
KÖNYVESPOLC 

G U N D A B É L A : 

A rostaforgató asszony 

Amikor 1978-ban a debreceni professzor, 
Gunda Béla kapta meg a Herder-dí jat , ezzel 
sok évtizedes néprajzi tudományos munkás-
ságát ismerték el. Ennek apropóián született 
az Útban Európa felé című önéletrajzi ihle-
tésű tanulmánya. Belőle megismerhetjük a 
hajdani falukutató cserkészt, a Teleki-tanít-
ványt, aki már ifjú korában tanulmányutat 
tett Jugoszláviában, a Györf fy-gyakorno-
kot, a stockholmi ösztöndíjast, és azt a bátor 
tudományszervezőt , aki a háború alatt sok 
nemzet tudósainak közreműködésével szer-
keszti meg a Kodály Emlékkönyvet. Látjuk 
a nemzetközi tekintélyű kolozsvári, majd 
debreceni professzort . Olvashatunk tudo-
mányos hitvallásról. Az 1956-ban megjelent 
- ma már könyvészeti ritkaságnak számító -
Néprajzi gyűjtőúton című kötete a nagykö-
zönség számára is lenyűgöző stílusú, meg-
mutatja az etnográfiai gyűjtés szépségét és 
értelmét, a szakembernek pedig mintát ad 
anyaggyűjtő és feldolgozó munkájához. A 
rostaforgató asszony ezt a hagyományt foly-
tatja. 

Gunda Béla ebben a könyvében olyan 
tanulmányait publikálja, amelyek itt jelen-
nek meg először, vagy amelyek németül, 
illetve angolul már napvilágot láttak. Kuta-
tási területe Kárpát-Európa, tárgya pedig -
legfőképpen — az itt élő népek varázslata, 
hitvilága és szokásai. 

Bevezetőjében megismertet a néprajzi ku-
tatások céljával, tárgyával és módszereivel. A 
kultúra történeti változásai mögöt t keresi a 
mítoszt teremtő embert, aki ezer szállal 
kapcsolódik a természethez, alkalmazkodik 
hozzá, de bizonyos fokig függetlenné is válik 
tőle. Nagy figyelmet fordít az interetnikus 
kapcsolatok legfőbb közvetítőire, az árut 
szállító, szolgáltatásokat végző „kiszolgáló 
nomádokra." Rámutat arra, hogy a népek 
hagyományos népi tudásanyagában régebbi 
korok tudományos ismeretei is helyet kap-
nak. A kultúra anyagi és szellemi része 
szükségletet elégít ki, a kulturális jelenségek 
funkcionális rendszert alkotnak, s ez legin-
kább szimbólumokkal , matematikai mód-
szerekkel írható le. Egy sajátos kultúra ha-

nyatlása (átalakulása) során hordozóinak 
magatartása változik meg a műveltség ténye-
zőivel szemben. Egy kultúra addig létezhet -
írja „míg megvannak benne a működéshez 
szükséges összes feltételek, és rendezett 
eredményeket hoz létre, valamint saját 
nyelve van." 

A kötet tanulmányainak egy részét az 
úgyszólván közismert néprajzi jelenségek-
ről, hiedelmekről szóló írások alkotják. Ki 
ne hallotta volna - különösen ha maga is 
végzett néphitgyűjtést - a méhkashoz ragadó 
méztolvajról (varázsló méhészek), a gulyást 
helyettesítő, jószágot őrző pász torbot ró l 
(Mágikus jószágőrzés), a sündisznó szájából 
kivett zárnyitó varázsfűről (Virágzó páf-
rány), a különböző ráolvasásokról, pl. a 
visszafelé számláló gyógyító (Egy magyar 
varázsige múltja), és a vajköpüléskor mon-
dot t serkentő versekről (Vajvarázsló éne-
kek)? Annál kevesebbet tudunk egy érdekes 
hiedelemalakról, a vadleányról (Találkozá-
som a vadleánnyal), és a farsangi asszony-
mulatságokról (Farsangoló asszonyok). 

