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Bálint Sándor: 

A hagyomány szolgálatában 
(.Magvető, 1981. 245 old.) 

Rég megjelent ez a könyv, szerzője sajnos már 
nem vehette kézbe, mert nem sokkal előtte autó-
baleset következtében meghalt . Emlékszem rá, ha-
lála előtt nagy örömmel számolt be az akkor már 
sajtó alatt lévő könyvről, hálásan a szerkesztőnek 
és a kiadónak. Annyi méltat lan és igaztalan mel-
lőztetés után talán egy kis elégtételt is érzett. El-
mondása után kíilön is nagy örömmel vártam egyik 
írását, az Egy magyar szentember — Orosz Is tván 
önéletrajza című, könyvritkasággá vált munkájá-
nak előszavát Orosz Is tvánról és a hozzá hasonló 
paraszti egyéniségekről. 

A hagyomány szolgálatában címmel összeállított 
kötet végére illesztett önéletírásában azt olvashat-
juk: „Alkalmam nyílt a szegedi katolikus tanító-
képzőben való elhelyezkedésre (1930—1945). Ma 
úgy mondanám, »honismereti« szemlélettel ma-
gyart, történelmet, földrajzot tanítottam. Gondo-
san ügyeltem, hogy az egészből művelt, korszerű, 
népben gyökerező magyarságélmény legyen." Úgy 
gondolom, ezzel a szemlélettel válogatta össze ta-
nulmánykötetének írásait is. 

Az első nagyobb fejezet, a Népi hitélet címmel 
tizenegy tanulmányt közöl a népéletnek arról a te-
rületéről, amelynek kutatásáért , még homályban 
lévő ér tékeinek feltárásáért legtöbbet éppen ő tett 
hosszú évtizedek alatt. Ezt „édesanyai jussá"-nak 
tekinti. Elsőként Szeged falujáról , Tápé hitvilágá-
ról szóló kutatásait adja közre, amely először a 
szemléletében és módszerében újat hozó Tápé ta-
nulmánykötetben jelent meg. A híres, máig nagy-
hatású jászladányi szentemberrel , Orosz Istvánnal 
két írásban is foglalkozik. Ugyancsak két írása utal 
élete fő művére, a sátoros és Mária-ünnepek, vala-
mint a szentek hazai kultuszát és ünnepeik hagyo-
mányvilágát feltáró Karácsony, húsvét, pünkösd 
(Bp., 1973.) és az Ünnepi kalendárium I — I I . 
(Bp., 1977.) köteteire. A többi közölt kisebb terje-
delmű írás bemutatja a nyelvészkedő Bálint Sán-
dort is, akinek életművében — a kissé kényszerű 
ki térőként megalkotott — Szegedi szótára (egyik 
legjobb tájszótárunk) fontos helyet foglal el. 

Bálint Sándor tudósi pályájának „apai öröksé-
ge" Szeged múltjának, kul túrá jának, népéletének 

kutatása. Könyvének ez a fejezete A szegedi világ 
címet viseli, s t izenkét írást tar talmaz. Bennük 
nagy szegediekről : Dugonics Andrásról, Vedres 
Istvánról, Maróthy Istvánról, Dankó Pistáról, Ju-
hász Gyuláról éppúgy olvashatunk írásokat, eddig 
ismeretlen adalékokat , mint Bartók Béla horgosi 
gyűjtőútjáról, a mesemondó Tombácz Jánosról, s 
a világhíres szegedi paprika útjáról, amelynek 
munkásai között Bálint Sándor édesanyját , Kónya 
Annát is számon tarthatta. 

A posztumusz könyv utolsó fejezetének címe 
Emberek, müvek. Erről jegyzeteiben azt írja Bálint 
Sándor, hogy „végül néhány emberi portrét , illető-
leg művet muta tok be, amelyek talán rólam is el-
árulnak egyet és mást" . S ebben nem it tévedett. 

Azok az emberek : írók és költök, tudósok és kuta-
tók, akiknek személyéről vagy munkásságáról irt, 
jól mutat ják azt az irányt, azt a szemléletet, ame-
lyet közel érzett magához, amelyet Ö is magáénak 
vallott. Már a puszta felsorolás is soka tmondó: 
Móra Ferenc, Györffy István, Móricz Zsigmond, 
Tömörkény István, Ortutay Gyula, Lőw Imánuel, 
Kiss Lajos, Veres Péter, Pogány Péter, Erdélyi 
Zsuzsanna, Polner Zoltán. írásai műveket , munká-
kat ér tékelnek, de kijelölik az elvégzendő felada-
tokat is. Érdemes azért gyakran belelapoznunk 
kötetébe. 

Bálint Sándor hivő katolikus ember volt. Hite 
irányította életét , s adott neki erőt a nehéz évek 
elviseléséhez, a nehéz idők hasznosra váltásához. 
A háttérbe szorítottság éveinek termése között van 
a már említett szegedi tájszótára és vallási néprajzi 
nagy összefoglalója is. Egyenes jelleme, szerény-
sége sok pályatársát irritálta. Eszméi mellett azon-
ban akkor is ki tar tot t , amikor ez nem szolgált elő-
nyére. Ugyanakkor életének azokkal az eseményei-
vel, kapcsolataival, amelyeket később aprópénzre 
válthatott volna — nem egy magamutogató kor-
társától e l térően — sosem kérkedet t . 

A teljes életmű értékeléséhez ez a kötet is hozzá-
segít, jelezve egyes Bálint Sándor által is fontosnak 
tartott elemeket. A köztudat — a szakmai is — 
Bálint Sándort elsősorban a vallásos népélet kuta-
tójaként tar t ja számon. Kétségtelen, hogy ezen a 
téren alkotott legnagyobbat, elérve a tudomány 
európai szintjét . D e ha végigolvassuk Szeged váro-
sáról szóló városismertető könyveit, a szegedi pap-
rika monográf iá já t , Szeged reneszánsz kori művelt-
ségének összefoglalását, a szegedi jeles példabeszé-
deket és közmondásokat feldolgozó, módszertani-
lag is érdekes köteteit , s a részben már halála után 
megjelent négykötetes Szögedi nemzet című nagy 
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monográfiáját, úgy látjuk, hogy Bálint Sándor jár-
tas volt a művelődéstörténetben és gazdaságtörté-
netben, a nyelvészetben és irodalomtudományban, 
a település- és építészettörténetben és a művészet-
történetben egyaránt. Idegen nyelv ismeretén be-
lül latin tudása pedig olyan időbeli távlatokat nyi-
tott meg munkálkodása előtt, amelyeket főleg már 
említett vallási, néprajzi, művelődéstörténeti kuta-
tásaiban hasznosított. Alaposan felkészült volt a 
teológia, a liturgia- és egyháztörténet terén is. 
Györffy István kapcsán írta le Illyés Gyula az 
alábbi szavakat, amelyeket sok szempontból Bálint 
Sándorra is alkalmazhatunk, érvényesnek gondo-
lunk: „A néprajz talán az egyetlen tudomány, 
amely tűri még a polihisztort, sőt kívánja. A nép 
éiete egész világ, aki azt tanulmányozza, az egész 
világhoz kell annak értenie." 

Barna Gábor 

Dánielisz Endre: 

Arany- emlékek 
Nagyszalontán 

(Kriterion, Bukarest, 1984.) 

Esztendőről esztendőre tapasztaljuk, hogy nagy-
jaink emlékének ápolására rendszerint a kerek 
évfordulók, elsősorban a születésnapok szolgáltat-
nak alkalmat. Ennek jogosultsága nem vitatható, 
ám hogy két születésnap között hogyan gondolunk 
rájuk és miként gazdálkodunk örökségünkkel, 
arról jóval kevesebb szó esik. 

Dánielisz Endre hat Arany-tanulmányának az 
első számú értéke, hogy nem magáról a költőről 
szól, hanem kultuszának, szülővárosában történő 
ápolásáról. Következésképpen nem is „évfordulós" 
írások ezek, hanem értékes, nagyrészben először itt 
olvasható tényanyagot közölnek. Központi helyen 
áll köztük a nagyszalontai Arany János Emlékmú-
zeum történetét földolgozó tanulmány, mely 
a központi kultuszhely múltját tárja elénk tömören 
és azzal a szerencsés, különben természetesen 
adódó ötlettel, hogy az utókor tiszteletének 
minden helyi színterét és majd minden távolabbi 
emlékhelyét érinti. Több mint száz esztendő tükrét 
is elénk mutatja ez az írás: az emlékmúzeum 
gondolatának megtestesülését, a gyűjtemény gyara-
podását, a szomorú háborús károkat, majd az 
újraszervezés nehéz munkáját, amiben a szerzőnek 
is döntő szerepe volt. Minden további tanulmány 
a Csonkatoronyban elhelyezett múzeum történeté-
hez kapcsolódik, még a tárgyában legtávolabb eső 
is, amely egy kis szöveggyűjteménnyel szemlélteti, 
miként él ma a költő a szaloncaiak emlékezetében. 
A gyűjtemény Arany-portréinak, köztük a neveze-
tes Barabás-képnek a bemutatása, a kézirattár har-
ci cselekményeket átvészelt darabjainak leltározá-
sa, a vendégkönyv bejegyzéseinek földolgozása ma-
gukért beszélő, értékes olvasmányok. Végül ta-
lán a legérdekesebb a jegyzetekkel kísért terjedel-
mes bibliográfia: Arany János és a Múzeum a nagy-
szalontai sajtó tükrében. 

