatása tanulságosan tükrözi egy, a hazájáért, 
népéért felelősséget érző, vállaló szakember-
nek a honismereti kutatás felé vezető út ját . 
Bodor a tudományos munkásság mellett szer-
vező, mozgósító tevékenységet is folytatott 
a falu megismerése, a falufejlesztés, a szülö-
földismeret, a múlt és jelen ismeretéből táplál-
kozó hazaszeretet erősítése érdekében. Mint 
a Falukutató Intézet igazgatója kezdte meg 
1935-ben egy honismereti bibliográfia anyagá-
nak gyűjtését . A könyvnyomtatás 500. évfor-
dulójára tisztelgő, 1944-ben megjelent nagy 
műve a történelmi Magyarország területén 
413 év alatt (18 különböző nyelven) megjelent, 
több mint 14 ezer önálló helyismereti munka 
könyvészeti adatait tartalmazza. A szerző cél-
kitűzései úgyszólván változatlanul időszerűek 
ma is, ezért helyénvaló, hogy az eredeti kiadás 
előszavából szó szerint és bővebben idézzünk: 

,, . . . mindenkivel alaposan meg kell ismer-
tetni lakóhelye tanulságos múltját, mai érté-
keit s fejlesztésének tennivalóit, mert ez fo-
kozza a szülőföld és a haza szeretetét, s az ér te 
való áldozatos munkát. E könyv avval szol-
gálja a fenti célokat, hogy a történelmi 
Magyarországon fekvő falvak és városok, 
megyék, tá jak és országrészek betűrendjében 
felsorolja a könyvcímek szerint róluk írt mű-
veket. ( . . . ) E tájékoztató egyaránt elősegíti 
a helyszíni részletkutatást s a tudományos 
összefoglalást végzők munkáját , megkönnyíti 
a megyei és a községmonográfiák készítését, 
a családtörténeti adatszerzést s a mind nagyobb 
jelentőségű szülőföldismereti oktatást. A hazai 
idegenforgalmat azzal szolgálja, hogy érdekes-
ségekben bővelkedő helyeinkre a figyelmet 
felhívja. 

Kívánatos, hogy az itt közölt forrásmunkák, 
vezérfonalak és mintamonográfiák felhaszná-
lásával elkészüljön hazánk minden számottevő 
községének története, térképpel és statisztikai 
adatokkal megvilágított ál lapotrajza s fejlesz-
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tési terve, és mindez — egyelőre legalább 
kéziratban — a vezető emberek tájékoztatá-
sára szolgáljon, összevontan pedig nyomta-
tásban is megjelenjék. Elsősorban a középisko-
lák tanárai hivatottak arra, hogy munkameg-
osztással összeállítsák környékük monográ-
fiáját, s azt az iskolán kívüli népmüvelésnél 
is felhasználják." 

A bevezető a továbbiakban alapos és 
rehdszeres útbaigazítást nyúj t mind a jelen 
bibliográfia, mind az egyéb könyvészeti mun-
kák, a közkönyvtárak, kézirattárak, tudo-
mányos gyűj temények stb. használatához. 
A teljesség igényéről — főként takarékossági 
szempontból — lemondva „szerény kivitelű, de 
sokoldalú tájékoztatót" kíván közrebocsátani, 
melyben kénytelen eltekinteni a fontosabb cik-
kek, tanulmányok, évkönyvek stb. közlésétől, 
és mellőzi a Budapestre vonatkozó — egyéb-
ként sokrétűen feldolgozott és bárki számára 
könnyen hozzáférhető — nagy terjedelmű 
címanyagot is. 

Bodor munkája számba veszi a helyismereti 
kutatás általános módszertani és segédkönyve-
it, a fontosabb összefoglaló műveket és 
adatgyűjteményeket, záradékként pedig az 
1940-ig megjelent bibliográfiákat és folyóira-
tokat, szakcsoportok szerint. Mintegy a fővá-
rosi anyag pótlásaként kitér a budapesti nyil-
vános könyv- és kézirattárak, valamint kataló-
gusaik ismertetésére is. 

A mű gerince a több mint 400 hasábot 
elfoglaló részletes helyismereti bibliográfia. 
Címanyaga (a helyi hasznosítás érdekében) 
felöleli a legkisebb, tudományos szempontból 
akár jelentéktelennek minősíthető helytörté-
neti kiadványokat is. Számos elfeledett és rég 
elveszett könyv egyetlen számontartója, felku-
tatásuknak ösztönzője. Az anyag elrendezésé-
ben a helyismereti—honismereti kutatás alap-
vető rendező elvét: a helynevek szerinti felso-
rolást alkalmazza. Országrészek, nagy- és 
kistájak, vármegyék, városok, falvak, hegyek 
és vizek, néprajzi egységek követik egymást 
betűrendben. Hogy képet alkothassunk a gyűj-
temény gazdagságáról: a „Dunántúl" általános 
irodalma 4 hasábot tesz ki, ezen túl pl. a „Bala-
ton és környéke" 5 hasáb, Somogy vármegye 
2 hasáb, Pécs 5 hasáb ter jedelmű, s külön 
címszó alatt szerepelnek a „Zala folyó és 
völgye", a „Gerecse hegység", a „Somló 
hegy", a „Sokoróalja", a „Hetés" stb., stb. 
A többnemzetiségű helységeknél, amelyekről 
idegen nyelven is jelentek meg publikációk, 
a néwar iánsoka t is feltünteti, pl. „Nagyszom-
bat. (T. Trnava, Tirnau, Tyrnavia). 40." 
A címszó után szereplő szám a helyet (helysé-
get) magába foglaló vármegyének a mutatóban 
kiemelt sorszámát jelenti, nagymértékben 
megkönnyítve így (különösen a jelenlegi 
országhatárokon túli területeken) az eligazo-
dást. 

* 

Bodor Antal felbecsülhetetlen é r tékű művét 
a reprint kiadást is gondozó Gazda István 
tudománytörténész folytat ja 1941-tól a törté-
nelmi korszakhatárt jelentő 1944. évig. Széles 
körű adatgyűjtésének csupán egy témaköre: 
a müvek tudományos értékét mérlegelve erő-
sen válogatott helytörténeti címanyag kapott 
helyet a jelen kiadványban. A bibliográfiai 
munkákat szakcsoportonként és évenként, az 
önálló helytörténeti műveket — az alapművel 
azonos területre kiterjedően, azzal azonos 
rendszerben — a helynevek betűrendjében 
közli. (Sajnálatos, hogy a címszavak tipográfiai 
kiemelése és a vármegye-mutatószámok fel-
tüntetése az ú j fejezetekben elmaradt.) 