Bár e tanulmányok témáinak legtöbbje 
közismert, a feldolgozás során azonban tér-
ben és időben távoli összefüggésekre derül 
fény. A címadó tanulmányban először hazai 
adatok tömegét sorolja arról, hogy a rostát 
pörgetik, elhajítják, forgatják ki tudakolandó 
az elveszett jószágot, tárgyat, a távol levő 
személy hogylétét. Az élő néphagyományon 
kívül föl-fölbukkan a rostaforgatás képzete a 
szépirodalomban és a sajtóban is a XIX. es a 
XX. században. A hiedelem néhol már szó-
lássá kopott . Találunk adatokat a XVI. szá-
zadig visszamenőleg a boszorkányos csele-
kedetnek tartott, rostával való varázslásról. 
Az egykori negatív hiedelem (ördögi mester-
ség) tehát napjainkra pozitív hiedelemmé 
(segítő jellegűvé) vált. A Kárpát-medence 
népein kívül ismert ez a bűbájosság az ango-
loknál, a franciáknál, a németeknél, a balti 
népeknél, az oroszoknál, a spanyoloknál és 
az olaszoknál, de a Balkánon a bosnyákok-
nál, valamint Kis-Ázsiában a beduinok köré-
ben is. A szokás írásos említése visszavezet a 
Kr. u. I. századig. Gunda professzor a fel-
függesztett tárgyak megmozdulásával kap-
csolatos hiedelmek közül kizár néhány, a 
rostaforgatással kapcsolatba nem hozható 
képzetet. Feltételezi viszont, hogy a rosta 
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valamilyen személyt jelképez. Az ógörögök-
nél ilyen volt Kosko, a „szita-asszony". 
Mindezek alapján megállaptítja: „A magyar 
rostaforgatás és rostavetés a nyugat-európai 
varázslatok világában gyökerezik". Nyilván 
nyugaton tanuló diákok, papok, tanítók, 
vándor rostaárusok terjeszthették, varázs-
könyvekben olvastak róla. A népi érintkezé-
sek, mint a búcsúk, vásárok, halottlátókkal 
való találkozások stb. is alkalmat adtak a 
hiedelemcselekmény eltanulására. Tudjuk, 
hogy Diószegi Vilmos a szitát (rostát), a 
„legmágikusabb tárgyak egyikét", a sámán-
dobot helyettesítő eszköznek tartotta, de a 
rostaforgatással való „jövendőmondást" -
szerinte - a szomszéd népektől vettük át. 
Gunda Bélának fenntartásai vannak a sámán-
dob-elmélettel szemben, a rostaforgatásról 
viszont határozottan állítja, hogy az csakis 
tőlünk és a korai német telepesektől kerülhe-
tett szomszédainkhoz. 

A tanulmányokban fel-felbukkan a sze-
mélyes élmény, a jelenséggel való első talál-
kozás. A Találkozásom a vadleánnyal című 
írásának néhány részlete a harmincas évek 
erdélyi íróinak stílusát idézi. Felejthetetle-
nek azok a sorok, amikor leírja, hogy Picis 

tózseffel, a kisbírópataki pásztorral éjszaka a 
[avasokban a t i tokzatos vadleány meglesé-

sésre indulnak. (Helyette azonban csak egy 
rókát látnak.) 

Gunda Bélától távol áll az öncélú tudomá-
nyosság, a bizonytalan alapokon álló teória-
gyártás. A farsangi női mulatság borotválás 
motívumába pl. egy német kuta tó messze-
menő elméletet magyaráz bele. Gunda leg-
kézenfekvőbb magyarázatát adja: egysze-
rűen szórakoztat . C. Lévi Strauss „az egy-
szerűt túlbonyolí t ja" - írja. A falucsúfolok 
részletes rendszerezését fölösleges öncélú-
ságnak tartja. „A népművészet lényegé"-ről 
megállapítja, hogy az nem ragadható meg 
pusztán esztétikai kategóriaként, hanem a 
parasztság történetileg, társadalmilag meg-
határozott gondolkodásának, érzelmeinek 
kifejezője. Ismerteti a viselet néhány darab-
jának jelszerepét, s hogy némely formák 
mitikus hagyományokat fejeznek ki. (Kapu-
bálvány, Miska-korsó, tűzikutya.) Ugyan-
akkor kijelenti, hogy a díszítmények nagy 
része már eredetileg sem valamiféle ősi világ-
kép, szexuális érzés kifejezője volt. „Kalota-
szeg és más vidék parasztja egyszerűen csak 
széppé kívánta tenni kapuját ." 

Szokás a paraszt i társadalmakat statikus-
nak nevezni. Nagy hiba volna azonban, ha 
megfeledkeznénk e társadalmak bizonyos ré-
tegeinek migrációjáról. Azok a vándor ipa-
rosok, kereskedők, akik tájakat, sőt orszá-

gokat jártak, nemcsak árut, hanem informá-
ciókat is cseréltek, kultúrát is közvetítettek. 
Érdekes pl., hogy az orosz nyelvben a „ven-
gerec" szó jelenti a magyarországi születésű 
embert, és jelenti a vándorló, házaló kereske-
dőt . Ezek az Oroszország területén minden-
ütt megjelenő vengerecek tulajdonképpen a 
nálunk is ismert drótostótok voltak. A mai 
népi gyógyászat nyilván sok mindent átvett a 
gyógyszerekkel kereskedő, sőt gyógyító olej-
károk gyakorlatából. Hasonlóképpen mű-
veltségi javakat közvetítettek a tót gyolcso-
sok, az alföldi legelőkre rendszeresen el-el-
vándorló mokány pásztorok, a faedényeket 
áruló mócok. A hétfalusi csángók és a három-
széki székelyek a XVII-XVIII. században 
nyájaikkal eljutottak egészen a Prutig. Keve-
sen tudják, hogy a börvelyi református temp-
lom állítólagos felirata - „Épült itt helyben. 
Itt Börvelylben." - nem tréfa. Székely és 
román falvakban ugyanis egyaránt szokás 
volt boronafalú házakat készíteni, amelyeket 
aztán más falvakba szétszedve, bivalyos sze-
kereken szállítottak, s a vásárló saját telkén 
összerakhatta. „Tudunk román templomok 
továbbszállításáról is." 