Szervesség és folytonosság, ez a két varázs szó jár 
az olvasó fejében a könyvet lapozgatva. Nincs még 
egy helység, ahol egy négyzetkilométernyi területen 
belül, szomszédos utcákban annyi nevezetes 
magyar író született volna, mint itt: Arany János 
mellett fia, László, Földi János, Zilahy Lajos, 
Sinka István. A város éppen nem könnyű időkben 
is őrizte és őrzi a hagyományokat. „Megnyugtató 
volt tapasztalnom — írja a szerző —, hogy kevés 
olyan tősgyökeres család akad a szülővárosban, 
ahol ne tudnának Arany Jánosról hosszabb-
rövidebb történeteket mesélni, vagy ahol költői 
tevékenységét ne ismernék." Mi pedig hozzáte-
hetjük, hogy ez az évszázadot átfogó krónika 
példatára annak, hogyan kell egy nagy ember helyi 
kultuszát ébren tartani. 

Dánielisz Endre évtizedeket áldozott az Arany-
kutatásra. Több száz írásából csak egy töredék ez 
a kötet. Helytörténettel, néprajzzal, pedagógiai 
szakírással is foglalkozik. Веке György nemrég 
megjelent bihari riportkötetében a negyven eszten-
dővel ezelőtt pályakezdő tanítót mutatja be, ma 
a nyugdíjba menetel évében Dánielisz Endre 
a kisvárosban élő tudós tanár típusa, aki 
könyvéből kitetszőleg még bizonyosan több Arany-
tanulmánnyal fogja megajándékozni a magyar 
művelődést. 

Kosa László 

Lencsés Ferenc: 

Mezőgazdasági idénymunkások 
a negyvenes években 

(Akadémiai, 1982.) 

Lencsés Ferenc könyve az Agrártörténeti 
tanulmányok című sorozat 10. kötete, hézagpótló 
munka. Az idénymunkásság történetével ugyanis 
átfogóan még nem foglalkozott történelmi iro-
dalmunk; jobbára csak az ebbe a fogalomkörbe 
tartozó summásság kérdése érdekelte íróinkat. 

Az idénymunkásság fogalmába tartozó kü-
lönböző csoportok meghatározása, élet- és munka-
körülményeik leírása pedig fontos feladat. Általa 
lesz lehetséges a mezőgazdasági munkásság egyik, 
tömegében is jelentős rétegének pontosabb meg-
ismerése, a termelésben és a társadalomban 
elfoglalt helyének meghatározása. Szóba kerül 
a műben a vándormunkások alkalmazásának két 
formája: az időbérben foglalkoztatottak között 
a napszámosok és' summások, a teljesítménybérben 
foglalkoztatottak között a szakmányosok és része-
sek munka- és bérfajtájának körülírása. 

A címben jelzett „negyvenes évek" időhatár 
ellenére a szerző kitér az idénymunkásréteg 
kialakulásának történelmi előzményeire. Az előz-
mények mindkét vetületét megvizsgálja; azt 
a szükségletet is, amely а XIX. század közepétől 
kapitalizálódásnak induló hazai mezőgazdaság 
gazdálkodási-termelési szerkezetváltása miatt, jel-
lemzően a kapás- és takarmánynövények termesz-
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tésére, s ál talában a mezőgazdasági árutermelésre 
való átállás fokozot t munkaerőigénye következté-
ben keletkezett , valamint azt a lehetőséget is, 
amely a kisparasztság elszegényedése miatt az 
agrárproletariátus tömegének kialakulásával a sza-
bad munkaerőpiacon mutatkozott . 

Nem mellőzheti a szerző a külföldi kitekintést 
sem. Dinamikus képet kapunk a belső munkásván-
dorlás és az ezt általában felváltó, a fejlettebb 
országok , felé irányuló, országhatárokon átívelő 
vándormozgalom kölcsönhatásáról Anglia, Fran-
ciaország, Lengyelország és Németország vándor-
mozgalmának példáján. Részletesen elemzi a szerző 
az I. világháború és a Tanácsköztársaság alatt és 
után kialakult viszonyokat a párhuzamosan kimu-
tatható munkaerőhiány és munkanélküliség szem-
pontjából. Az utóbbi egyik lehetséges . levezető 
csatornája, a kivándorlás nem kerülhet i el a szerző 
figyelmét, de természetesen ez csak annyiban 
érintheti e könyv témáját, amennyiben az ellen-
forradalmi rendszer éppen a belső munkásván-
dorlás megszervezésével, majd a németországi 
munkásközvetítéssel igyekezett megakadályozni a 
kivándorlást. Különösen az 1940-es évekre jellem-
ző, hogy az adminisztrat ív intézkedéseket nemcsak 
és nem elsősorban a fölös munkaerő elhelyezésé-
nek, lekötésének, a megélhetés szociális szempont-
jai vezérelték, hanem a nagygazdaságokban 
a haditermelés és az ál landó munkásállomány 
katonai behívása miatt kialakult fokozot t munka-
erőhiány. 

A munkásvándorlást elemző második fejezetben 
részletesen tárgyalja a szerző a hagyományosan 
vándormunkástömeget kibocsátó (Heves, Zala, 
Borsod, Vas és Békés) és fogadó (Fejér, Somogy, 
Pest, Veszprém, Komárom, Tolna , Baranya) 
megyék munkásviszonyait . Sokrétűen elemzi a 
negyvenes évek statisztikai adatai t . Az 1928— 
1943 közötti időszak munkásvándorlása szempont-
jából a szerző szerint igen lényeges tényező 
a Németországba irányuló munkaerő-közvetí tés. 
Ennek államközi szerződéseit, hivatalait, le-
bonyolítási módját részletesen mutat ja be Lencsés 
Ferenc. 

A harmadik, a munkásszerződésekről és munka-
körülményekről szóló fejezet igen sokoldalú 
forrásanyagra támaszkodik. Az irodalmi és le-
véltári adatok mellett itt nyílik leginkább mód 
arra, hogy a szerző felhasználja az egykori 
vándormunkások szóbeli vagy kinyomtatot t vissza-
emlékezéseit. A munka- és életkörülmények 
leírása, a mindennapok hangulatának megragadása 
ilyen forrásanyagra támaszkodva a legolvas-
mányosabb, legéletszerűbb. Segítségével az olvasó 
a vándormunkáscsoporton belüli társadalmi diffe-
renciálódást is nyomon követheti . Ebben és 
a következő, a munkabér kérdésével foglalkozó 
fejezetben is természetes módon kapcsolódik össze 
a legnagyobb munkáskibocsátó és befogadó Heves 
és Fejér megye adatanyaga. Különösen nagy erénye 
a szerzőnek az előszállási uradalom iratainak 
sokrétű elemzése. 

Lencsés Ferenc lényeges megfigyelése, amelyre 
egyébként többször is felhívta f igyelmünket , hogy 
a munkaszerződésekben, különösen a hathónapos 
summásokéban a legkülönbözőbb munkavállalási 

fo rmák együtt szerepelnek. A summásszerződésben 
például rendszeresen kikötik, hogy az aratási idő 
alatt a summást részes aratóként és részes cséplő-
ként fizetik, az őszi betakarítási munkák idején 
pedig szakmánybért (teljesítménybért) kapnak , 
vagy a tengeritörést és szárvágást akkordban 
végzik. A nem helybeli idénymunkások szállítását 
az uradalmak ál talában vállalják a szerződésekben, 
de ezért több napi „ angá r i á t " (munkabér nélküli, 
csak élelmezéssel számított munkanapot) kötnek 
ki. 

Az állami munkaerő-gazdálkodásról szóló fejezet 
szerkesztési elve némileg vitatható. Megállapításai 
fontosak, de ta lán máshová k ívánkoznának . 
A munkavégzés, munkabé r , előző fejezetei inkább 
a kereseti viszonyokat, a vándormunkások életkö-
rülményeit és társadalmi helyzetét tárgyaló kö-
vetkező, a könyvet záró részekkel kapcsolódnak 
össze, azokkal a lko tnak egyébként élvezetesen és 
sok tanulsággal, adatgazdagon megirt egységet. 
E n n e k kapcsán ismét ki kell emelnünk a sokoldalú 
forráskutatást , mint az egész mű nagy erényét. 

Demeter Zsófia 

Ujváry Ferenc: 

Bokréták a Galga-völgyében 
(Kiadja a Gödöllői Művelődési Központ, 
1984. 71 old.) 

Mi is volt a Gyöngyösbokréta , amelyről ma már 
ál ta lában keveset t udunk , s az is kicsit elmarasz-
taló? „Gyöngyösbokréta néven azt a rendszeresen 
visszatérő színházi látványosságot ismerjük, amely 
parasztcsoportok tánc-, ének- és játékbemutatóiból 
állt, Budapesten 1931-től 1944-ig minden év 
augusztus 20-a tá ján. A néptánc, népzene színpadi 
bemutatásával sajátos kulturális mozgalom bonta-
kozott ki Hatása a hagyományőrzés szempontjából 
is jelentős, de abban is, hogy a magyar parasztság 
körében addig egyedülállóan nagyszámú tömeget 
mozgatott meg. Nevezhet jük ezt a kulturális 
mozgalmat az a lakulóban lévő magyar néptánc-
mozgalom egyik legfontosabb szakaszának is."1 

Más meghatározások szerint a Gyöngyösbokréta 
kulturális parasztmozgalom az 1930—1940-es 
években, melynek a mai hagyományőrzés, népmű-
vészet köszönheti, hogy még van mit őriznie. 

Ujváry Ferenc tanulmánya időrendben tekinti át 
a bokrétás csoportok kialakulásától (1931) az 
utolsó Gyöngyösbokrétáig (1943) azt az ívet, 
melyet megjárt ez a mozgalom. Megpróbálja úgy 
tárgyalni a hét Galga vidéki község bokrétatörté-
netét, hogy szervesen beilleszti azt az országos 
események sorába. Tula jdonképpen könnyű dolga 
van, mert a hét faluból (Bag, Boldog, Galgahévíz , 
Galgamácsa, Szada, Tura , Zsámbok) néhány 
nagyon fontos szerepet játszott a Gyöngyösbokréta 
történetében, így pl. Boldog, ahol alakult , nevét 
szerezte. 

lPálti Csaba: A Gyöngyösbokrc ta története. Tánctanul 
minyi Tanulmányok. 1969—1970. 115 old. 