Gazda István helytörténeti bibliográfiájához 
egy (szerényen ,,Függelék"-nek nevezett) igen 
fontos fejezetet csatol: a vármegyetörténeti 
sorozatok bibliográfiáját. Anyagát három 
korszakra tagolva dolgozza fel: az első vi-
lágháború előtti fél évszázad, a két világhá-
ború közötti évek és az 1938—1944 közötti idők 
termésére. A korszakok előtt nagyszerűen 
hasznosítható — bár esetenként talán kissé 
szűkszavúnak tűnő — áttekintést nyú j t a szer-
kezetet adó megyebeosztás kialakulásáról és 
változásairól. A számos megyetörténeti vállal-
kozás között Orbán Balázs és Csánki Dezső 
monográfiasorozatát is megtaláljuk, megyék 
szerinti részletezésben. Külön ki kell emelnünk 
a (túlnyomórészt) Borovszky Samu által szer-
kesztett Magyarország vármegyéi és városai 
c. sorozat első pontos összeállítását, az egyes 
kötetek hovátartozásának és megjelenési évé-
nek energikus kutatómunkával történt „meg-
fejtését". Űj bibliográfiai felfedezésként üdvö-
zölhetjük a millennium alkalmából a század 
végén (némely esetekben később) kiadott me-
gyemonográfiák millenniumi (rejtett) sorozat-
ként. való összesítését. Nagy segítség a helytör-
téneti kutatásban a Bodor könyvészeti munká-
kat tartalmazó fejezetét kiegészítő, a vár-
megyetörténeti dolgozatokat feldolgozó főbb 
bibliográfiák közreadása, végül a megjelent 
vármegyetörténetek és történeti adattárak 
megyék szerinti összesítése. Az utóbbiban ta-
lán nem lett ,volna hiábavaló, ha a monografi-
kusán addig fel nem dolgozott megyék nevei is 
szerepelnek (pl. Zólyom vm.), éppen a figyelem 
felkeltésére. 

Gazda István munkája helytörténeti vonat-
kozásban hézagpótló Bodor Antal négy évszá-
zadot felölelő és Csomor Tibor: Magyarország 
Honismereti Bibliográfiája I. kötet c. 1972-ben 
megjelent, az 1950—1970 közötti időszakot 
feldolgozó — az előbbivel megegyezően széles 
témakörű, de attól eltérően csak a jelenlegi 
országterületre vonatkozó címanyagot tartal-
mazó — könyvészete között. (Az 1945. utáni 
évek termése több különböző szakbibliográfiá-
ban szerepel, sa jnos ezek nem mindegyike 
rendelkezik helynévmutatóval.) 

Bodor Antal müve újranyomásának és Gazda 
István szerkesztő és a reprint kiadás anyagát 
tudományos kutatómunkával kiegészítő tevé-
kenységének köszönhető, hogy az 1527-tól 
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egészen 1944-ig terjedő időszakra az egész 
magyar nyelvterületen használható bibliográ-
fia áll a helytörténettel és honismerettel foglal-
kozók, kutatók és könyvtárosok rendelkezésé-
re. 

Dr. Havas Gáborné 

Kovács Gergelyné: 

Alföld 
(Panoráma, 1983. 320 old.) 

Való igaz, hogy az Alföld hazánknak az 
a része, amelyet az idegenforgalom szempont-
jából ritkábban emlegetünk, mint országunk 
bármely más részét. Dicséretes kivétel, hogy 
a Panoráma Kiadó két alkalommal is külön 
kötetet szánt pl. Debrecenre. Az elsőt többen 
Írták, s 1968-ban jelent meg, a másodiknak 
írója Kovács Gergelyné, megjelenési ideje 
1981. A szerző azonos az Alföldről szóló kötet 
írójával, tehát neve nem ismeretlen a turistás-
kodó bel- és külföldiek előtt. 

A Debrecen kötet után érdeklődéssel 
vesszük kezünkbe a szerző Alföld című munká-
ját. Beosztásában, hasonlóan a Debrecenhez, ez 
is tartalmaz ú j törekvéseket, újításokat. A más-
fél ívnyi általános földrajzi ismertetés után 
következik az általános történeti fejlődéssel 
foglalkozó szövegrész. Külön fejezetben 
tárgyalja a szerző a művelődéstörténeti mon-
danivalókat. A kötet első része végül itt is 
gyakorlati útmutatást tartalmaz, tekintélyes 
oldalszámmal. így például felsorolja a „sárga 
angyalok" lelőhelyeit, az autómentés, az utin-
formszolgálat, a gépkocsijavitás állomásait. 
Számba veszi a ma már községi (volt AFIT), 
illetve szövetkezeti szerelő-javító üzemeket; 
a gyógyfürdőket pedig nemcsak felsorolja, de 
vizük összetételéről is tájékoztat. Nem feled-
kezik meg az idegenforgalmi hivatalokról, az 
alföldi városok múzeumairól, a szállodák, cam-
pingek adatairól, lelőhelyeiről sem. 

A kötet kilenc nagy fejezetben — kilenc jó 
útiprogramban — tartalmazza egy-egy alföldi 
városnak és környékének nevezetességeit. 

A jól átgondolt tárgyalási renden belül több 
jó, világos szerkezeti megoldást alkalmaz. 
Pl. az egyik fejezet, a Duna bal parti területé-
nek tárgyalásánál Budapest déli határától indul 
délre, a Duna mentén Hercegszántóig, ahol 
a folyó átlépi az országhatárt, s eközben sorra 
veszi a folyómente említésre méltó települé-
seit. De nem mond le a közlésre érdemes 
helyekről akkor sem, ha azok nem a főút vagy 
a vasútvonal mentén fekszenek. A főútvonal 
mentén fekvő települések tárgyalása után a so-
rok elé függőleges, figyelmeztető vonalat húz, 
s a „Letérés" szóval kezdi az ismertetést. Néha 
ez a „letérés" 20—50 km mélységben is be-
nyúlik távolabb eső településekhez. 

A nagybetűs városok nevezetességeinek 
tárgyalásánál feltűnően vastag betűvel emeli 
ki a fontosabb középületeket, templomokat — 

a várostérképen ezek élethű rajzát találjuk. 
A többi, kevésbé jelentós objektumnál a meg-
felelő helyen egy-egy karikába foglalt szám 
áll. A városok részletes ismertetése után a „Ki-
rándulások" címszó alatt különböző, fontosnak 
ítélt települések tárgyalása következik a Pano-
ráma-köteteknél ismert módon. 

Az Alföldről való hiányos tudásunkat kitű-
nően pótolja ez a Panoráma-kötet. A szerző 
még az elpusztult településekről is megemlíti 
az Árpád-kori okleveles anyagban előforduló 
első adatokat, és általában sok jó adatot gyűj-
tött össze az Alföld területéről. Mindenütt közli 
a legújabb népszámlálási adatokat, bemutatja 
a települések múltját, a történelmi viharok 
után újraéledő települések nevezetességeit. 
Általában elmondhatjuk: komoly, alapos kuta-
tómunka eredménye ez a kötet. 

Itt kell kiemelnünk: az Alföld útikönyv 
a helytörténettel foglalkozók számára is je-
lentős mű, mert a szerző végigjárta az egész 
Alföldet, s egy-egy település történetét a nagy 
összefüggésekben látja. Ezért hasznos a hon-
ismeretet tanító pedagógus számára is, de 
számottevő segítséget ad egy-egy honismereti 
kör vagy egy, a szülőhelyét megismerni kívánó 
brigád tagjai számára. Kitűnő kirándulásokat 
lehet szervezni, tervezni nemcsak a környező, 
de távolabbi területekre is. 