A Mi a magyar? című tanulmányban újból 
választ ad erre a régi kérdésre. 1939-ben 
ugyanis a Szekfű Gyula szerkesztette ha-
sonló című kötetben néprajzi aspektusból 
Viski Károly felelt. Gunaa Béla, az európai 
látóhatárú magyar tudós a hagyomány nem-
zetfenntartó szerepét emeli ki, a hagyomá-
nyét, amely nem történeti, hanem társadalmi 
fogalom. S ebbe nemcsak a népi kul túra 
tartozik, hanem mindaz, amit íróink, művé-
szeink, tudósaink és politikusaink alkottak. 
A keleti örökségnél lényegesebbnek tartja, 
hogy „népünk immár több mint ezer éve 
állandóan menetel Európa irányába". A ma-
gyarság lényegét fejezi ki Juhász Gyula épp-
úgy, mint Babits Mihály, Szinyei Merse Pál 
vagy Csontváry Kosztka Tivadar. Ebben az 
1982-ben megjelent tanulmányában felhívja 
a figyelmet a magyar népi kultúra egységes-
ségére, a szétszórt magyarság centrum felé 
irányulására. Milyen szépen fejezte ki ezt 
egy moldvai csángó asszony, amikor meg-
kérdezte: „Ugye a Szent István országából 
jöt tek?" Figyelmeztet, hogy a szocializmus 
ne legyen olyan spanyolfal, amely mögöt t a 
magyarság elsorvad, mert múltját megtagad-
ja, jelenét nem élheti. 

A kötet tanulmányainak jobb megértését 
szolgálják a körültekintően összeválogatott 
képek, és az irodalomban felsorolt hatalmas 
magyar és nemzetközi forrásanyag. (Mú-
zsák, 1989.) 

Fehér Zoltán 
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Magyar néprajz VI. 

(Népzene - Néptánc - Népi játék) 

N é p ü n k hagyománykincséből újabb kö-
tet jelent meg 1990-ben az Akadémiai Kiadó 

f ondozásában a Magyar néprajz VI. kötete-
ént. Megismerhetjük belőle a magyar nép-

zenét, a néptáncot és a népi játékokat. 
Mindenképpen fontos szerepet töltenek 

be ezek a kötetek. Fontosak és hiánypótlók, 
mert ma egészen más körülmények közöt t 
élnek a falusi és a városi emberek, mint 
régen. A mai kor érdeklődő fiatalsága már 
csak ezekből a könyvekből ismerkedhet meg 
őseinek hagyományaival. Amíg ugyanis a 
falu társadalma régebben a maga homogeni-
tásával egy zárt életformában élt, s gondos-
kodot t a fiatal nemzedék tanításáról, az év-
századok alatt összegyűlt hagyományok át-
adásáról, addig a falu társadalma a XX. 
század közepétől heterogénné válva a ha-
gyományok megtartását feleslegesnek és ma-
radinak vélve igyekezett tőlük mielőbb meg-
szabadulni. Ma ott tar tunk, hogy az átadók 
kihaltak úgy, hogy az őseiktől örökölt ha-
gyományokat nem volt kinek átadni. Igaz, a 
hagyományok megismerése iránti igény is 
csökkent. 

A könyv nem egy szerző műve, hanem hét 
neves folkloristának, a magyar néprajz tudo-
mány jeles szakembereinek, tudósainak 
munkája. 

A kötet első fejezete a magyar népzenéről 
ad kimerítő képet az olvasó számára. Megis-
merkedhetünk magával a népzene fogalmá-
val, stílusaival, típusaival és aialektusterüle-
teivel. És ez igen fontos, hasznos és jelentős 
is. Napja inkban ugyanis az emberek nagy 
része népzenéről hallva a cigányzenére gon-
dol. Pedig a kettő nem ugyanaz. Ennek -
véleményem szerint - a médiák szerkesztői 
is okai, akik főleg az utóbbi időben mintha 
igyekeznének eltüntetni a népzenét, helyette 
előszeretettel tűznek műsorra nyugati zenét. 
Ezt bizonyítandó, elég csak a rádió és tv 
műsorát végignézni. Nincs óra, amikor ne 
hangzana fel rockmuzsika, de sok órának 
kell eltelni, amíg egy-egy népzenei szám 
műsorra kerül. Ügy látszik, a szerkesztők 
szégyellik magyarságukat. 