67 



A galgahévízi bokréta Notier Dezső ig. tanító vezetésével a Budapesti Városi Színház (ma Erkel Szín-
ház) előtt. (A gödöllői falutörténeti gyűjtés anyagából. Rpr.: Kincses Károly.) 

A szerző két ember ügyszerető tevékenységéhez 
köti a Gyöngyösbokréta kialakulását. „ A nép 
iránti szeretet, a népi értékek megmentésének 
vágya hatotta á t a Gödöllőn lakó Magyar 
Kázmért, akinek Kossuth Lajos utcai házában 
1752 darabból álló országos hírű népművészeti 
gyűjteménye volt. Az élő népművészetet is 
pártolta, s amikor 1925. június 14-én Gödöllőn 
országos tűzoltó- és leventeversenyt rendeztek, 
Magyar Kázmér indítványozta, hogy hívják meg 
erre a környék népviseletbe öltözött lakosságát. E z 
volt a Galga ment i községek első nyilvános 
bemutatkozása. N e m volt könnyű dolga a közsé-
gek szervezőinek. Parasztságunk akkor még 
zárkózott volt, nem szerette a nyilvános szereplést. 
Mikor megtudták, hogy mire hívják őket, azt 
mondogat ták: »Csak nem mutogatjuk magunkat?« 
Azért a bemutató megtörtént, sikeres is volt, 
s Boldogon ettől a naptó l számítják a népi együttes 
megalakulását." 

1928-ban Magyar Kázmér ny. főtanácsos 
népviseleti bemutatót szervezett, ahol Boldog, 
Cinkota, Csömör, Gödöllő, Kerepes, Mogyoród, 
Szada, Tura, Zsámbok vett részt. Egymástól nem 
túl nagy távolságra lévő települések ezek, mégis 
eltérőek a jellegzetességeik. Paulini Béláé az 
érdem, aki 1931-ben kezdi szervezni a később 
Bokréta, Gyöngyösbokréta névvel illetett mozgal-
mat. 

Az elnevezést ma is sokan keverik. Gyöngyös-
bokréta kizárólag az volt, amit Szent Is tván napján 

(augusztus 20.) vagy az azt környező napokban 
Budapesten rendeztek. Amit máskor, máshol ad t ak 
elő a csoportok az volt a Bokréta. A Gyöngyös-
bokréta első műsorát a Magyar Nemzeti Múzeum 
néprajzi osztályának segítségével állította össze 
dr. Ébner (később Gönyey) Sándor a fe lkeresendő 
községek között első helyen Boldogot említette. Az 
első szereplés alkalmával, 1931. augusztus 19-én 
a Városi Színházban 2200 néző előtt lépett fel 
Koppányszántó, Püspökbogád, Hortobágy, Öcsény, 
Szentistván, Kapuvár, Sellye, Nagykálló, Mezőkö-
vesd, Tiszapolgár és Boldog együttese. E n n e k 
a bemutatónak nagy sikere és sajtóvisszhangja 
volt. 

A következő években tovább folyt az új 
községek felkutatása, bevonása a mozgalomba. 
Paulini azokon a helyeken tudott új csoportokat 
életre hívni, ahol megfelelő helyi vezetőt talált, aki 
összeállította a csoportot, s begyakorolta a bemuta-
tandó szokást, táncot, játékot. Néhány év, 
s a Gyöngyösbokréta országos, sőt határa inkon túl 
is hírnevet szerzett magának . A csoportok már 
nemcsak az év egy meghatározott napján jöttek 
össze, s a bokréta nyomán ún. „vad bokré t ák" is 
alakultak, akik idegenforgalmi látványosságként 
eladták magukat a hazai és a külföldi látoga-
tóknak. 

Paulini Béla megszervezte a Magyar Bokré ta 
Szövetséget, valamint 1934-ben a Bokrétások 
Lapját. A bokrétás községek száma már csaknem 
százra emelkedett. 
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Nézzük meg, milyen műsorral szerepeltek 
pl. 1938-ban a Galga menti községek: Boldog: 
Májfa alatt bujtatót . . . ; Szada: Gyertyástánc, ahol 
a vőfély egyik kezében vőfélybottal, másikban égő 
gyertyákkal táncol a menyasszony t iszteletére; 
Galgahévíz: Örömkalács , pajtástánc (lakodalmi 
részlet); Tura : „Zö ldág" , mely a lakodalmak 
alkalmával kívánt termékenységet mutatja. Látszik 
tehát a Bokréta alapvetően hagyományőrző jellege, 
s ez az, amit igazán é r tékként könyvelhetünk el. 

Paulini halála után, 1946-ban a zsámboki 
Bokréta-nap keretében formailag újjáalakult a 
Bokréta Szövetség. Jogosan írhatta Ujváry Ferenc: 
„ A Galgavölgye büszke lehet rá, hogy az első 
bokrétás község innen került ki — Boldog — , de 
itt volt az utolsó Gyöngyösbokréta alakuló ülés is 
Zsámbokon" . A feloszlató rendelet száma: 
482.098/1948. B. M. 

A Bokréták a Galga völgyében cimű tanulmány 
nem vállalkozik arra , hogy megfelelő tárgyila-
gossággal ábrázolja a mozgalmat, valamint a 
Gyöngyösbokrétát övező társadalmi és kulturális 
környezetet, s a mozgalom körüli vitákat. Számos 
eredeti dokumentumot megismerhetünk, és igen 
sok új információt kapunk Ujváry Ferenc munká-
jából. 

Kincses Károly 

A KLTE Néprajzi 
Tanszékének kiadványai 

(Szerk.: Ujváry Zoltán) 

Téma, feldolgozásmód, kutatási helyek szerint és 
a szerzők személyében egyaránt változatos ki-
adványsorozatot vesz a kezébe az olvasó. Nézzük 
sorra a Folklór és. E thnográf ia 1983—1984-ben 
megjelent köteteit! 

Farkas József: Szatmári ember — szatmári táj 
című kiadványának bevezetőjében írók és költők 
vallanak a tájról. Majd a Szatmárra jellemző tárgyi 
néprajzi témákat, kérdéseket szakmai szemlélettel, 
egyben élvezetes stílusban tárgyalja a szerző. 
(Mindezek alapján a kötet út ikönyvként , vagy 
annak részeként ju thatna el azok közé, akikről 
szól.) A néprajz iránt érdeklődő, a vásárosnaményi 
múzeum kiállítását ismerő olvasónak fogalom 
a beregi keresztszemes kézimunka. Csiszár Árpád— 
Felhösné Csiszár Sarolta A beregi népi textíliák 
című kötetét lapozgatva felidéződik ez a kiállítás. 
A bevezetést olvasva és a szakirodalommal 
ismerkedve kiderül, hogy a beregi textíliák még 
nem kerültek a néprajzi köztudatba. Annál 
fontosabb a kötet megjelenése, amelyet elemző 
tanulmánynak is követnie kell. 

Huseby Éva Veronika: Fogalmak és élet történe-
tek az identitás vizsgálatához Cserépfaluban. 
Szociálantropológiai vizsgálat rendezett anyaga. 
Egy divatosnak is mondha tó , de korszerű fogalom, 
az identitás egy magyar faluban történt vizsgálatá-
val foglalkozik az amerikai kutató. A kötet az 
anyag feldolgozása közben készült, ezt a szerző is 
hangsúlyozza, bízva abban , hogy majd a „falu 

valóságát önmagáért és önmagában reflektáló 
tanulmány ami esetleges »nyugati« előítéletektől, 
etnocentrikus szemlélettől mentes" lesz. E n n e k 
a tanulmánynak a magyarországi megjelenését is 
várjuk. 

Csiszár Árpád: Szájról szájra, alcíme: Népi tudás 
és hiedelem Beregben. Felső-tiszavidéki református 
falukban lelkészként gyűjtötte és rendezte a kötet 
anyagát igényes néprajzi gyűjtői szinten. A gyűjtés 
az 1950-es és az 1980-as évek között tör tént 
boszorkányokról, azok prakt ikái ról : az ártásról és 
a rontásról, a halál körüli hiedelmekről. A kötet 
azt a már majdnem közhelyszerűvé vált megállapí-
tást cáfolja, hogy a reformátusok között nem élnek 
hiedelmek. 

A zsidóság történetéről — a fasizmus és 
a II. világháború idején tör ténteket kivéve — 
keveset tudunk . Közép-európai identitás tuda tunk 
kialakulásához szükséges a magyarországi zsidóság 
történetének ismerete. Sozan Michael könyve 
(Zsidók egy dunántúli falu közösségében) ehhez 
lehet adalék. A kötet egyik fontos mondandója , 
hogy a parasztok és a település zsidó lakossága 
között nem volt gyűlölködés. Egymásra utaltan és 
egymás által — bár különböző szokásrend és vallás 
szerint — éltek. 

Veres László: Erkölcsi normatívák és tevé-
kenységi típusok. Etikai kérdés vizsgálata a társa-
dalomnéprajz részeként. E d d i g a két szempont és 
együttes vizsgálatuk elhanyagolt területe volt 
a kutatásnak. A kötet Mátraderecske társadalmi 
rétegződését is jelző gazdaságtörténeti rajza után 
az erkölcsi normák é le tkoronként i kialakulását 
vizsgálja. Az ifjúkor tárgyalásánál és az utána 
következő, a szabályok betar tásának ellenőrzését 
bemutató fejezetekben kapjuk a falu társadalmi 
rétegeinek erkölcsi viszonyát és annak meg-
nyilatkozásait. 