Kis hiányosságként — inkább a kiadónak 
címezve — említenénk azokat a — bizonyára 
javító szándékú — „újításokat", amelyek azon-
ban inkább rontottak a köteten. Például kár, 
hogy eltértek az eddig megszokott oldalszámo-
zástól, valamint a térképek betűvel való jelölé-
sétől. Eddig a lapok felső sarkában találtuk 
ezeket, most pedig a lapok alján. Arra is job-
ban kellett volna vigyázni, hogy a térképekkel 
egy oldalon legyen a magyarázó szöveg. Menet 
közben keresgélve igen zavaró, ha lapozgatni 
kell. Inkább legyen valamivel kisebb a térkép, 
de férjen el arra a lapra — lapokra — ahova 
a magyarázó szöveg kerül. 

Másik újítás — ez sem a jobbak közül való 
—, hogy a térképeken a nem rajzzal ábrázolt 
objektumok helyén egy karikába zárt szám áll. 
Ezzel nemcsak az a baj, hogy a szám és a karika 
igen nagy, hanem az is, hogy az objektum 
helyén semmi jelölés — pont vagy felülnézeti 
rajzocska — nem áll. Vannak esetek, amikor ez 
a karika s szám nem jelöli világosan, melyik 
oldalán is van az utcának vagy a térnek mely 
táján áll a keresendő épület. A térképek 
sokszor nem a legújabb állapotokat tükrözik. 
(Pl. a gyulai vár környékének rajza vagy a hód-
mezővásárhelyi zeneiskola és környéke el-
nagyolt, tévesen tájékoztat.) De a fényképek-
nél is van néhol elírás. (Pl. a csongrádi kubi-
kosszobor szentesi megjelöléssel szerepel.) 

Feleslegesnek találjuk ilyen formában a kö-
tet fedő- és hátlapjának belső oldalára rakott 
Magyarország-térképeket, hiszen pl. az első 
fedőlapra rakott térkép csak útvonalakat s ke-
vés nagyvárost tartalmaz. A hátlap belső olda-
lára tett benzinkutas-térkép ilyen formában 
célt tévesztett. Aki nem autóval utazgat, annak 
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nincs is rá szüksége. Akik pedig autóval utaz-
nak, bizonyára van jobb, nagyobb léptékű 
országtérképük, az autósok számára fontos je-
lekkel. E két té rkép helyett sokkal jobb lett 
volna — akár két fél Magyarország-térképpel 
is — olyan, amelyen a könyvben tárgyalt 
városok, községek szerepelnének. 

Végezetül a jánlanánk a kötet végére olyan 
mutatót, amely röviden, esetleg kis rajzokkal 
szemléltetve, művészettörténeti fogalmakat 
magyarázna, hiszen — igen helyesen — sok 
művészettörténeti értékelés, jellemzés szere-
pel a könyvben. 

Tömöry Márta 

Beke György. 

Boltívek teherbírása 
(Kriterion, Bukarest. 1983. 405 old.) 

Ha majd valamikor a jövő században valakit 
a mai romániai magyarság sorsa érdekel, a leg-
biztosabb korrajzot Beke György ,,barangoló-
könyveiből" kaphat ja meg. Vállalt írói prog-
ramja, hogy tükröt tartson olvasói elé, ugyanis 
„kisebbségi helyzetében a romániai magyar-
ságnak létérdeke, hogy minden illúziótól men-
tesen, igazi realitásában ismerje meg önmagát, 
jelenét, lehetőségeit, távlatait". Egy közösség 
állapota megbízható felmérésének egyik leg-
jobb módszere a szociográfia. Szociográfiai 
tanulmányok az utóbbi 30—40 évben sajnos 
alig-alig jelentek meg a romániai kisebbségek 
életéről, úgy tűnik, hogy a pontos adatgyűjté-
seken alapuló, fel táró jellegű kutatásoknak 
a mostani idők nem kedveznek. Ezért Beke 
a kisebbségi lét különleges körülményeihez 
alkalmazkodva alakította ki jellegzetes írói 
módszerét. Riportjaihoz alapos előtanul-
mányokat végzett a tá j múltjáról, néprajzáról, 
művelődéstörténetéről. Ezeket beépítve, mai 
históriásként egyéni hangú, de tényszerű álla-
potjelentésekben tudósít az 1970—1980-as 
évek Romániában élő magyarságáról. 

Nekünk, magyarországi olvasóknak különö-
sen fontosak ezek az írások, hiszen sokszor 
csaknem olyan messze vagyunk a Beke által 
bejárt szórványoktól, mint ama jövő századi 
utódunk. Aki útitársául szegődik, olyan vidé-
keket ismerhet meg, ahova magyarországi tu-
risták ritkán jutnak, juthatnak el. E riportok 
nélkül nehezen ismerhetnénk meg a moldvai 
csángók m i n d e n n a p o s k ü z d e l m e i t az 
anyanyelv megtartásáért, de a szilágysági he-
pehupák, a Beszterce és Naszód vidékének 
egyre pusztuló szigeteiről, az ingázó székelyek, 
vagy a bukaresti magyarság sajátságos életé-
ről is Beke küld híreket. A Boltívek teher-
bírása pedig az író Mármaros, Szatmár vi-
déki útjairól tudósít. 

E képzelt boltív tartópilléreinek erejét a 
történelmi emlékezet, a táj művelődéstörténe-
ti hagyományai jelentik. A múltban e tájék az 
egyetemes magyar kultűrát is meghatározó, 
friss szellemet hozó újí tó mozgalmaknak a 
bölcsője volt. Ez a vidék adta Misztótfalusi Kis 

Miklóst, a magyar könyvnyomtatás európai 
hírű megalapozóját. A nagybányai festőiskola 
indulásától számíthatjuk a hazai modern fes-
tészet kialakulását. Innen tört be ú j időknek ú j 
dalaival Ady Endre, itt született Szilágyi Do-
mokos, a mai romániai magyar vers megúji-
tója is. 

Beke jól tudja, hogy mihelyt egy közösség 
elfelejti történelmi, kulturális értékeit, ha-
gyományait, ha az elődök tapasztalatait nem 
hasznosítja, fennmaradásának esélyét is el-
veszti. Ezért fokozott szenvedéllyel kutat ja , 
hogyan élnek e szellemi, kulturális örökséggel 
az utódok, van-e egyáltalán lehetőségük, hogy 
élhessenek vele. Az eredmény sokszor elkese-
rítő, megdöbbentő. A misztótfalusi könyves-
bolt vezetője még nem hallott faluja nagy 
szülöttjéről, Ady szülőfalujának könyvtárából 
két év alatt senki nem kölcsönözte ki a költő 
verseskötetét. Az iparosítás, a területek admi-
nisztratív átszervezése, az asszimiláció, az 
egyke rohamosan csökkenti a magyar nyelvű 
lakosság arányát. Megbízhatóbb adatok hi-
ányában ,,a legbiztosabb népszámlálás, ha a di-
ákokat adjuk össze". A tucatnyi falusi iskolá-
ban végzett felmérés eredménye nem ígér sok 
jót: fogyó osztálylétszámok, megszűnő osz-
tályok, iskolák jelzik a magyarság lassú pusz-
tulását. Nincs okunk bizakodásra akkor sem, 
ha azt olvassuk, hogy a megyének összesen egy 
magyar nyelvű gimnáziuma van, hiányoznak 
az anyanyelvű óvodák, vagy Máramarosszige-
ten, ahol a múlt századokban jogi akadémia, 
teológiai fakultás, két gimnázium, román 
tannyelvű iskola és tanítóképző, nyelvművelő 
társaság, közművelődési egyesület működött, 
egyszerre hat nyomda üzemelt, ahol hajdanán 
Pápai Páriz Ferencnek, Juhász Gyulának volt 
katedrája, jelenleg összesen három magyar 
szakos tanár tanít. 