A kötet második fejezete a magyar nép 
tánckultúrájáról szól. Képet kapunk a nép-
táncokról, azok rendszerezéséről, a magyar 
táncéletről és táncos szokásokról, az alkal-
makhoz kötöt t táncokról. Megismerhetjük a 
dramatikus táncokat és a magyar tánckincs 
történeti rétegei mellett a különböző nép-

táncfajtákat. A fejezet végén sor kerül a 
magyar táncdialektusokkal való ismerke-
désre és a táncok adataira. E fejezet olyan 
ismeretanyagot közöl, mely a maga nemében 
egyedülálló annak ellenére, hogy az elmúlt 
évtizedekben nem múlt el az országban 
olyan rendezvény, melyen ne lett volna kö-
telező műsorszám a „népi tánc". Csak az 
volt ezeknek a táncoknak a baja, hogy semmi 
közük nem volt az igazi népi műveltséghez, 
mivel nagy részük feldolgozott, kitalált tánc 
volt, s a „nemzetköziség, az internacionaliz-
mus nagy, szent nevében" olyan táncelem is 
került bele, melynek semmi köze nem volt 
sem a néptáncok figuráihoz, sem a magyar-
sághoz. Ezért tesz nagy szolgálatot ez a 
könyv. Helyreigazíthatja az érdeklődők fi-
camos néptáncismeretét. 

A kötet harmadik fejezete a magyar népi 
játékokról ad kimerítő ismeretet az érdeklő-
dőknek. Megismerhetjük a játékkutatás tör-
ténetét, a játék műfaji sajátosságait, majd a 
játéktípusokat, a játékok rendjét is sorra 
veszi. A könyvnek talán ez a legfontosabb 
része. Gyermekeink ugyanis egyszerűen 
nem tudnak játszani. S ebben nemcsak a 
szülők, hanem a gyermekintézmények is 
hibásak. A szülők azért, mert vagy elfeledték 
gyermekkoruk játékait gyermekeiknek meg-
tanítani, vagy pedig szégyellve azokat, nem 
beszéltek róla utódaiknak. A gyermekintéz-
mények pedig néhány, mindenki által ismert 
játékon kívül olyan ismereteket adtak, me-
lyek tulajdonképpen az iskolákra tartoztak 
volna. De az iskola sem adott lehetőséget a 
játékra, főleg a csoportos játékra. A gyer-
mekszervezet sem tartotta szívügyének a 
népi gyermekjátékok feltárását, megtanítá-
sát, elterjesztését, pedig a népi játékoknak 
rengeteg változata található még ma is egy-
egy faluban. A kötetet bibliográfia, három 
mutató és képjegyzék zárja. 

Napjainkban egyre többet emlegetjük az 
Európához való csatlakozást. Talán ezért 
veszünk át kritikátlanul mindent, ami nyu-
gati, ezért ítéljük feledésre még szellemi 
hagyományaink értékes részét is. Ezért te-
szünk meg mindent népi hagyományaink 
eltüntetésére. Pedig nem ártana ennek az 
ellenkezőjét tenni, magunkévá téve Györ f fy 
István tanácsát, mely szerint: „Európa nem 
arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, 
amit az európai művelődés nyúj that , hanem 
arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítot-
tuk az európai művelődést." (Akadémiai 
Kiadó 1990) 

Nagy Géza 
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Erdélyiek és angolok1 

Magyarország régi angliai (és nyugat-
európai) presztízsének elvesztése a trianoni 
békeszerződés előtti évtizedekben végzetes 
következményekkel járt. Megrendítő volt ez 
a folyamat,2 annál is inkább, mivel az angol 
történelem során Magyarország és a magya-
rok pozitív megítélésének elismerten régi 
hagyományai voltak. E z nem csupán a tö rök 
háborúk idején vállalt európai szerepünk 
idejétől datálódik, melyet különben a kora-
beli történetírók feltétlenül méltányoltak; 
Sir Thomas More (Morus Tamás, az Utópia 
szerzője) 1534 táján így ír a Párbeszéd a 
balsorsban való vigasztalásról című munká-
jában: „ez a magyar királyság mindeddig a 
kereszténység nagyon biztonságos kulcsa 
volt. S nem kétséges, hogy ha a török egyszer 
azt erősen birtokolja, Magyarország elve-
szett, hiszen innen hamarosan jó út nyílik a 
töröknek szinte az egész maradék keresz-
tény világba." 

Az angol-magyar kölcsönös rokonszen-
vet nagymértékben indokolta történelmi fej-
lődésünk hasonlósága, amelyet talán még az 
1215-ös Magna Charta és az 1222-es Arany-
bulla időbeli és eszmei viszonylagos egybe-
esése alapozott meg; odaát a magyarokat „ a 
kelet angoljai"-nak tekintették, Erdélyt egy 
európai protestáns koalíció virtuális tagjá-
nak, Magyarországon pedig Anglia a köve-
tendő példának, az elvbarát rokon országnak 
számított , s tör ténelmünk sok válságos pilla-
natában leginkább Angliától reméltünk er-
kölcsi és anyagi támogatást. 