A keleméri patrióta, Faggyas István rajzolni 
szerető gyűjtő munkája a Népéleti rajzok c. kötet. 
A karácsonyi köszöntéstől a lakodalom több 
mozzanatán át a református népéletig 33 képen 
elevenedik meg a hagyományos falusi élet. Rövid 
magyarázó szöveg tartozik mindegyik képhez. Az 
utolsó hét kép a szegényes református népéleti 
irodalomhoz jelent adalékot. 

Bödi Erzsébet: Egy magyarországi lengyel falu 
táplálkozása. A hazánkban — főként Kisbán 
Eszter munkájának köszönhetően — kialakult 
táplálkozás-kutatásmód alapján történik egy kis 
lengyel közösség táplálkozásának vizsgálata. A ná-
lunk számottevő nemzetiséget nem jelentő len-
gyelek kis csoportjának vizsgálatát történelmi 
sorsa és nyelvi, kulturális izoláltsága, ennek 
eredményeként fennmarad t archaikus ételek is 
indokolják. Változás-vizsgálatra is volt lehetőség, 
ezt a fogalom hangsúlyozása nélkül meg is tette 
a szerző. Az archaikus lengyel ételek mellett 
a múlt század végi szlovák és a XX. század eleji 
magyar hatást is bemutatja. 

A legvaskosabb kötet, a Tanulmányok Szatmár 
néprajzához címűt Farkas József közreműködésével 
Ujváry Zoltán szerkesztette. Ez a munka — az 
utószó szerint — Gunda Béla vezetésével 31 éve 
megkezdődött — a korábban esetlegesen folyó — 
vizsgálatok eredménye, fel tehetően a kutatás egy 
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szakaszát jelzi. A táj eddigi kutatását Dankó Imre 
összegzi a tájra vonatkozó minden lehetséges 
irodalom megadásával. Amit a köteteket la-
pozgatva is észrevesz az olvasó, azt D a n k ó 
megerősíti, hogy ilyen sorozatot az egyetemi 
szakmai irányítás mellett a megyei és városi 
szervek és szervezetek anyagi összefogásával lehet 
létrehozni. Ebben a kötetben Gunda Béla: 
A szatmári hagyományos népi műveltség etno-
geográfiai helyzete című tanulmánya elején meg-
adja az etnogeográfiai vizsgálati módszer jelenté-
sét. A néprajzban a történeti források hiánya miatt 
a „ formák, a jelenségek elterjedésének gondos 
vizsgálatával", emellett a nyelvtudomány segítségé-
vel kell megrajzolni a népélet alakulását. Ezzel 
a kiinduló ponttal főként tárgyi néprajzi jelensége-
ket vizsgál a szerző, miközben véleményeket 
ütköztet, koncepciót fogalmaz meg egy-egy kérdés 
kapcsán. A jövő feladatai között fontosnak tartja 
Szatmár-Bereg néprajzi at laszának elkészítését és 
a gazdaságtársadalmi viszonyokkal történő foglal-
kozást. A tanulmánykötet folytatásaként Orosz 
István Szatmári népélet a XIX. században címmel 
rövid agrártörténet i rajzot ad. Majd négy, a tárgyi 
néprajz egy-egy kérdését vizsgáló tanulmány 
következik. Dám László: Szabolcs-Szatmár megye 
népi építészetének táji tagozódása című írásában 
felvázolja az azonos rendeltetésű építmények 
kistájak közötti hasonlóságokat és különbségeket. 
Paládi-Kovács Attila a magyar szekér sorsát 
vizsgálja a Kárpát-medencében. A szekérrel 
kapcsolatos kutatások nemzetközi irodalmának 
bemutatásával a téma iránti érdeklődést is illuszt-
rálja. Majd a kocsi magyar eredetének kö-
rülményeit, változatait határozza meg a nyelvészet 
bevonásával. További fe lada tnak tartja a táji 
típusok meghatározását. Ugyanakkor a Kárpát-
medence kerekes járműve most már nagyjából 
meghatározható, állapítja meg. 

Hogy miért került be a kötetbe négy, a kocsival 
foglalkozó tanulmány? E n n e k indoklásául Farkas 
Józsefet idézem: „Egyszóval alig van az esztendő-
nek olyan napja, amikor a szekérbe ne kellene 
befogni" . . . „ a szekér és a kocsi szerves része volt 
a régi paraszti életnek az ember születésétől 
a haláláig." Lovaskocsik és szekerek című írásában 
a kocsi tör ténete és a magyar szekértípusok vázlata 
után saját szatmári gyűjtéseit muta t ja be a szekér 
formájáról, készítéséről és használatáról. írása 
78 szócikkből álló szómagyarázattal egészül ki. 

Szabadfalvi József: Adatok Já rmi juhászatához. 
Szatmár juhászatának kevés irodalma van. 
A szerző a Jármiban 1961-ben végzett gyűjtésével 
nyújt adalékot Szatmár juhászatának feldolgozásá-
hoz. A bemutatot t anyag is igazolja azt, hogy a jó 
adatközlő megfogalmazásait idézetként lehet fel-
használni, mert a népi tapasztalat nyelvi kifeje-
zésre is a népi kultúra része, ér téke. 

Selmeczi Kovács Attila: Kézimalmok Kelet-
Magyarországon. A kézimalmoknak a jelzett tájon 
több, egymástól történetileg elhatárolható alaptípu-
sával ta lálkozhatunk. Egy-egy típust történeti és 
európai összefüggésben is vizsgál a tanulmány 
írója. A témáját összegző, értékelő cikkek sorába 
tartozik. 
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Ferenczi Imre< (Bűbájos kocsisok a szatmári 
népéletben) a kitartással kapcsolatos, a táltoshoz 
fűződő emlékekig vezető, a kocsis ténykedésével 
összefüggő hiedelmekkel foglalkozik. A mondákat , 
történeteket motívumaik alapján t ípusokba sorolja. 
A mondák gyökerét a régi falu valóságát és 
hiedelmét szoros kölcsönhatásban látó szellemi 
atmoszférájában határozza meg. 

A kocsihoz és részeihez az emberiség története 
során sokfajta hiedelem kapcsolódott, talán először 
kultikus tárgy volt. — így összegezhető egy 
mondatban Ujváry Zoltán tanulmányának (Szekér-
kocsi a folklórban) első fele. Majd a régészet és az 
ősi mondák példái után a szatmári változatok 
jelennek meg. A szerző a közlekedés kialakulásá-
nak kezdetén élő kultuszoktól a szekér-kocsi 
szólásokig ter jedő folklorisztikai hagyomány vizsgá-
latát határozza meg a jövő feladataként . 

Miért került egymás mellé a kiadványsorozatban 
az európai ívű összegzés, alapkutatást jelentő 
feladatmeghatározás gyűjtéssorozatok bemutatásá-
val, összegzésével? — merülhet fel a kérdés az 
olvasóban. A kuta tók, muzeológusok és az 
önkéntes gyűjtők egymás melletti munkájával is 
csak nagyon viszonylagos teljességgel dolgozható 
fel a hagyományos paraszti kultúra. Ennek 
megvalósítához azonos publikálási lehetőséget kell 
teremteni. Ezt — az érintett intézmények, szervek 
segítségével — a Debreceni Néprajzi Tanszék 
sikeresen meg is valósítja. 

Szűcs Judit 

A Művelődés 

(Bukarest, 194»—1985) 

Az 1940-es évek második felében reményteljesen 
induló romániai nemzetiségpolitikai légkör felsza-
badította az ott élő magyarság népi kezdeményező-
készségét. Bekapcsolódott Románia újjáépítésébe. 
Részt vett a tömegkultúrában. E n n e k helyzetét 
akkor Balogh Edgá r határozta meg találó 
pontossággal: „. . . a népforradalmi szakasz lendü-
letét ismerhetjük fel a népdal, néptánc, népszoká-
sok, népviselet — általában a még élő falusi foklór 
— előtérbe jutásában a munkások kórusai és 
színjátszókörei mellett. Alapelvvé vált, hogy 
a hagyományos népi értékekben rejlő közösségi 
energiát egy új tömegkul túra demokrat ikus alakítá-
sába kell beilleszteni, serkentve a népi önkifejezés 
és nemzetiségi sajátosság (kiemelés tőlem) új 
kommunikációs formáinak létrejöt tét ." ' 

Ennek a szellemnek gyakorlati érvényesülései 
elősegítendő hagyja el a nyomdát, 1948. július 
havában, a Művelődés folyóirat (kezdetben, 
1956 májusáig, Művelődési Útmuta tó néven). 
A kiadványt a Művészet- és Tájékoztatásügyi 
Minisztérium felügyelete alatt szerkesztik, főleg 
falusi és kisvárosi művelődési o t thonok részére. 
Megindítóinak eredeti szándéka: a nagymúltú 
erdélyi falusi művelődési egyletek (színjátszó 
együttesek, da lá rdák , olvasókörök) váljanak az 
anyanyelvápoló népi közösségek központjaivá, 
őrizzék a magyar népi sajátosságokat, de ugyanak-



kor terjesszék az új társadalmi eszméket is. Ily 
módon tervezik bekapcsolni a magyarság, különö-
sen a székely népcsoport tömegeit, a radikális 
társadalomátalakítás folyamatába. A Magyar Népi 
Szövetség őszinte hittel vállalja a feladatot. Átérzi , 
hogy az újonnan kijelölt politikai határok közé 
került közösségének jövője csak így biztosí tható: 
az egész ország gazdasági és szellemi felemelkedé-
sétől, a demokrácia érvényre juttatásától függ az 
erdélyi magyar nyelvközösség sorsa is. A közös 
munka vállalása — vallják a Népi Szövetség 
vezetői — meghozza a történelmi megbékélést, és 
tartós jogokat ad az újjáépítésben részt vevő 
magyarság nemzeti azonosságának megtartásához. 