Ha a Beke által elképzelt boltív a történelmi 
múlt és a kulturális hagyományok építőelemei-
ből áll össze, akkor éppen az építmény kö-
tőanyaga, a népesség megtartó erejének hiá-
nya és a fejlett anyanyelvi kultúra elégte-
lensége veszélyezteti e boltív stabilitását. Ah-
hoz, hogy a végső összeomlás ne következzék 
be, a boltív ne váljon „magányos romhalmaz-
zá", pótolhatatlan szerep jut a nemzetiségi 
intézményeket pótló, közösségüket felvállaló 
falusi tanítókra, papokra, önkéntes népműve-
lőkre, néprajzosokra, a „kultúra mindenesei-
re". Ok, a közművelődés napszámosai Beke 
legkedvesebb riportalanyai. Vállalják, hogy az 
amatőr színtársulatok előadásait elvigyék a 
környező falvakba, ahol a fizetség csupán a 
hallgatóság szeretete, ö k gondozzák a helytör-
téneti múzeumokat, ők szervezik a szavalóeste-
ket, a helyi kulturális versenyeket, az ö 
egyszemélyes alkotóműhelyeikben születnek 
a néprajzi, helytörténeti, nyelvészeti tanul-
mányok. Munkásságuk számbavétele nélkül 
elképzelhetetlen a kisebbségi kultúra állapotá-
nak felmérése. A riporter figyelmét semmi 
nem kerüli el, ami példa lehet az ott élők szá-
mára, legyen az fakultat ív nyelvtanulás, ön-
kéntes néprajzi gyűj tés i módszerek bemutatá-
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sa, amatör falusi zenekar vagy szavalóest szer-
vezése. Minden érdekli, mindent ismertetésre 
méltónak tart, ami a helyes nemzetiségi önis-
meret kialakítását segíti, de kíméletlenül fel-
tárja a kisebbségi lét beteg gócait, neuralgikus 
pontjait, tudva, hogy azok elhallgatásával, 
megbízható diagnózis nélkül a gyógyítás el-
képzelhetetlen. 

Virt Dezső 

Dömötör Nándor: 

Hevestől Baranyáig 

(Kiadta a Baranya megyei Tanács 
VB Népművelődési Osztálya. 
Pécs, 1983. 334 old. és 26 kép.) 

Dömötör Sándor neve jól ismert a Honisme-
reti mozgalom kibontakozásával kapcsolatban. 
A szerző ugyanakkor Berze Nagy János mun-
káinak is kiváló ismerője, kutatója. A Hevestől 
Baranyáig című kötetben feleleveníti a nagy 
magyar néprajztudós és mesekutató életútját, 
származását, gyermekéveit , szülőfalujának tör-
ténetét és szokásait. Foglalkozik az emberi és 
tudományos fejlődésével, a különböző szolgá-
lati helyeken eltöltött évekkel és — a napi 
munka mellett — gyűjtő-, kutató-, feldolgozó 
munkájával mesemondóival, adatközlőivel, 
valamint a mesékkel, a tréfákkal, a betyártör-
ténetekkel. 

Berze Nagy János korábbi kötetei iránt igen 
nagy volt az érdeklődés, igy ezek ma már alig 
beszerezhetők. A különböző kötetek bevezetői-
ben találunk ugyan adatokat, utalást a szerző-
re, de máig nélkülöztük azt a pályarajzot, amit 
ez a kötet pótol. Dömötör Sándor már több mint 
húsz éve megírta ezt a könyvet, amelyet nem 
tekintett befejezettnek. Banó István és Fülöp 
Lajos — mint szerkesztők — az eddig kiadásra 
váró kéziratot rendezték, s öntötték végleges 
formába. 

Dömötör Sándor igen körültekintő munkával 
és igényességgel fogott hozzá az adatgyűjtés-
hez. A gazdag anyag ellenére a kötetben ki-
bontakozó Berze Nagy-életrajz nem száraz 
adatok halmaza. A szerzőnek sikerült a müvek 
elemzéséből, a kortársak vallomásaiból, Berze 
Nagy sugárzó egyéniségéből az ember, a peda-
gógus, a néprajztudós hiteles rajzát bemutatni. 
A széles körű kutatómunka lehetővé tette a 
szerzőnek, hogy bemutassa azt a szociális és 
a történelmi hátteret, amelyben felnőtt, amely-
ből úgy emelkedett ki a néprajztudós, mint egy 
mesehős. 

Igen jól sikerült a szülőfalu, Besenyőtelek és 
környékének jellemzése. Jobban megér t jük a 
néprajztudóst, ha megismerjük családi körül-
ményeit, a segítő és a gátló körülményeket, 
hogy miként lett a paraszti-pásztor család ti-

zenegyedik gyermekéből századunk egyik 
legkiválóbb folkloristája. Szinte úgy indul 
el, mint a népmesék hőse, hogy a néptől ka-
pott szellemi örökségével szolgálja a népi 
kultúrát, a nép felemelkedését. 

A néphagyományok gyűjtését abban a 
gyöngyösi gimnáziumban kezdte, amely ma 
a nevét viseli. A budapesti egyetemen a mes-
tere nem kisebb személy, mint Katona Lajos, 
aki egy életre szóló feladattal bízta meg. Az 
ő kérésére kezdi kutatni a magyar népmeséket, 
foglalkozik elemzésükkel, vizsgálatukkal, 
gyűjtésükkel. E szép feladatot életcéljának te-
kintette. 

Rendhagyó és ma is példamutató a néprajz-
kutatói munkássága, azért is, mert bár a tan-
ügyigazgatás területén dolgozott, e munkakör 
pontos ellátása mellett volt ideje, ereje, hogy 
néprajzkutatással és tudományos feldolgozó 
munkával foglalkozzon. 

Munkásságának ideje a két vi lágháború 
előtti és közötti viszontagságos időre esik. Az 
állandó otthon helyett a gyakori kényszerű 
költözés sok időt és energiát emésztett fel. 
Állomáshelyei egyben kutatásának területei 
is. E helyek szinte az ország valamennyi terüle-
tét felölelték (Lúgos, Kolozsvár, Nagyenyed, 
Csíkszereda, Debrecen, Pancsova, Szekszárd, 
Pécs), ami viszont kedvezett gyűjtő- és kutató-
munkájának. 