Miként alakult ki gyökereiben, kapcsola-
taink legelején az angol köztudatban és a 
hivatalos politikában, a mind gyakoribb 
érintkezés, formális és informális tá jékozó-
dás folyamán az a magyarságkép, amely 
először hézagos, felszínes, néha téves is volt, 
később viszont sokrétűen megalapozottá és 
határozottan kedvezővé vált? A kapcsolatok 
történetének konkrét szakaszai, a még léte-
ző, feltáratlan fehér fol tok, levéltárakban 
szunnyadó bizonyítékok az utóbbi években 
mind lobban foglalkoztatják a magyar törté-
nészeket, a magyar történetírást. G ö m ö r i 
György a XVI.-XVIII . századi kapcsola-
taink történetének - sőt, előtörténetének -
mozzanatait tárgyalja, áttekintő jellegű, 

1 Gömöri György: Erdélyiek és angolok. H é t -
to rony Könyvkiadó. Bp. 1991. 121 old. 
2 Okai t tárgyilagosan elemzi Jeneszky Géza: 
Az elveszett presztízs c. munkájában. Magve-
tő. Bp. 1986. 

104 

vagy éppen konkrét levéltári adatokkal szol-

f áló tanulmányokban. Kutatásainak - oly-
or valóságos nyomozásainak - eredményeit 

a szerző 1985 és 1991 közöt t leginkább olyan 
folyóiratokban adta közre, mint például a 
Confessio, a História, az Ú j Erdélyi Mú-
zeum, a Magyar Hírek, a Ráday-gyűj temény 
évkönyve stb., majd e kis terjedelmű, de 
annál nagyobb jelentőségű kötetbe gyűj-
tötte. 

A XVI. századi Anglia érdeklődése egy 
tőle földrajzilag távol eső ország iránt elő-
ször is kétségtelenül a tö rök háborúk nem-
zetközi hatású katonai eseményeinek szólt. 
Ezek kapcsán Magyarországról, Erdélyről, 
nagy hadvezéreinkről vagy történelmi sze-
mélyiségeinkről a török történelemnek 
szentelt Könyvek fejezeteiben esik szó, meg-
megújuló intenzitással. A harci események 
visszhangja, részletes leírása, a haditettek 
értékelése, Hunyadi János méltatása - aki 
hadvezéri érdemei révén közismert volt a 
korabeli Angliában - mind fellelhető az 
akkori angol nyelvű kiadványokban. H u -
nyadi származásával több szerző is foglalko-
zik: „bárkik lettek légyen is a szülei, ő maga 
olyan nemes vitéz, szerencsés és híres vezér 
volt, győzelmei oly nagyok, hogy előtte 
ilyeneket egyetlen keresztény sem aratott a 
tö rökön" - olvashatjuk Richard Knolles A 
törökök egyetemes története (1603)című 
könyvében. 

Az első, teljesen a magyaroknak szentelt 
mű Angliában egy fordítás, francia nyelvről, 
A magyarországi bajok története (1600), 
később, a XVIII . század során több nemzet-
tipológiai munka jelenik meg, s ezekben a 
magyarok jellemzésével is találkozhatunk. 
Által ános vélemény volt, hogy „jobban hó-
dolnak Marsnak, mint Minervának", de nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a Mátyás király 
könyvszeretetének, műveltéségének dicsére-
tét hangozta tó sorokat sem: „ezt a már 
említett Mátyást egyéb bátor tettei mellett 
nem kevésbé dicsérik különleges műveltsé-
géért, a tudomány és a tanult emberek szere-
tetéért - az utóbbiakat nagy fizetséggel sze-
rezte meg Pannóniának, ahol is a szép írás-
művek és a tudós emberek segítségével rövid 
idő alatt ezen barbár, faragatlan országot 
virágzó birodalommá változtatta." 

Tovább haladva az időben és a kötet 
átlapozásában, a kapcsolattörténeti mozza-
natok időrendben következő fejezeteit a Rá-
kócziak angliai vonatkozásai jelentik. „Mél-
tóságos nagy híre-neve.. . a Rákóczi háznak 
az egész kereszténységben mindenfelé kiter-
jedt vala" - írta Szalárdi János Siralmas 



magyar krónikájában. I. Rákóczi Györgytől 
kezdődően, akit több angol forrás is rokon-
szenvvel jelenít meg, s akinek Kiáltványát, 
melyben a Habsburg-ellenes hadjáratának 
okairól szól, jól ismerték itt, majd II. Rákó-
czi Györggyel folytatva, akiről - igaz -
kevésbé elnézően nyilatkoztak, mint magyar 
kortársai, I. Rákóczi Ferenccel, majd a Rá-
kóczi-szabadságharc vezérével folytatva, el-
mondható , hogy méltányolták a Rákócziak 
szerepét. Sőt, érdekes módon, az 1600-as 
évek közepén a korabeli angolok - bizonyos 
millenarista-utópisztikus és chiliasztikus jö-
vendőmondók hatására - ezt egy gondvise-
lés-szabta szerepnek látták, azt remélték, 
hogy a Rákócziak törik majd meg a „Nagy 
Parázna", a katolikus egyház hatalmát. Gö-
möri György ismertet egy új hangú könyvet 
is a Rákóczi-szabadságharc angliai értékelé-

i séről: a már ismert korabeli visszhangoktól -
a Daniel Defoe és a Jonathan Swift állaspont-
jaitól - eltérő könyv alig néhány évvel a 
szatmári békekötés után jelent meg, és ro-
konszenvvel ír a magyarokról. Ennek termé-
szetesen a megváltozott külpolitikai háttér 
volt a fő oka, amint arra a szerző is rámutat. 