A folyóirat első számának vezércikkét Balogh 
Edgár írta. Mint a Sarlós mozgalom egykori 
szellemi vezetője, tömören fogalmazza meg, mit 
kíván a haladó magyar értelmiség a tömegkultúra 
irányitóitól: „Élő kultúrát akarunk... írótól, 
művésztől, tudóstól azt kívánjuk, hogy a nép írója, 
a nép művésze, a nép tudósa legyen, vagyis 
azonosítsa magát a néppel, fejezze ki annak 
törekvését, és küzdelmeit."1 A folyóirat megjelenése 
egybeesik az 1848-as szabadságharc centenáriuma 
alkalmából rendezett ünnepségekkel. A népfor ra-
dalomra való nagyszabású emlékezéssorozat lehe-
tőséget ad arra, hogy a — háború alatt és 
közvetlen utána sokat szenvedett , a csapásoktól 
elcsüggedt — magyarság újra visszanyerje közéleti 
aktivitását. A kulturális műsorokat Petőfi és 
Balcescu jegyében rendezik szerte Erdélyben. Az 
előadásokon csaknem 10 ezer magyar szereplő — 
dalos, népi táncos, színjátszó — vesz részt. 

A fellendülés azonban már a következő évben , 
1949-ben váratlanul megtorpan. A nemzetközi 
politikában kialakult hidegháborús légkör, a sze-
mélyi kultusz érvényre jutása, erősen éreztet i 
hatását a kulturális életben, a magyar közművelő-
désben. Letartóztat ják, majd koholt vádak alapján 
elítélik a Magyar Népi Szövetség szinte vala-
mennyi vezetőjét, köztük Balogh Edgárt is. A me-
zőgazdaság kollektivizálásának kezdetleges 
módszerei hátrányosan megváltoztat ják Székelyföld 
magyar nemzetiségű parasztságának életvitelét. 
A tömegkultúrában eluralkodik a sematizmus, 
a színvonaltalanság. A lapban, kulturális ismeretek 
helyett, főként általános agrotechnikai tudnivalók 
és a kulákok (többnyire ,,álkulákok") leleplezésé-
ről tudósító híradások kapnak teret. A ha ladó 
szellemű magyar nyelvű írók, újságírók, művészek 
egy része háttérbe húzódik, más részük pedig, mint 
a Magyar Népi Szövetség aktivistája, néhány évre 
börtönbe kerül. Tartalmi változásra utaló jeleket 
csak 1952-től, a Magyar Autonóm Tartomány 
megalakulásától kezdve tapasztalunk. 

Ez időtől, a négy székely megye — ahol a k k o r 
a romániai magyarság egyharmada élt — bizonyos 
fokú közigazgatási sajátosságokat élvezett.4 E n n e k 
fejében viszont, 1953-ban formálisan is megszűnt 
a Magyar Népi Szövetség. A magyarság érdekkép-
viseletében bekövetkezett szervezeti változások 
befolyásolták a folyóirat szerkesztési gyakorlatát, 
összeolvaszt ják a Népmüvelés című időszaki 
kiadvánnyal, így átveszi ennek korábbi fe ladatkö-
rét is. Ugyanakkor r i tkábbá válnak az agro-
technika kétes eredményeit ismertető c ikkek. 

Bővül az irodalmi anyag, megszólalnak a fiatal 
költők, köztük Majtényi Erik, Létay Lajos, Szász 
János, Páskándi Géza, Kányádi Sándor, az idő-
sebbek közül Szabédi László, Szemlér Ferenc, 
Gellért Sándor, Tompa László hallat ja hangját. 
Jóllehet a szerkesztők még ez időben is abban látják 
a művelődési ot thonok — szinte egyedüli — 
feladatát, hogy „felvilágosítsák a dolgozó pa-
rasztságot, a terménybeszolgáltatás teljesítésének 
jelentőségéről" — mégis, az 1950-es évek közepé-
től, újra megnyílik a kitekintés lehetősége a 
magyarországi művelődés felé. Megemlékeznek 
a lapban Kisfaludy Károlyról, méltat ják Móra 
Ferenc, Kazinczy, Batsányi irodalmi munkásságát. 
Verseket közölnek Arany Jánostól, József Attilától, 
Illyés Gyulától és Benjámin Lászlótól. Halálának 
100. évfordulója alkalmából méltat ják Vörösmarty 
Mihály é letművét . Jagamas János megkezdi Ismer-
jük meg zenei anyanyelvünket című, hasznos zenei 
ismeretterjesztő sorozatát. Kia lakulnak a kultúra 
különböző ágait rendszeresen ismertető rovatok: 
képzőművészetről, műemlékekről, múzeumokról je-
lennek meg tájékoztató cikkek. A táncház-
mozgalom csíráját Haáz Sándor e k k o r megkezdett 
cikksorozata ültette el a fiatalság szívébe. Jancsó 
Elemér irodalomelméleti témákról cikkezik, és 
megjelennek az erdélyi néprajztudomány új nemze-
dékének (dr. Kós Károly, Nagy Olga, Faragó 
József, Nagy Jenő) a népi kultúra hagyományos 
értékeit fel táró rövid tanulmányai . A székely 
tájegységekben megélénkülnek a néptánc-és a nép-
jeneegyüttesek. Ösztönzően értékelik ezeket 
a bemutatkozásokat. A gyímesi csángók együttesé-
ről ír ják: „Különös varázsa van a most színpadra 
lépő énekkarnak . Gyímes egyik településének, 
Gyímesközéploknak a fiataljai . . . régi csángó 
népdalokat énekelnek. Az egyszerű népviseletű 
csángó fiatalok ajkán felcsendülő népdalok ott 
születtek a kristályvizű gyímesi pa takok mentén, 
a zöldellő ré teken, a legszebb dombhaj la tokon. Hű 
kifejezői a nép régi vágyainak, a csángó fiatalok 
szerelmének." Hosszú hallgatás u tán , ismét hírt 
kapunk a moldvai csángók közművelődéséről 
is. Riport jelenik meg a Lészpedi és Onyest6 (ma 
Georghiu Dej város) községben működő csángó-
magyar kulturális csoportok tevékenységéről. 
A lészpedi színjátszó csoport „Bákóban a Partizán 

"Balogh Edgar: Hídverők Erdélyben 1944—1946 17. old. 
'Művelődési Útmuta ló 1948 1. sz. 
JU. o. 
4A többség, a magyar nemzetiség ké tha rmada továbbra is az 
autonóm területen kívül élt, a ha tá r menti sávon, Kolozsvá-
rott és környékén, Kalotaszegen, Brassó megyében. 
Mezőségen, az erdélyi városokban, Bukares tben , Moldvá-
ban és kisebb szórványokban. 
'Művelődési Útmuta tó 1954. 6. sz. : Lészpeden „a meglévő 
mellé új , fehér fa lú , piros cserepes iskola épült, ahová 
bevezették az anyanyelvi oktatás t is . . . A falu ú j tanítói , 
a néphez hűséges tanítók a t an í tványokka l közösen húzták 
fel az iskola falát . . . Néhány rövid év alatt Lészpeden 
600 fe lnőt t csángó tanult meg í rni—olvasni . . . Ebből 
a faluból soha nem került ki népét szolgáló értelmiségi, 
s most a népi demokrat ikus rendszerben létrejött új iskola 
neveltjei. J á n ó Ilona és Csonka Anta l a bakói pedagógiai 
iskola magyar nyelvű tagozatán készülnek a nevelői 
pályára ." 
Onesten Varga István nevezetű a román nyelvű iskola 

igazgatója, az önálló magyar nyelvűé pedig Ravasz István, 
a helység tar tományi képviselőjének neve: Simon István. 
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bőrgyárban munkások előtt játszotta el a Mezítlá-
bas menyasszonyt? Később sorra járták a környező 
falvakat is." Onestről megtudhatjuk még, hogy 
lakóinak fele még mindig magyar és a Névnapi 
ajándék, meg a Zsuzsa néni póruljár című 
színdarabbal szórakoztatják a közönséget. 
Nemcsak otthon, a környéken is. ,,Ezekkel 
a darabokkal nem csak Onesten, hanem Újfaluban, 
Szitáson, Szőllőhegyen és Bohánán is felléptek 
a színjátszók"* — írja a riporter. 

Idővel bővül a közművelődés területe, előtérbe 
kerülnek a tárgyi néprajz, a népművészet 
hagyományai: versenyeket, kiállításokat rendeznek 
a legszebb alkotásokból. Népművészeti körök 
alakulnak, tevékenységükről, gondjaikról hírek 
jelennek meg. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit és 
Nagy Jenő módszertani cikkekben, és egy-egy 
tájegység hagyományos értékeit bemutató tanul-
mányban hívja fel a figyelmet erre a területre. De 
csak a kezdeti lépésekre jut idő, az intézményesí-
tett támogatás elmarad. Dr. Kós a hivatalos 
irányítást, a tapasztalatok szervezett cseréjét, 
a rendszeres publikációk lehetőségét hiányolja. 
,,Nagyszámú és tehetséges népművészeink alkotó 
tevékenységét hivatalos részről még mindig nemtörő-
dés és hozzá nem értés kíséri. Pedig kultúrforra-
dalmunk egyik fókérdése a népművészet. . . Széles 
alapon megszervezett munkával kell feltárni minde-
nütt a népművészet értékes helyi hagyományait. . . 
az egész társadalom tulajdonává keU. tenni." 
Buzdítása sokakra serkentően hat, különösen az 
önkéntes gyűjtők népes táborát mozgatja meg. Ám 
a Népi Szövetség által 1945-ben meghirdetett, 
tömegkultúrát támogató útra, nehéz a visszatérés. 
1959-ben megszűnik az önálló magyar nyelvű 
Bolyai Tudományegyetem, a következő évben pedig 
átszervezik a Magyar Autonóm Tartományt. Terüle-
tét hátrányosan módosítják: magyar lakosságú 
településeket elcsatolnak, máshol román többségű 
területekkel pótolják. Nevét Maros-Magyar Auto-
nóm Tartományra változtatják. Az új közigazgatási 
egységben a magyar nemzetiségű lakosság aránya 
62%-ra csökken. A közigazgatási változások 
kihatnak a folyóirat szerkesztési munkájára is. Te-
matikája ismét beszűkül, hasábjairól főképpen 
a nemzetiségi sajátosságokat tükröző, színvonalas 
népismereti írások szorulnak ki. A népművészeti 
mozgalom tömeges méretű kibontakozása, az elért 
eredmények közkinccsé tétele megint elmarad. 
A gyengén szerkesztett lapnak ez időben egyéni 
olvasói nincsenek, 1000—1500 példányban jelenik 
meg. Induláskor állami támogatásból tartja fenn 
magát, majd a művelődési intézmények kötelező 
előfizetése biztosítja a megjelenéshez szükséges 
pénzügyi forrást. 