A kötet kiváló forrásértékkel rendelkezik, 
és a történeti, társadalmi alapok bemutatása, 
a tudományos adatközlés mellett ki kell emelni 
a stílusát is. A szerző nem távolodott el a nép-
mesék stílusától, és gyakran él szépírói eszkö-
zökkel, hogy ezzel is emberközelivé tegye 
a néprajztudóst és munkásságát. Akik mélyeb-
ben kívánják megérteni Berze Nagy néprajztu-
dóst és munkáit — a Mese című tanulmányát, 
a Magyar népmesetípusok, az Égigérő fa című 
kötetét —, amelyben a korszerű szemléletű, 
vallástörténetileg is elfogadott magyar mitoló-
gia elméletét fejti ki, el kell hogy olvassák 
e kötetet. A magyar néprajztudomány elég 
szegény tudománytörténeti dokumentumok-
ban. A néprajz és népmesekutatás nagyjai t 
csak most kezdjük felfedezni. Berze Nagy mun-
kája is egyre szélesebb ívben bontakozik ki 
napjainkban. Egy fanatikus, állami támogatás 
nélkül, szabad idejében dolgozó egyéniséget 
ismerünk meg Berze Nagyban, aki a magyar 
népi műveltség megmentése érdekében nem 
sajnált semmilyen áldozatot. 

J ó gondolata volt Dömötör Sándornak, hogy 
igyekezzenek rekonstruálni azokat az állapoto-
kat, amelyek Berze Nagy korában éltek s ha-
tottak. Ehhez újabb gyűjtéseket végzett 1960— 
61-ben if jabb Berze Nagy János segítségével. 
Még találkoztak Berze Nagy két mesemondó-
jával: Gyűrű Klára nénivel és Vermes Miklós-
sal is. E gyűjtések hasznos és igen sajátságos 
eredményét is megtaláljuk e kötetben. 

Kár, hogy a kötet anyagát nem egészítették 
ki az utóbbi évek Berze Nagy emlékünnepsé-
geivel, így például a debrecenivel, ahol többek 
között emléktábla-avatásra is sor került. 
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A szerző és a szerkesztők mellett nem szabad 
megfelejtkezni Berze Nagy fiáról, i f jú dr. Berze 
Nagy Jánosról sem. O az apja tudományos 
hagyatékának gondozója, s minden energiáját 
apja szellemi örökségének közkinccsé tételére 
forditja. 

A Hevestől Baranyáig című kötet a néprajz, 
az életrajz, a helytörténet jól s ikerült ötvözete. 

Dr. Szamosújvári Sándor 

Heténytől Pápáig 
(Hetény, 1983. 96 old.) 

Tarczy Lajosnak, a pápai kollégium tudós, 
múlt századi tanárának nevével mindenki ta-
lálkozott, aki Petőfi diákpályájával egy kicsit 
behatóbban ismerkedett: ő karolta föl az új ra 
diákká lett vékonypénzü „obsitos"-t , s ö irt 
bevezetőt a Tavasz című irodalmi zseb-
könyvhöz, amely Petőfi és Jókai i f júkori írá-
sait is tartalmazta. Azt már kevesebben tudják, 
hogy nemcsak irodalmi pártfogó volt, hanem 
ő maga is írt irodalmi, esztétikai tanulmá-
nyokat: az akkor itthon még újdonságnak 
számító hegeli filozófia eszméit is alkalmazva 
írta meg pályamunkáját drámairodalmunkról, 
s azt a Kisfaludy Társaság tiz arannyal jutal-
mazta. (Később az Akadémia levelező, majd 
rendes tagjául választotta.) 

A Bécsben, Prágában, Berlinben járt fiatal 
professzor egyike volt a hegeli filozófia hazai 
népszerűsítőinek, s azt még kevesebben tud-
ják, hogy eredeti szakja a természettudomány 
volt: a bölcselet és természettan tanáraként 
került a híres pápai kollégiumba (majd — 
miután hegeliánus nézeteiért megtámadták — 
a matematikát kezdte oktatni a filozófia 
helyett). Így nem csodálkozhatunk, hogy szüle-
tése 175. évfordulóján mérnökember irta meg 
népszerű kismonográfiáját tudós pályájáról, 
amelyben jelentős helyet foglal el az első 
magyar nyelvű főiskolai kémia—fizikai tan-
könyv, a Természettan. (Szénássy Árpád kü-
lönben e jól sikerült kis munkájával szép 
családi hagyomány folytatója: Révkomárom-
ban élő fivére, az irodalmár Szénássy Zoltán 
már számos, szép helytörténeti munkával aján-
dékozta meg a határon túli s inneni magyarsá-
got: Klapkáról, Jókairól stb.) 

A képekkel illusztrált gondos és szép kis 
könyv Tarczy Lajos születési jubileumára je-
lent meg, szülőhelye, a szlovákiai Komárom 
melletti Hetény Helyi Nemzeti Bizottsága ki-
adásában, s amint Lucza Imre, e bizottság 
titkára írja, valóban „részletes elemzéssel, ri-
portszerűen" muta t ja be a természettudóst, 
a matematikust, a bölcselöt, sőt a mintagazda-
sági kísérletezőt, s végül — de nem utolsó-
sorban — a pápai képzőtársulat mentorát. 

A sok ritka illusztrációt s jól válogatott 
idézetet tartalmazó könyvecskét átforgatva, 

igazolva látjuk Jókai szavait: „akkor ki tűnő 
tanári kar volt: Tarczy, Bocsor, Stettner, mind 
elsőrendű tudományos kapacitások, akiknek 
előadásait nem muszájból hallgattuk, hanem 
a tudásvágytól hevített i f júi lélek vonzásával" 
s Petőfi vallomását is: „Tarczy, a derék Tarczy 
az, kinek mindent köszönhetek". 

Mivel Tarczy Lajosról több mint száz éve, 
halálakor jelent csak meg kisebb összefoglaló 
méltatás, jelentós nyeresége irodalom- és tudo-
mánytörténetünknek Szénássy Árpád gondos, 
szép kismonográfiája. 

Külön érdeme a jól sikerült helytörténeti 
bevezetés Hetény múltjáról, s nem kis öröm 
számunkra, hogy a 3000 példányban megjelent 
könyvecske egy szlovákiai magyar község 
Nemzeti Bizottságának kiadványaként látott 
világot, példát adva s mutatva a nemzetiségi 
kultúrák értő, okos szóhoz juttatására, ami 
csak nyereséget hozhat mindkét nemzetnek. 

Szilágyi Ferenc 

A Herman Ottó Múzeum 
közleményei, 19. 

Viga Gyula közreműködésével szerkesztette 
Szabadfalvi József 
(Miskolc, 1981. 195 old.) 

Az évek óta egyre jelentékenyebb és sokré-
tűbb tudományos kiadói tevékenységet foly-
tató Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzeumi 
Szervezet közleménysorozata e számával a ju-
bileum küszöbéhez érkezett. Emlékeztetőül itt 
most csak arra hadd utaljunk, hogy a táji-
földrajzi és etnikai szempontból egyaránt vál-
tozatos megyének ez a múzeumi per iodikája 
1955-ben indult útjára. Fö jellemzője a ru-
galmas, de mindig precíz szerkesztés. A szin-
te mindenütt szokásosnak számító régésze-
ti—néprajzi—történeti tárgyú tanulmányok 
„szentháromság"-át itt igen gyakran a közmű-
velődési munkát reprezentáló, a mai ér tékeket 
megalapozó elődökről szóló, valamint az ismét 
megszaporodó természettudományi kutatáso-
kat közkinccsé tévő beszámolók, megemléke-
zések egészítik ki. Külön is meg kell említe-
nünk a kiadványokban szereplő Szlovákiai 
Tékát, amelynek lapjain a szlovák nyelvterüle-
ten folyó, főként néprajzi kutatásokról szóló 
publikációkat ismertetnek hazai és külföldi 
szakemberek. 