Az angolok ezekben a századokban lénye-
gében három módon alkothattak véleményt 
a magyarokról : hírek, értesülések alapján; 
olyan magyaroktól , akik Angliában jártak; 
és saját, Magyarországra, illetve Erdélybe is 
eljutott utazóiktól. Ezekben az időkben „az 
utazás divatja" még nem hódított , s ritkának 
volt mondható a kedvtelésből való utazás is. 
A kor angol utazói főleg diplomáciai kíséret 
tagjaként, vagy a rokon „reformált egyházi" 
szolgálat nevében vetődtek el e távoli, a 
későbbi beszámolókban majdhogynem eg-
zotikusnak bemutatot t vidékre. Az angol 
királyság konstantinápolyi nagykövete, 
Lora William Paget kíséretében lévő Ed-
mund Chishull 1702-ben átutazik Erdélyen, 
s útinaplójában mintegy harminc lapot szen-
tel az olykor módszeres adatgyűjtéssel itt 
szerzett személyes tapasztalatainak. E köny-
vét 1747-ben adták ki, az ot thonmaradot tak 
ismereteit végül is tárgyilagosnak mondható 
helyzetképpel bővítette. Jelentős hozzájáru-
lás az erdélyi egyházi viszonyokról való 
tájékoztatást illetően Isaac Basire erdélyi 
tevékenysége, aki a gyulafehérvári egyetem 
teológiai tanszékén tanított, visszatérése 
(1661) után durhami kanonok, 1668-ban 
Londonban kiadott könyve bőséges utaláso-
kat tartalmaz II. Rákóczi György korára, a 
magyar református egyházak belső vitáira. 
Információit több egyháztörténeti munka is 
felhasználta, amelyek bizonyítani igyekez-
tek, mennyi hasonlóság van az anglikán 

egyház és a „tengeren túli reformált egyhá-
zak" vallásgyakorlata között . Basire a ké-
sőbbiekben is pártfogolta a hozzá forduló 
erdélyi magyarokat, s az Erdélyben töl töt t 
évei szorosan összefüggnek a nem sokkal 
később, az 1677-es „gályarabgyűjtés" idején 
a bőkezű adakozással is. 

Külön fejezetben foglalkozik a szerző az 
enyedi kollégium angliai gyűjtésének törté-
netével, amely a XVIII . század elejének 
Erdély művelődése szempontjából fontos 
epizódját jelentette. I. György felhívására 
1716. március 23-án indult meg az a „collec-
ta", amelyet ifjabb Pápai Páriz Ferenc és 
Ajtai András enyedi küldöttek szorgalmaz-
tak, az 1704-ben és 1707-ben is feldúlt és 
kirabolt Enyed segélyezésére. A „német és 
más nemzetiségű katonák" porrá égették a 
várost, elpusztult a kollégium és gondosan 
összeválogatott értékes könyvtára is, a taná-
rok, diákok szétszórattak, kardélre hányat-
tak, s a kollégium nem volt képes támogatás 
nélkül kiheverni a veszteségeket. Az olvasó 
aprólékos adatokon, egyháztörténeti részle-
teken, dokumentumokon keresztül ismer-
heti meg a gyűjtés szervezésének és bonyol í -
tásának történetét. 

Az erdélyi protestáns diákok külföldre 
látogatása, peregrinációja kiművelésük céljá-
ból ezekben a századokban leginkább a né-
metalföldi egyetemekre volt jellemző, de a 
legújabb kutatások kiderítették, hogy a 
XVII. században, főleg annak második felé-
ben igen sok magyarországi és erdélyi diák 
megfordult Angliában is. Ezek az utazások a 
régi Európában n y o m o n követhetők emlék-
könyvi bejegyzésekben, diplomáciai jelenté-
sekben, egyetemi matrikulákban. A kötet 
egyik fejezete Bethlen Péter (Bethlen Gábor 
unokaöccse) és kísérete 1625 és 1628 közöt t i 
körutazásának állomásait térképezi fel ily 
módon . Egészen más vonatkozásúak a né-
hány évtizeddel később Angliába látogató s 
ott Isaac Newton tevékenysége iránt érdek-
lődő magyar (főleg erdélyi) tudósok, taná-
rok életét szintén dokumentumokon keresz-
tül elemző zárófejezetek. Ezen időszak ki-
váló magyar polihisztorainak angol kapcso-
latai igen korszerű tudományos tájékozódá-
sukra, erős érdeklődésükre engednek követ-
keztetni ; ahogyan Bod Péter írta egyikükről, 
if jabb Köleséri Sámuelről, a Royal Society 
első magyar tagjáról, „nem tartottak az ő 
idejében a két hazában hozzá hasonló tudós 
embert" . 1687-ben jelent meg Newton Phi-
losophiae Naturalis című munkája, 1726-
ban pedig, még N e w t o n életében, Erdélyben 
két tanár is - szinte egy időben, Kolozsváron 
és Nagyenyeden - bevezeti a kísérleti fizika 
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fmsztáin alcímet viselő könyv korszakfordu-
ón örökíti meg egy torz politika nyomán új 