1960 és 1965 között — az ismételt átszervezések 
következtében — felügyeletét az Oktatási és 
Művelődési Minisztérium, majd — rövid ideig — 
a Szakszervezetek Központi Tanácsával közösen 
látja el. 1965 után pedig a Művelődés- és 
Művészetügyi Állami Bizottság gondozásába kerül. 
Megváltozik a szerkesztőbizottság összetétele is: 
kezdetben a nyolc fő között van egy magyar is, 
halála után azonban hosszú ideig nincs magyar 
nemzetiségű tagja. Érezhetően háttérbe szorul az 
anyanyelv használatának, s a szülőföldhöz kötődő 

népi kultúrának ápolása. Ez a tény — az általános 
művelődéspolitika félreértelmezett elvein túl — 
erősen meghatározza a lap által követett irányvo-
nalat. Hatvanoldalas terjedelméből, alig egy 
oldalon foglalkozik a magyarlakta területek életé-
vel, kulturális gondjaival. A Maros-Magyar 
Tartomány művelődési eseményeiről szinte tudo-
mást sem vesz. A cikkek zöme fordítás, színvo-
naltalanul megírt, életidegen témákról. 

Ennek az elvnek, mint közművelődési gyakor-
latnak a hatástalansága az 1960-as évek közepére 
nyilvánvalóvá válik. Felismerik annak tartha-
tatlanságát is, hogy magyar értelmiség mellőzésével 
folytassanak a magyarság között tudatformálási 
tevékenységet. A magyar értelmiség azonban azt 
a cselekvőképességet, mellyel a Magyar Népi 
Szövetség kezdeti éveiben, vagy akár a Magyar 
Autonóm Tartomány fenállása idején még rendel-
kezett, már nem nyeri vissza. Az 1965-ben 
bekövetkezett szerkesztőbizottsági átszervezés is 
csupán arra szorítkozik, hogy a tizenöt tagú 
bizottságba, egy személlyel, Szemlér Ferenc költő-
vel képviseltesse a magyar nemzetiséget. A válto-
zás azonban megkezdődött. Minden bizonnyal 
Szemlér Ferencnek köszönhetően, újra megszó-
lalnak a folyóiratban a költők: Majtényi Erik, 
Hervay Gizella, Farkas Árpád. Sütő András egy 
rövid cikkben a zenei anyanyelvről fejti ki 
véleményét. Az ekkor már népszerű író egyértel-
műen utal arra, hogy a magyar nemzetiség számára 
a tömegkultúra útja, az eddigiektől eltérően, 
másfelé keresendő. Javasolja a Balogh Edgár által 
egykoron megfogalmazott elvekhez való visszaté-
rést, annak folytatását: ,,Ezen a tájon a folklór 
kimeríthetetlen kincsforrásai csörögnek . . . A zenei 
anyanyelv minden nemzet kultúrájának alapvető 
tényezője" — vallja Bartók és Kodály eszmei 
örökségében bízó hittel. S «^dalversenyek rende-
zésére szólít fel. Szász János írása ugyancsak 
a tévúton járó népművelést kívánja új mederbe 
terelni, amikor megemlíti, hogy „bizonyos formá-
kat láthatóan meghaladott az idő . . . Az ízlésneve-
lés, erkölcsnevelés terén művelődési intéz-
ményeinkre hovatovább mind több tennivaló 
hárul." A felismerések nyomán 1967-ben sza-
bályozzák a művelődési intézmények működését. 
Újra előtérbe kerülhetnek a folklórcsoportok. 
Sokévi szünet után ismét szó eshet az anyaországi 
kultúráról: Móricz Zsigmond halálának 25. évfor-
dulója alkalmából megemlékeznek munkásságáról, 
közlik a Hét krajcár című elbeszélését, megjelente-
tik Veres Péter — még 1962-ben írt — Panait 
Istriati műveit méltató esszéjét. 

1968-ban, közigazgatási átszervezések következ-
ményeként, megszűnik a Maros-Magyar Autonóm 
Tartomány. Ezzel egy időben azonban, csaknem 
egy évtizedes időtartamra, új folyamat indul 
a nemzetiségi népművelésben. 1980-ban, visszate-
kintve, dr. Kós Károly így jellemzi ezt a periódust: 
„Figyelemre méltó, hogy a Szocialista Művelődési 
Tanács folyóirata, a Művelődés, a népi műveltség 
iránti két évtizeden át tanó érzéketlenség után (mely 
alól csak az 1955—1958-as évek jelentettek 
kivételt), 1968-tól újult meg végleg, s azóta 
mindenik számában közöl több eredeti néprajzi írást 
is."9 
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1969-ben a Művelődés- és Művészetügyi Állami 
Bizottság irányítása alá kerül a folyóirat. A négy-
tagú szerkesztőbizottságban V. András János 
képviseli a magyar nemzetiséget. A megjelenő 
számok határozott szerkesztési elvek jegyét viselik 
magukon, egyértelműen kifejezik, hogy a lap 
a magyar nemzetiség közművelődésének gazdája 
akar lenni. Színvonalas cikkek tanúsít ják ezt a 
szándékot , és azt, hogy az erdélyi magyarság ezer-
éves hagyományainak ápolására törekszik. Új 
rovatok indulnak a megváltozott fe ladatok elősegí-
tésére. Megújul a Játékszín rovat, a korábbi 
sematikus jelenetek helyett valódi ér tékek kapnak 
nyomdafestéket (Csokonai: Karnyóné, Tamási 
Arán: Énekes m a d á r ; Kallós Zoltán Moldvai 
guzsalyas címmel dramat ikus játékot állít össze 
gyűjtött anyagából). Megerősödik és a folyóirat 
egyik legértékesebb részévé válik a Vadrózsa, 
a népművészeti írások rovata. Sorra nyomdafesté-
ket látnak az erdélyi folklór és tárgyi néprajz 
avatott kutatóinak értékes, népszerű formában 
megírt dolgozatai. Ezek a határokon túl is 
érdtklődést keltenek. Rendszeresen publikál ebben 
Faragó József, Ráduly János, Nagy Olga, Gazda 

Klára, Jagamas János, Nagy Jenő, Seres András, 
Szentimrei Judit. Kallós Zoltán cikksorozatban 
teszi közzé moldvai és mezőségi gyűjtéseinek 
legszebb darabjait. í rásaikkal nemzedékeket ne-
velnek a hagyományos népi kultúra értékeinek 
megbecsülésére, értő szeretetére és a gyűjtőmunka 
módszereinek elsajátítására. D r . Kós Károly — aki 
a lelke és motorja ennek a megújulásnak — és 
dr. Molnár István, a rendszeres publikációkon túl, 
kitűnő módszertani cikkekkel sietnek az egyetemi 
oktatás hiánya miatt alapismeretekkel nem rendel-
kező önkéntes gyűjtök segítségére. 

A megváltozott szellem élénkítőleg hat a közmű-
velődés helyi munkásaira. Ráduly János kibédi 
folklorista tapasztalata szer int : „A falusi mű-
kedvelő mozgalom az utóbbi években egyre 
színesebbé, egyre tartalmasabbá vált. Ez t az új 