A legújabb kötet népi mflemlékekkel foglal-
kozó részében hat szerző, más-más irányból 
közelítve ugyan, de mindegyik a mélyebb 
elemzés igényével jut el a népi építkezés és 
településszerkezet, valamint a hagyományos 
lakóház és elemei konkrét vizsgálatának 
kapcsán napjaink muzeológiájának társadalmi 
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felelősségéig. Ez utóbbit Balassa M. Iván A táj-
házak muzeológiai és műtárgyvédelmi felada-
tai cimmel írott tanulmánya fogalmazza meg 
igen jellegzetesen. Ismerve az évek óta tartó, 
szinte országos méreteket öltött tájházalapító 
kampányt, talán az sem volna haszontalan, ha 
a jellemző példákat, s hasznos javaslatokat 
egyaránt tartalmazó írása akár egy különálló 
füzetben is hozzáférhető lenne — nemcsak 
a szakmabeliek, hanem tanulságképpen a helyi 
tanácsok illetékesei számára! 

Olajos Csaba, Korompay Katalin és Farbaky 
Péter különböző, Borsod megyei tapasztalato-
kat összegző tanulmányai pontosan arról győz-
nek meg minket, hogy a „kevesebbet, de 
jobban" elv a népi épületek, együttesek, vala-
mint a hagyományos települési szerkezetek 
védelme során is érvényesíthető. E tematikus 
részhez kapcsolódik Cseri Miklós dolgozata, 
amelyben vázlatot nyújt a szuhafői nemesség 
és parasztság építkezésének egymástól elkülö-
nülő jegyeiről. Mezősi József közép- és kelet-
szlovákiai t anu lmányú jának a tüzelőberen-
dezések vizsgálatára vonatkozó tapasztalatait 
foglalja össze. 

A Történeti közlemények fejezetcím alá 
szerkesztett munkák között olvashat juk Lovász 
Emese beszámolóját a diósgyőri pálos kolostor 
1973. évi feltárásáról, valamint Veres László-
nak a Szigethy Mihály nevével fémjelzett 
miskolci nyomdászat kezdeteiről írott dolgoza-
tát. Páll István a nyíregyházi Jósa András 
Múzeumban fellelhető borsodi pecsétnyomók 
leírását közli, míg Dobrossy István a Miskolc 
és Mindszent határában állott Arany Bárány és 
Zöldfa nevű vendégfogadókra vonatkozó kuta-
tásairól ad számot. A sajószentpéteri szőlő-
hegyek védelmére vona tkozó levél tár i 
anyagot Tóth Péter teszi közzé. Szikora András 
egy mind ez ideig kevéssé kutatot t témakörrel, 
a hazai s közelebbről a Miskolc környéki 
galambtenyésztés hagyományairól és törté-
netéről hoz igen értékes adatokat. 

A néprajzi közlemények sorát Selmeczi Ko-
vács Attila Kézimalmok a Zempléni-hegyvidé-
ken cimmel írott tanulmánya nyit ja. Az archai-
kus őrlőeszközzel kapcsolatos megállapításai 
jól érzékeltetik, hogy egy több ezer éve azonos 
felépítésű szerkezet — habár funkciója idő-
közben módosult — némely vidékeken még ma 
is használatban állhat. Üjváry Zoltán a gömöri 
néphagyományban még ma is elevenen élő 
Mátyás-mondákra vonatkozó gyűjtéseiből kö-
zöl. Idős Kordos László Üj Péter mezőcsáti 
parasztköltő 1975-ben múzeumba került ver-
sesfüzetéből emel ki szemelvényeket. Viga 
Gyula tudomány- s múzeumtörténeti szem-
pontból egyaránt érdekes leveleket közöl 
Bátky Zsigmond tollából, s ezek érzékletesen 
világítanak rá a tudós borsodi kapcsolataira. 
Hankóczi Gyula a falusi társas szórakozások 
alkalmával korábban igen népszerű hangszer, 
a citera múzeumi példányait mutatja be. 
D. Varga László négy Ung-vidéki pásztor 
változatos szarumunkáit ismerteti. Petercsák 
Tivadar — folytatva a korábban megkezdett 

kutatásait — most az abaúji Hegyközben 
alkalmazott szarvasmarha-gyógyító el járások 
különféle módozatait foglalja össze. 

A Muzeológiai közlemények fejezetet há-
rom, a borsodi múzeumi szervezet életében 
jelentős állandó képzőművészeti, természet- és 
környezetvédelmi s irodalomtörténeti kiállítás 
megnyitóján elhangzott beszéd indítja. A szer-
kesztők ide sorolták Kováts Tibor beszámoló-
ját is, amely egy Boldváról származó pártaöv 
restaurálásának módját ismerteti. A Tokaji 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, Pap Mik-
lóst a régi barátság és tisztelet hangján 
köszönti 70. születésnapján Szabadfalvi József, 
megyei múzeumigazgató. 

A most is gazdag Szlovákiai Téka lapjain az 
azt szerkesztő Üjváry Zoltán mellett Bart ha 
Elek, Bodnár Mónika, Bődi Erzsébet, Dankó 
Imre és Tóth Emília ismertetik a szomszédos 
országban 1978—1980 között megjelent fonto-
sabb néprajzi munkákat. 

Kriston Vízi József 

A Hajdú-Bihar megyei 
Levéltár Közleményei, 11-19. 
Szerkesztette: Gazdag István 
(Debrecen, 1978—1982) 

A Hajdú-Bihar megyei Levéltár feldolgozó 
és tudományos tevékenysége mellett megye-
szintű tudományszervező és közművelő te-
vékenységet folytat. E tevékenység ered-
ményei az intézmény kiadványai, amelyeket 
a levéltár három sorozatban jelentet meg: 
1. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve, 
2 A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Forráskiad-
ványai, 3. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár 
Közleményei. 

A levéltár Évkönyve évente jelenik meg, 
eddig kilenc kötet látott napvilágot. Az év-
könyvekben elsősorban a levéltár dolgozói 
saját tudományos témájuk legfrissebb ered-
ményeit jelentetik meg tanulmányok formájá-
ban, de teret adnak más közgyűjteményeknek 
és a debreceni tudományegyetem történészei-
nek is. A három sorozat közül a levéltár ezzel 
tölt be leginkább tudományszervező szerepet. 

A Hajdú-Bihar megyei levéltár forráskiad-
ványai című sorozattal azt a célt kívánják 
megvalósítani, hogy a levéltár legértékesebb, 
egyszersmind legnehezebben hozzáférhető (kö-
zépkori, magyar, latin vagy német nyelvű) 
forrástipusaival ismertessék meg a kutatókat. 
E cél érdekében kezdte meg a levéltár Debre-
cen város magisztrátusa feudális kori jegyzö-
könyveinek regesztázását, és adott ki eddig hét 
kötetet, 1547—1557-es időhatárral. A forrásti-
pusok tudományos közreadását 1983-ban bőví-
tették a Debreceni végrendeletek, 1595— 
1847 című nyolcadik kötettel, s a továbbiakban 
a debreceni magisztrátus jegyzökönyveinek 
publikálása mellett egyéb városi, megyei és 
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hajdúkerületi források, vagyonleltárak, statú-
tumok, összeírások kiadását is tervezik. 