változások elé kerül t világot. A szerző érde-
me, hogy az emberek szakmai és érzelmi 
véleménye ötvözetében az elérhető nyílt-
ságra ösztönözte a majorok, puszták lakóit -
ezzel a századvég egy fontos társadalmi 
részére irányítva figyelmünket. 

Krisztián Béla 

oktatását. Newtonnak a távoli Erdélyben is 
akadnak tehát követői, hívei, főleg a korabeli 
unitáriusok közöt t . Személyesen is találko-
zott Angliában a nagy tudóssal i f jabb Pápai 
Páriz Ferenc, aki rövid megszakításokkal 
5-6 évet töl töt t ott. Az érdekes tudomány-
történeti adatokkal tűzdelt fejezeteket füg-
gelékként csatolt korabeli levelek kísérik. 

A tudományos igényességgel elemzett és 
közreadott kapcsolattörténeti tanulmányok 
egyúttal művelődéstörténeti, vallás- és okta-
tástörténeti, tudománytörténet i vonatkozá-
sokkal gazdagítják ismereteinket. 

Demeter Zayzon Mária 

V A R G A D Á V I D : 

Mai puszták népe' 

Illyés Gyula klasszikus műve a puszták 
népéről máig meghatározó a magyar puszta 
múltjának ismeretéről. Az elmúlt évtizedek-
ben országszerte puszták sora tűn t el, mások 
görcsösen a fö ldhöz tapadva igyekeztek élet-
módjukat javítva, de a pusztai élethez ra-
gaszkodva dolgozni. Az alföldi puszták 
mindig mások voltak - formailag, tartalmilag 
is - mint a Dunántú l pusztái. Itt is érvénye-
sült azonban az iparivá alakított mezőgazda-
ság hatása - a földosztásról a nagyüzemeken 
át a máig, amikor a decentralizáció eléri a 
hajdani pusztákon élőket. Varga Dávid Mai 
puszták népe című műve a Baranya megyei 
puszták egy részét veszi górcső alá szociog-
rafikus munkájában. A kötetben - amelyet 
Csonka Károly fo tódokumentumai gazdagí-
tanak - Kishárságy, Csoboka, Kárász, Szen-
tegát, Ormánypusz ta , Bóly faluközpontjai 
és pusztái tűnnek fel. Az őslakosoK és a 
betelepültek, az Alföld szülöttei mindennap 
megvívandó küzdelmét mondják el hánya-
tott életük egy-egy korszakának felvillantá-
sával. A korszak súlya is nehezíti a puszták, 
majorok életét - húsz év óta folyamatosan 
eltűnő boltok, iskolák meg az elmaradt 
buszjáratok jelzik az állami felelőtlenség 
mértékét. A gyakran filozofikus megközelí-
tésben, néprajzi jelleggel tűnnek fel a mun-
kaeszközöd, az emberek gazdaságot fenn-
tartó, a hagyományokon alapuló igyekezete. 
A Mai puszták népe, a volt cseledek, mai 
gondok Dél-Dunántúl állami gazdasági 

'Volt cselédek, mai gondok Dél -Dunántú l ál-
lami gazdasági pusztáin. Pannónia Könyvek. 
Pécs, 1991.265. old. 
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T A M Á S G Y U L A : 