7Sütő András és Hajdú Zoltán közösen irt egyfelvonásosa. 
'Bakó környéki csángó települések A Művelődési Útmuta tó 
1955. 7. száma szerint: ,,A moldvai csángók lakhelye Jasi 
ta r tomány Román raionja. Bak" tar tomány Bákó. Tirgu 
Ocna . Buhusi . Moinegti r a jon ja i . " 
'Népismere t i Dolgozatok. (Criterion, Bukarest , 1980. 
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pezsgést nagyban elősegítette a népi hagyományok 
újra fölfedezése és beépítése művelődési életünkbe. 
A helyi népszokások fölelevenítése, a végtelenül 
gazdag helyi népköltészet hasznosítása által kitá-
gultak a műkedvelés lehetőségei."1 0 Még az 
1969-es év folyamán bekapcsolódik a szerkesztés 
munkájába — az impresszum tanúsága szerint — 
Be ke György, dr. Kós Károly és Sütő András. 
További közreműködőket k ívánnak az ú jonnan 
létrejött rovatok is, a Tárlat, a Muzsika, az 
Enciklopédia, a Pegazus, a Krónika. A nyelvi 
műveltség kérdéseiről, a helynévgyűjtés jelentősé-
géről Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gálffy Mózes, 
Murádin László; az erdélyi tá j nagy múltú 
műemlékeiről B. Nagy Margit, a régi diákszín-
játszás hagyományairól Enyedi Sándor ismeretter-
jesztő sorozatai keltik fel az olvasók figyelmét. 
Az Enciklopédia művelődéstörténeti rovatnak 
rendszeres munkatársa Benkő Samu, Csetri Elek, 
Demény Lajos, Vasas Samu, Jakó Zsigmond. 
A Tárlat-ban Murádin Jenő, Gazda József, Banner 
Zoltán és mások írásai ismertetik az erdélyi magyar 
képzőművészet múltját és jelenét. 1970-ben Bar tók 
Béla, 1972-ben pedig Kodály Zol tán emlékszám 
készül, benne a zenész Nagy István, Lakatos István, 
Almási István rövid méltató írásai, s megjelenik 
Bartók Miért és hogyan gyűjtsünk népzenéti című 
tanulmánya. Bemutatják néhány magyar többségű 
— vagy egykor magyar többségű — néprajzi 
kistáj, illetve patinás város tör ténelmét , jelenét, így 
a Fekete-Körös völgyéről, Aradról, Szilágyságról 
(benne: Zilahról), Torockó-Aranyosszékról készült 
művelődéstörténeti összeállítás. Sajnos, ezek a táj-
egységi tematikus számok korán abbamaradnak, 
nincs folytatásuk. Az aradi vé r tanúk kivégzésének 
120. évfordulóján szép megemlékezés méltat ja 
a szabadságharc mártírjait, erősítve a magyar 
nemzetiség történelmi tudatát . A Pegazus rovat 
jelenkori magyar költők verseiből nyújt ízelítőt: 
megszólal a lapban Kassák Lajos, Fodor András, 
Illyés Gyula, Nagy László. Mellet tük helyet kapnak 
az erdélyi f iatalabb nemzedék képviselői is: Farkas 
Árpád, Király László, Szőcs Kálmán, Magyari 
Lajos. Az írott szó, a könyvkul túra terjesztésében 
tovább bővül a feladat 1974 után, mert megszűnik 
a Könyvtári Szemle és ennek dolgát is a folyóirat 
vállalja magára. Negyedévenként , Könyvtár cím-
mel megjelenő melléklettel tesz eleget ennek 
a kötelezettségének. A kezdet kiválóan indul, 
a Balogh József szerkesztésében összeállított mel-
lékletekből kivált az ex libris műfa já t és erdélyi 
művelőit, gyűjtőit bemutató cikkek, illusztrációk 
válnak a folyóirat díszére, s bizonyulnak időt 
állónak. E n n e k a kiadványnak köszönhető, hogy 
a kisgrafikának ezt a sajátos npűfaját, néhány év 
alatt, oly népszerűvé tették, hogy — Gábor Dénes, 
dr. Demeter Jenő jóvoltából — hazánkban is 
keresetté váltak az erdélyi művészek alkotásai. 
A melléklet nyilvánosságot teremtet t a könyvgra-
fika és fametszés olyan jeles művészeinek, mint 
Cseh Gusztáv, Deák Ferenc, Feszt László, Imets 
László, Plugor Sándor, Vecserka Zsolt. 

Az elért tartalmi gazdagodás és színvonal-
emelkedés jelentkezik az olvasottságban is. Pél-
dányszáma 5000-re emelkedik, s gyakori hiánya 
a magyarlakta településeken. Érdeklődés mutatko-
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zik iránta a magyarországi olvasóközönség részérő 
is. Mindez az időben következik be, amikor a; 
1973. évi tanügyi reform miatt iskolák átszervezé 
sére kerül sor, hátrányosan megváltozik a magyal 
anyanyelvű alap- és középfokú oktatási intéz 
mények száma és befogadóképessége. 

A népismereti publikációk térnyerésével egy 
időben, szinte tömegmozgalommá válik a tárgyi 
néprajzi hagyományok, a paraszti élet és a ki-
smesterségek eszközeinek gyűjtése, a szellemi 
néprajz körébe tar tozó kincsek tudatos feltárása. 
A műkedvelő népzene- és néptánckutatás, a nyelv-
járás- és helynévgyújtés, a családi szájhagyományok 
lejegyzése, megmentése valódi reneszánszát éli. 
Csupa olyan szakterület , ahol a megsokasodott 
önkéntes gyűjtők — alapismeretek hiányában — 
módszertani eligazítást, tanácsokat és közlési lehető-
séget várnak. Ebben a folyóirat nagy segítséget 
nyújt. Rendszeres lehetőséget teremt a sikeresebb 
dolgozatok megjelenésére, ösztönöz az elvégzen-
dő fe ladatra : „ . . . minden nemzet, nemzetiség, 
néptöredék hagyományos népi kul túrája rendelke-
zik olyan, az anyanyelvhez hasonló értékű, sajátos 
kifejezési formákkal is, melyek alkalmas közegként 
jöhetnek számításba a korszerű szocialista kultúra 
asszimilálásánál és átértékelésénél, s így ismeretük 
és alkalmazásuk a közművelődésben nem nélkü-
lözhető, jelentős fe lada ta" — állapítja meg 
a mozgalom fáradhata t lan munkása , dr. Kós 
Károly. És azt is hangsúlyozza: „Népi kultúránk 
(mint bármely népi kultúra) lényegében a népi 
anyagi, társadalmi és szellemi élet közösségi 
szabályozóinak összessége, s így, a beszélt nyelv 
mellett, a dolgok teljes megértése és a teljes 
önkifejezés része."" Fontosságban tehá t , közvetle-
nül az anyanyelv után következik. E z a döntő 
felismerés azonban nem jelenti egyben azt is, hogy 
a mozgalom hivatalos helyről is támogatandó. 
Többszöri kisebb átszervezések után — közben 
a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács veszi 
át a lap irányítását — , 1977. évtől, az impresszu-
mon már nem találjuk Beke György, dr. Kós 
Károly és Sütő András nevét. Megszűnik az eddig 
legeredményesebben dolgozó szerkesztőbizottság, 
a következő években egyedül Kovács János jegyzi 
a lapot, felelős, majd főszerkesztőként. Külsejében 
ugyancsak változás áll be, 1979-től pedig terje-
delme is mintegy kétharmadára csökken. Mindez 
a közművelődési igény fokozott jelentkezésének 
időszakában tör ténik. Kiváltképp a műszaki 
értelmiség törekszik iskolán kívüli eszközökkel 
pótolni, megszerezni hiányzó anyanyelvi műveltsé-
gét. E z időben olvashatjuk az egyik r iportban: 
„ . . . az is igaz, hogy amikor 1974-ben az 
egyetemet végeztem, a szakkifejezéseket magyarul 
nem ismertem. Itt a gyárban tanul tam meg az 
idősebb szakiktól, hogy a rezistenfa de repere, az 
szakítószilárdság, meg hogy a toleranfa az tűrés."1 2 

A következő években a színvonal fokozatos 
romlásának lehetünk tanúi. Történik még néhány 

'"Művelődés 1969. 2. sz. 
1 'Művelődés 1977. 1 sz. 
"Művelődés 1979. 2. sz. 
"Népismere t i Dolgozatok 1981 



kísérlet önismereti tanulmányok közlésére (különö-
sen jelentős Antal Imre ötrészes sorozata a gyimesi 
csángókról), de tartós kezdeményezésekkel a lap 
hasábjain már alig találkozunk. Talán még a táj- és 
helytörténetírás témakörében születik néhány emlí-
tésre méltó cikk. Ennek a szakterületnek jelentősé-
gét Egyed Ákos történész fogalmazza meg: ,,A 
tájtörténet által feltárt örökség beépülése mai 
valóságunkba, a múlttal való kapcsolatteremtés 
előmozdíthatja egy-egy tájegység, vidék gazdasági— 
társadalmi és kulturális arculatának, életének 
a kívánt mederbe terelését.",3 Ilyen jellegű alapo-
sabb ismeretterjesztő tevékenységre azonban már 
nem kerül sor. A sajtóorgánum végül is — 
hosszabb átszervezések utolsó előtti állomásaként 
— a Megéneklünk Románia mozgalom magyar 
nyelvű folyóirata lesz, ennek az országos népünne-
pélynek a krónikásává válik. Múltja alapján, erejét 
ismerve, többre tellett volna az egykoron köré 
gyűlt munkatársak képességéből. 1986-tól pedig — 
a fesztivál céljainak szűk körű szolgálatában — 
már csak román nyelven jelenhet meg. A mintegy 
kétmilliós romániai magyar nemzetiség ezáltal 
elvesztette anyanyelvi közművelődésének 38 éven 
át — jól-rosszul, de magyar nyelven — működő, 
egyetlen, tömegkultúrát szolgáló szócsövét. 

Hajdú Demeter Dénes 

A Kolibri könyvek 
néprajzi kötetei 

A magyar néprajztudomány új népszerűsítő 
sorozata látszik kialakulni a Móra Ferenc 
Könyvkiadó gondozásában megjelenő Kolibri 
Könyvek keretében. Ezek a színes ábrákat, 
fényképeket tartalmazó, kemény fedelű, „ka-
maszkézbe" illő kis kötetek százezres példányszám-
ban jelennek meg (föl is merik tüntetni a kolo-
fonban, holott manapság ez ritkaság!), s hamar 
hiánycikknek számítanak a forgalmasabb könyves-
boltokban. Bizony örvendetes, hogy a léghajók, 
repülőgépek, űrhajók, autók után és mellett 
a magyar néphagyományok bemutatása is helyet 
kapott. 1980—1983 között négy olyan kötet jelent 
meg, amely a tárgyi néprajz köréből meríti 
anyagát. 

A sort az 1980-ban megjelent Magyar népvisele-
tek című kötet kezdte. Flórián Mária írta 
a szöveget, Urai Erika készítette a rajzokat. 
A magyar népviseletet néhány közismert település 
példáján keresztül mutatja be. Természetesen 
a népművészet „virágzó" korszakát, a múlt század 
közepét és végét, századunk első évtizedét 
tükrözik a leírások és rajzok. Az ábrák többsége az 
ünnepi viseletet mutatja. Ez annak az általános 
nézetnek az erősítését okozhatja, miszerint a nép-
élet a romlatlanság, a természetesség, a tisztaság, 
a szépség és a gyönyörűség jelképe (érdemes 
megfigyelni, hogy az arcok többsége pirospozs-
gás!). A kötetben olyan erősen stilizáltak a hétköz-
napi munkában használatos népviseletek, hogy 
a mai fiatalok szemében újabb nosztalgikus 

ábrándként jelenhetnek meg. (Gondoljunk csak 
a széki szoknyák nagy divatjára.) De még ezt is 
megbocsáthatónak lehet tekinteni, ha a fiatalok 
néphagyományaink iránti érdeklődését kívánja 
felébreszteni. 