Részletesebben k ívánjuk ismertetni á levél-
tár harmadik kiadványsorozatát, A Hajdú-
Bihar megyei Levéltár Közleményei-í. Eddig 
tizenkilenc száma jelent meg, átlagosan évi két 
szám. Most az 1978-tól megjelent köteteket 
mutat juk be. A sorozat célja, hogy a levéltár-
ról, a benne elhelyezett levéltári anyagról, 
annak rendszeréről olyan tájékoztatást adjon, 
amelyet felhasználhatnak maguk a levéltáro-
sok is, amikor „kiszolgálják" a kutatókat, de 
közvetlenül is segítséget nyújtson azoknak, 
akik társadalomtudományi vagy egyéb témá-
juk feldolgozása során az eredeti forrást akar-
ják felhasználni. Még szélesebb körben: köz-
vetlen tájékoztatást és segítséget ad jon mind-
azoknak az érdeklődőknek, diákoknak és fel-
nőtteknek, a Honismereti mozgalomban dolgo-
zóknak és pályázóknak, akik szűkebb pátr iájuk 
történelmi múltja iránt érdeklődve el kell hogy 
jussanak a levéltárhoz. 

Ezt a többrétű célkitűzést nagyszerűen oldja 
meg a kötetek témafelvetése és kidolgozása. 
Az önálló köteteket a levéltár és a levéltári 
anyag közérthető feltárása kovácsolja egység-
gé, azaz sorozattá. Találhatunk közöttük két 
tanulmányt, amelyek a tudományos igényesség 
mellett közérthetőek is. (12. szám: Szűcs Ernő: 
A debreceni István-gőzmalom története, 
1848—1944. 1978.; 14. szám: Szekeres Antal: 
Az ideiglenes Nemzeti Kormány Debrecenben, 
1979.) 

Gyakoribbak azok a kötetek, amelyek egy-
egy, közérdeklődésre számot tartó történeti 
témához mutatják be a megyére vonatkozó 
források levéltári és sajtógyüjteményét, ese-
tenként szemelvényeket is közölve a tárgyra 
vonatkozó feldolgozásokból. Így megemlí-
tendő az iskolán kívüli népművelés Hajdú-
Bihar megyében 1867—1956-ig c. téma, amely 
három kiadványban került kibontásra. (11. 
szám: „Éhe a kenyérnek, éhe a szónak, éhe 
a szépnek . . ." 1978; 13. szám: „Ha majd a szel-
lem napvilága . . ." 1979; 17. szám: Mun-
kát, szellemet, észt . . ." 1981.) 

A tanácsok létrejöt te harmadik évforduló-
jára készült el a megye tanácsainak 1950 és 
1954 közötti történetét bemutató dokumentum-
kötet. (15. szám: ,,S a hozzáértő, dolgozó nép 
okos gyülekezetében hányni-vetni meg száz 
bajunk." 1980.) A Vöröskereszt századik évfor-
dulójára ugyancsak levéltári dokumentum-
gyűjtemény jelent meg. (16. szám: 100 éves a 
Vöröskereszt, 1981.) 

E dokumentum-összeállítások mindegyikére 
kivétel nélkül jellemző az érdemi válogatás, 
valamint a forrásoknak mintaszerű, tudo-
mányos apparátussal való ellátása (a lelőhely 
pontos közlése, szükség esetén jegyzet, és 
szinte mindegyik kötetben található bibliográ-
fia, adattár vagy hely-, név- és tárgymutató). 
Az olvashatóságot mindegyik kötetnél fo-
kozzák a nyomdatechnikailag jól elkülöní-
tett nagy szerkezeti egységek, valamint az, 
hogy a különböző dokumentumoknál a szá-
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mozás, a cím, a szöveg, a jelzet és a magya-
rázat világosan szétválik. 

A sorozaton belül a harmadik típust azok 
a közlések alkotják, amelyek műfajilag levél-
tári segédleteknek nevezhetők, vagyis részle-
tes tájékoztatást, leírást adnak a teljes levéltári 
anyagról vagy annak egy-egy típusáról. Rend-
kívül érdekes és hasznos a hajdú-bihari kézira-
tos térképek leírása. Ez folytatása az 1972-ben 
megjelent hasonló című kötetnek, s az azóta 
feltárt kéziratos térképek leírása található meg 
benne bőséges tudományos apparátussal ellát-
va. (18. szám: Hajdú-bihari kéziratos térképek, 
II. 1982.) A sorozat legfrissebb kiadványa az 
1981-ben megalakult hajdúböszörményi fiókle-
véltár iratanyagát ismerteti. (19. szám: Útmu-
tató a hajdúböszörményi fióklevéltár irataihoz, 
összeállította: Radics Kálmán 1982.) Rendkí-
vül hasznos ez a kötet a megyei és megyén 
kívüli kutatók, a helytörténet iránt érdeklődők 
széles rétege számára. 

Végigtekintve a sorozat darabjait, látható 
a szerkesztés céltudatossága, a munkatársak 
alapos levéltári anyagismerete (szinte vala-
mennyi kötetben a levéltár dolgozói működtek 
közre), és remélhető, hogy a továbbiakban 
a levéltár egyre többet tár fel értékeiből a 
nagyközönség számára. 

Müller Veronika 

Újvári Zoltán: 

Játék és maszk, I - m . 
(A Bihari Múzeum kiadványa. 

Berettyóújfalu, 1983. 
360., 356., 342 old.) 

Ujváry Zoltán ebben a három kötetben arra 
vállalkozik, hogy a dramatikus népi játékokat 
és színjátékszerű szokásokat rendszerbe fog-
lalva, alkalmak szerinti csoportosításban mu-
tassa be. Az első kötet a jeles naipi játékokkal 
és maszkokkal foglalkozik, a második a lako-
dalomban előforduló, maszk nélküli és masz-
kos játékokat írja le, a harmadik pedig a mun-
kaalkalmak közben, illetve után előadott dra-
matikus játékokat, szokásokat veszi sorra. 

A téli naptári ünnepek közül a Luca-nap, 
a szilveszter, illetve ú jév és a farsang az, 
amelyhez a legtöbb színjátékszerű népszokás, 
játék kapcsolódik. December 13., Luca napja 
nevezetes ünnep a néphagyományban, amely-
hez számtalan babona, jóslási hiedelem és 
tilalom fűződik. A könyv ismerteti a Luca-napi 
szokás menetét, a Luca-napi tréfákat, magát 
a maszkot és a kísérő alakokat. Szól az egyéb 
fehér leples alakoskodókról is, melyek szoros 
kapcsolatban állnak a Luca-maszkkal, bár nem 
Luca a nevük, és nem is december 13-án je-
lennek meg. 