Feltámadás a hullámsírból 

H a másról nem, hát a híres-hírhedt 1954-
es árvíz kapcsán sokat hallott az ország népe 
a néhány évtizede Ásvány és Ráró települé-
sekből egyesült faluról. Nekem Ásványráró 
nemcsak újsághír, hanem személyes emlé-
kem. N e m elsősorban a vadul hömpölygő 
zavaros víz áradata, hanem a füzek és nyárak 
zöld függönyével körülvett holtágak csönd-
je, hajokürtök búgása, sirályok és gémek 
rikoltozása, lombok susogása, szúnyogok 
„éneklése", almáskertek illata, harangok 
kongása, templomok, kálvária és nádtetős 
házak békés együttese a kék ég alatt. N o meg 
a dunai halból készült finom halászlé íze, s 
mellé a szigetközi nyelvjárásé. Sok tudo-
mányt bíró nagyanyám köt e faluhoz, s csak 
fe lnőt t -koromban jöttem rá, hogy falun épp-
úgy éltek polihisztorok, mint a reneszánsz és 
barokk városokban. Csak a tudományuk állt 
másból. Értettek a sütéshez, főzéshez, gyü-
mölcsfák ültetéséhez, élelmiszerek tartósítá-
sához, állatok neveléséhez, verem, csónak, 
halászszerszám, kemence, sőt ház készítésé-
hez, emberek és állatok gyógyításához; is-
merték a Dunát , a halak szokásait s az 
időjárás változásait és még sok minden mást. 
Tudományuk jó részére már (vagy még?) 
nincs szükség. Pedig sok ma is hasznosítha-
tót tudnak, elég ha a gyógynövények rene-
szánszára utalok. Ilyen „tudós" ember ír-
ta meg a címben idézett könyvet hetven -
egy faluban töl töt t - esztendő tapasztala-
tával. 

Ásványráró tipikus szigetközi község a 
Duna mellett, Győr tő l és Mosonmagyaró-
vártól azonos távolságra. Itt él Tamás Gyula 
„vízügyes", aki kedvtelésből kezdte írogatni 
élményeit, hogy a későbbi generációk szá-
mára megmentse szülőfaluja feledésbe me-
rülő múltját. A szerző igényes autodidakta, 
egyre bővítette anyagát, míg csinos könyv 
kerekedett belőle. Műfaját tekintve falutör-
ténet, krónika, emlékirat, néprajzi tanul-



mány és szöveggyűjtemény. E műfaji sokol-
dalúság nem ártott a könyvnek, változatossá, 
elevenné teszi, amiben része van Tamás 
Gyula kedvesen ódivatú, moralizáló-böl-
cselkedő, hazai „ízekkel" bővelkedő elő-
adásmódjának. 

Először a táj és a két falu története kapot t 
helyet a könyvben rangos források alapján. 
A honfoglalás után Léi törzse kapta szállásul 
e vidéket, s két évszázad múltán már telepü-
lésekről adnak hírt a krónikák. Ásványon és 
Rárón éppúgy keresztülzúgtak a történelem 
viharai, mint a többi magyar településen a 
tatárdúlástól egészen a második világhábo-
rúig. Ezeken túl természeti csapások, köz tük 
a legsúlyosabbak a D u n a áradásai - tették 
nehezebbé itt az emberek életét. 

Az igazi újdonság azonban nem a teljesség 
kedvéért megírt történelmi áttekintésben 
van, hanem a mindennapok krónikájában. 
Megelevenednek az ősi mesterségek (ara-
nyász, halász, molnár, hajós, ladikos,takács, 
kender- és kosárfonó), a parasztok és nap-
számosok mindennapi kenyérért való küz-
delme, a bölcsőtől a koporsóig tartó életút 
állomásai. Megtudjuk, hogy mit tettek, 
mondtak, énekeltek a falu lakói a leánykérés, 
lakodalom, búcsú alkalmával, az aratás és 
cséplés kezdetén és befejezésekor, a születés 
és nalál alkalmaikor. Seregnyi eltűnőben 
lévő ismeretet örökítenek meg a kenyérsü-
tésről, mosásról, gyereknevelésről szóló la-

ok. Futot ta még a szerző mesélő kedvéből, 
ogy összegyűjtse a részegesekről, vereke-

dőkről, rabiokról és gyilkosokról szóló tör-
téneteket is. Egészen napjainkig sorolja a 
község üzemeinek, intézményeinek, szerve-
zeteinek és egyesületeinek adatait. 

Tamás Gyula nemcsak leír, feldolgoz, ha-
nem bölcselkedik is. így munkájából megis-
merhetjük egy küzdelmes sorsú, tisztessé-
ges, szigetközi ember életfilozófiáját, erköl-
csi értékrendjét is. Ebben az értékrendben 
első helyen áll a munka, a mindenkori ke-
mény helytállás. Ezer szállal kötődik a szü-
lőfalu évszázados tapasztalatához, hagyo-
mányos keresztény, néhol szigorúan kon-
zervatív etikai rendjéhez. Szemérmes szóki-
mondása és humora gyakran oldja föl ezt a 
szikár szigorúságot. Lakodalmi rigmusok, 
receptek, népdalok (kottával is), írók, költők 
szemelvényei, fényképek és térképek teszik 
változatossá a szöveget. 

Külön meg kell említenem, hogy az ilyen 
kiadványokhoz képest szokatlanul szép ki-
vitelben készült el a könyv. 

Tamás Gyula minden során átsüt a szülő-
föld mélységes szeretete, a Szigetközért ér-
zett aggodalom. Műve sajátos értékmentés: 
az alakuló, változó, pusztuló szigetközi táj 
és a benne élő ember gazdagságának felmuta-
tása és megörökítése. (Kiadja a Polgármes-
teri Hivatal. Ásványváró, 1991.) 

Tuba László 

Ásvány ráró kálváriája 
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