Bárth János Magyar népi építészét című könyve 
1982-ben jelent meg (rajzok: Khell Csörsz). 
Dicséretes a kötet szerzőjének bátorsága, hiszen 
kicsiben, népszerűsítő formában szinte mindent el 
kívánt mondani, amivel a népi településkutatás 
foglalkozik. Tehát a kötet követi a tudományos 
monográfiák szerkezetét. Kezdődik a megtelepedés 
formáival (halmaz, szórvány, utcák stb.), a te-
lekformákkal, majd sorra veszi a kutatásban 
elfogadott legfontosabb öt magyar háztípust (kö-
zépmagyar vagy alföldi, nyugati, északi vagy palóc, 
keleti vagy erdélyi, déli). A szerző azonban nem 
elégedett meg ezekkel az elvont, és ilyenformán 
tiszta típilsukban csak legritkábban megjelenő 
házformákkal, hanem nagyobb tájegységenként 
konkrét anyagon is bemutatja hazánk jellegzetes 
népi épületeit. így már valójában kalauz is a kötet. 
Érdemes magunkkal vinni még egy osztályki-
rándulásra, vagy családi autós túrára is, hiszen 
a megpillantott házak a kötetből visszakereshetők. 
A többi fejezet is követi a tudományos monográ-
fiák szerkezetét. A szerző szól még röviden 
a pásztorépítményekről, a kezdetleges lakóépüle-
tekről (pl. barlanglakásokról), a melléképüle-
tekről, sőt a faluképi szempontból meghatározó 
jelentőségű malmokról, templomtornyokról, ha-
ranglábakról is. 

A Pásztorélet, pásztorművészet című kötet 
1983-ban látott napvilágot. S. Kovács Ilona 
a pásztorélet hétköznapjait és ünnepeit egyaránt 
bemutatja (fotók: Kutas Rudolf, rajzok: Schöber 
Magdolna). Ismerteti állattartásunk jellegzetes 
módjait, a pásztorszervezetet, igyekszik körbejárni 
a pásztorlás, tárgyi emlékeit. Bár a kötet 
szerkezetét kicsit logikátlannak vélem (erősza-
koltnak érzem a pásztorélet és -művészet szétvá-
lasztását), mégis azt kell mondani, hogy a kötet 
áttanulmányozása során az érdeklődő fiatalság 
árnyaltabb képet kaphat a pásztoréletről. 

Ugyancsak 1983-ban jelent meg a Magyar népi 
cserépedények című kötet. Kresz Mária, a téma 
legszakavatottabb ismerője tudományos biztonság-
gal, közérthető, olvasmányos, ízes stílusban kalau-
zolja a népi kerámiák iránt érdeklődőket. 
Huszonhét nagy csoportban tárja elénk a leg-
jellegzetesebb darabokat (pl. kalácssütő, vi-
zeskorsó, só- és fűszertartó, boroskancsó, pá-
linkásbutella stb.) A szép leírások és Kövér Mária 
rajzai nyomán népi fazekaskultúránkról össze-
foglaló képet kaphat az olvasó. 

A Móra Ferenc Könyvkiadót dicséret illeti meg 
a tudományos megalapozottságú, esztétikus, a vá-
sárlót csábító, s mellesleg megjegyezve elfogadható 
árú (25 Ft-os) sorozat kibocsátásáért. A nép-
hagyományokkal való ismerkedést meg kell 
kezdeni a gyermek- és ifjúkorban. Ezek a kötetek 
segíthetik a tanítók, tanárok munkáját, segéd-
eszközök a honismereti szakkörökben és az egyik 
legszebb ajándék, amit a szülőtől kaphat a gyer-
mek. 

Balázs Géza 
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Lábadiné Kedves Klára: 

Barkócakoszorú 

(Kiadja a HMSZ. Eszék, 1984.) 

A népi játékszerekkel foglalkozó szakirodalom 
nem tekinthető éppen gazdagnak. Bár ennek 
a kutatási területnek is voltak eredményei az 
elmúlt időkben (Balassa, Gobnay, Kiss, Csete stb. 
munkásságára gondolok), részletes és teljes fel-
dolgozásával eddig nem találkozhattunk a magyar 
néprajztudományban. Annál inkább örvendetes, 
hogy napjainkban is akad egy-egy kutató, aki 
a néprajz eme területével behatóan foglalkozik. 
1984-ben a Horvátországi Magyarok Szövetsége 
gondozásában jelent meg Eszéken Lábadiné Ked-
ves Klára Barkócakoszorú c. tanulmánya, amely-
ben a Drávaszög déli csücskében fekvő három 
község: Kopács (Kopacevo), Laskó (Lug) és 
Várdaróc (Vardarac) népi játékszereivel ismerteti 
meg az olvasót. 

Az Alfaluknak is nevezett községek igen közel 
esnek egymáshoz, népi hagyományaik, ünnepeik, 
szokásaik is megegyeznek, nyelvhasználatukban is 
egységesnek tekinthetők. Lábadiné a Laskói Petőfi 
Sándor Altalános Iskola tanáraként önképzőköri 
foglalkozáson kezdte el a népi játékszerek gyűjté-
sét. Tanulói a nagyszülők, szülők segítségével jó 
néhány játékszert elkészítettek, azokkal játszani is 
megtanultak, mintegy megvalósítva a József Attila-i 
gondolatot: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat." Közben kiderült, hogy a mai 
gyerekek is milyen örömmel készítik el a régmúlt 
idők természetes anyagból készült játékszereit, 
s azokkal igen szívesen játszanak. Az sem 
elhanyagolható körülmény, hogy a játékszer 
anyaga után kutatva közelebb kerültek a ter-
mészethez, környezetükhöz a gyerekek. S csakúgy 
mellékesen fejlődött a kézügyességük, önállóságuk, 
esztétikai érzékük. A népi játékszerek szerepéről 
írva dr. Penavin Olga néprajztudós az újvidéki 
egyetem tanára megállapítja: „Ha arra a kérdésre 
keresünk feleletet, hogy mit ábrázolnak a játékok, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy általános emberi 
szükségleten kívül (ház, bútor, kút, edény, 
evőeszköz, ruha, ékszer stb.) a földművesember, 
mégpedig a drávaszögi földművesember minden-
napi életéhez, tevékenységéhez szükséges állatok, 
eszközök kapnak formát. Ez is mutatja a 
környezethez való nagyfokú kötődést. Ugyanakkor 
ezek a játékszerek, játékok egy másik igen fontos 
funkciót szolgálnak: felkészítik a gyereket a ké-
sőbbi felnőttéletre." 

A szerző megvallja, hogy tanulmányát gyerekek 
és felnőttek egyaránt olvashatják, elkészíthetik 
a játékszereket, azokkal játszhatnak is. Egy-egy 
játékszer feltétlen figyelem-összpontosítást, kitar-
tást igényel, ugyanakkor a szép megismerésére, 
alkotására nevel. Az együtt játszás öröméért 
megéri, hogy a szülők is bekapcsolódjanak 
a gyerekek játékaiba. 

Lábadiné a bevezetőben megemlíti, hogy a já-
tékszerek mintegy kétharmadát a fiúk készítették, 
szinte minden játékszercsoport elkészítésében ki-
vették részüket. Leginkább kedvelték a labdákat, 
forgókat, röptetőket; a játékfegyverek, a jármű-
vek, az ügyességi játékok készítésének igazi 
mesterei voltak. A lányok kedvencei elsősorban 
a babák, amelyeket a legtöbb esetben maguk 
készítettek, öltöztették őket. A játékszerekkel való 
játszásnak nem voltak meghatározott helyei, 
mindig ötletszerűen játszották az évszakok változá-
sait figyelembe véve ott, ahol néhány gyerek 
összeverődött. 

A tanulmányíró a játékszereket funkciójuk és 
anyaguk szerinti csoportosításban mutatja be. Az 
első szempont szerint tizenhét, a második szerint 
tíz csoportot különböztet meg. A játékszerek 
szerepük szerinti csoportosításban a járművek, 
a bútorok és háztartási eszközök a hangadó 
játékszerek, valamint a játékbabák foglalják el az 
első helyeket; míg a játékszerek anyaga szempont-
jából feltűnik a növényi eredetűek nagy száma, 
ami azt bizonyítja, hogy a drávaszögi gyerek jó 
ismerője volt környezetének. 

összesen kétszázharminc játékszer leírását adja 
közre könyvében a szerző. A bonyolultabbakat 
rajzzal vagy fényképpel igyekszik megértetni. 
A játékszerek nevét tájszólásban közli, a nehe-
zebben érthetőket értelmezi is. A könyvet 
irodalomjegyzék, a játékszerek betűrendes mutatója 
s tájszójegyzék egészíti ki. Megtudhatjuk a huszon-
kilenc felnőtt adatközlő nevét, korát és lakóhelyét, 
úgyszintén megtaláljuk a tanulmánykötet végén az 
előgyűjtő tanulók névsorát. 

Lábadiné Kedves Klára könyve újabb adalék 
a népi játékszerek szakirodalmának teljesebbé 
tételére. S még valami kívánkozik ide: a Barkóca-
koszorúból sugárzik a szerző gyermekek iránti 
szeretete. Ahogyan egy helyütt nyilatkozta: „Ez 
a munka rengeteg időt igényel, amiből a pedagó-
gusnak kevés van. De örömmel tölt el, mert 
szerény gyűjtőmunkámmal a legdrágább kincsün-
ket, a gyermeket szolgálom." 

Z. Urbán Aladár 
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