Ezután a szilveszteri-újévi zajkeltő felvonu-
lós játékokról esik szó. Ujváry saját hajdúszo-
boszlói gyűjtését mutat ja be, s közli a szokás 
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kétféle helyi eredetmagyarázatát is. Hiányzik 
azonban a valódi magyarázat, mely szerint 
a zajkeltés már az ókori népeknél is a gonosz 
elűzésének, távol tar tásának eszköze volt, s a 
magyar néphitben is mint a rontás elűzésének 
egyik módja szerepel. Ennek említésével vilá-
gosabbá válna, miért olyan népszerűek és 
elterjedtek ezek a játékok mind a mai napié. 
Végül szó esik a karácsonyi, újévi koledálás-
ról is, sa jnos a regölésröl nem történik említés. 

Több fejezet foglalkozik a larsangi alakos-
kodásokkal. Ismert és népszerű volt a farsangi 
zajkeltő felvonulás, a farsangtemetés (melyről 
részletes képet kapunk), a farsang végi rönk-
húzás és álesküvő, az elsősorban szintén a far-
sanghoz kapcsolódó bíráskodási paródiák és 
kivégzőjátékok, valamint a különböző állatala-
koskodások. Ezek közül részletesen leír ja a 
kecske- és turkamaszkos játékokat és vizsgálja 
európai kapcsolataikat, foglalkozik továbbá 
a lómaszkos játékokkal és a farsangi medve-
alakoskodással. Ez utóbbiak európai párhuza-
mait is közli, vizsgálja el ter jedésüket és erede-
tük kérdéseit. A kötet összegzésében hang-
súlyozza, hogy a vizsgálat előterébe a játékok 
és a maszkok kerültek, a bemutatás alkalmától 
függetlenül, mivel azonos típusú játékokat kü-
lönböző alkalmakkor is bemutattak. Ez az oka 
annak, hogy a II. és III . kötetben sok átfedés 
található (ismételten szerepel pl. a lómaszkos 
alakoskodás, az ítélkező játékok, az álesküvő, 
a különféle nemzetiségű, illetve foglalkozású 
figurák leírása). 

A második kötet a lakodalomban bemuta-
tott, színjátékszerű szokásokkal foglalkozik. 
A lakodalom maga is felfogható színjátéknak, 
de szép számmal előfordulnak benne olyan 
jelenetek is, melyek nem tartoznak szorosan 
a lakodalom menetéhez, hanem alkalomsze-
rűen, szinte független játékként szórakoztat-
ják a násznépet. Vagy a lakodalom résztve-
vői, vagy a hívatlanok mutat ják be őket. 

A lakodalomban bemutatott párbeszédes já-
tékok a társadalmi igazságtalanságokat pellen-
gérezték ki. Ezek (csikós-, kanász-, csőszjele-
net) mára már háttérbe szorultak, helyüket más 
szórakoztató jelenetek foglalták el, például 
a részeg ember és felesége jelenete, a temetés 
és az esküvő paródiája, valamint a különböző 
mesterségek, foglalkozások utánzása. Részlete-
sen szó esik a török basa alakjáról, melynek 
figurája valószínűleg a török hódoltság idejé-
ből származik. Ennek az időszaknak emléke-
ként főleg az Alföldön gyakori lehetett a török 
megjelenítése, nemcsak a lakodalomban, ha-
nem egyéb szokáskörökben is (farsang, pün-
kösd). 

Végül a kötet a szlovák, morva, horvát és 
keleti szláv hagyománykör analóg szokásait 
mutatja be; részletesebben szól az ál-
menyasszonyról, az ítélkezöjátékokról, a teme-
tésparódiákról, az állatmaszkos jelenetekről és 
bizonyos genre-alakokról (borbély, orvos, 
molnár, állapotos asszony). Megállapítja, hogy 
e játékok hátterében az ősök kultusza, agrár-
kultusz, termékenységvarázslás stb. áll. Első-

sorban a farsangból kerültek a lakodalomba, 
amikor eredeti funkciójukat elvesztették. 

A harmadik kötet a munkaalkatmakkor be-
mutatott já tékokkal és maszkokkal foglalko-
zik. A lonó a szereplők, a nézőközönség és 
a színhely szempontjából egyaránt ideális a 
színjátékszerű szokások bemutatására. Itt 
figyelhető meg leginkább a munka és a szóra-
kozás kapcsolata. Az egyszemélyes némajele-
netektöl az összetett, több szereplős színjátéko-
kig minden változat előfordul. Ismételten ta-
lálkozunk a különféle állatmaszkokkal (ló, 
kecske, medve, gólya), a temetésparódiával és 
a mesterséget, foglalkozást utánzó figurák 
megjelenítésével. 

Más jellegűek az aratáskor, a kukoricalosz-
fdskor és az egyéb munkaalkalmakkor bemuta-
tott játékok. Ezeket a munka pihenőiben 
játszották. Elsősorban a rögtönzés jellemezte 
őket, hiszen hosszú készülésre nem volt mód, 
s ugyanebből az okból a kellékek is egyszerűek 
voltak. Az aratóünnepség alkalmával elmon-
dott „marokszedök búcsúja" nem igazi drama-
tikus játék, hanem a közönséget szórakoztató 
tréfás monológ. Hasonló figurák voltak a sze-
replői a szüreti felvonulásnak is. 

Ma már talán meglepőnek tűnik a városi 
ember számára, hogy a halottvirrasztóban is 
játszottak. Az egész magyar nyelvterületről 
vannak olyan adatok, hogy virrasztás közben 
mesélgettek, ettek-ittak, kártyáztak és játéko-
kat is bemutattak. Ennek eredete valószínű-
leg a halottal való játszás volt, melynek célja 
a fölélesztés, majd a valóságos halottat álha-
lottal helyettesitették. A rituális háttér fe-
ledésbe merülésével párhuzamosan a játék 
egyre inkább a komédia felé tolódott. 

A három kötet sokéves kutatás eredménye. 
Helyszínen és forrásokból gyűj töt t szokás-
anyagot közöl, a hozzájuk tartozó valamennyi 
maszkot részletesen leírja. A lábjegyzetekben 
nagy mennyiségű bibliográfiai adat szerepel, 
sajnos hiányzik azonban egy összefoglaló iro-
dalomjegyzék. A köteteket sok fényképilluszt-
ráció és néhány rajz egészíti ki: kár, hogy 
a fényképek gyakran nem ott szerepelnek, ahol 
a rajtuk ábrázolt szokásról van szó. Nagy 
hiányosság, hogy a népdalokat és népballadá-
kat is kiadó Ujváry Zoltánnak ez a műve 
egyetlen kottát sem tartalmaz! A színjá-
tékszerű szokásokhoz kapcsolódó daloknak 
csak a szövegét közli. Minden kötet végén 
német és szlovák nyelvű összefoglalás és 
hatnyelvű tartalomjegyzék, a III . kötetben 
részletes tárgy- és szómutató, valamint hely-
névmutató is található. 

Az ígért IV. kötet a játékokat, a maszkokat 
típusok szerint fogja rendszerezni (ez az elv 
már a megjelent részben is többször keresz-
tezte az alkalmak szerinti felosztást), s részlete-
sebben foglalkozik a maszkírozási módokkal, 
a rendezéssel, a közönséggel, a szintérrel, vala-
mint a kutatás történetével és a maszkteó-
riákkal. Érdeklődéssel várjuk! 

Lázár Katalin 
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