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A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége1 

Terjedelmes tanulmánykötet jelent meg az 
199l-es esztendő végén a Magyar Néprajzi 
Társaság kiadásában: a könyvben a térség hat 
országának, azaz az egész magyar nyelvterü-
letnek több mint száz rangos hivatásos és 
önkéntes, magyar vagy nemzetiségi néprajz-
kutatója foglalkozik a D u n a mente népei-
nek, nemzetiségeinek hagyományos művelt-
ségével. Az etnikailag tarka Kelet-Közép-
Európa kulturális sokfélesége már első pil-
lantásra érzékelhető benne, a közzétett ta-
nulmányok a tárgyi és a szellemi néprajz 
szinte minden területét érintik, a legváltoza-
tosabb történeti, gazdasági, szociológiai, sta-
tisztikai, társadalom-néprajzi stb. vonatko-
zásokat boncolgatják, modern szaktudomá-
nyos eszközökkel. A magyarországi magya-
rok és más nemzetiségű néprajzi csoportok, 
a határainkon kívül élő magyarok és más 
etnikumok, nemzetiségek - egyazon sorskö-
zösség tagjaiként fordítják egymás felé szel-
lemi arcukat a könyvben. 

A Duna menti népek hagyományos mű-
veltsége című kötet a magyar néprajzi társa-
dalom tisztelgése annak az Andrásfalvy Ber-
talan néprajztudósnak a 60. születésnapján, 
akinek nagy hatású tanulmányai, a külön-
böző hagyományt őrző e tnikumok sajátos 
vonásainak történeti-gazdasági magyaráza-
tára kidolgozott elméleti-elvi szempont-
rendszere, egész tevékenysége a magyar tu-
dományosság legértékesebb hagyományait 
vitték tovább, és talán meghatározóan hatot-
tak a magyar néprajzkutatás fejlődési irá-
nyára az elmúlt néhány évtizedben. Az ün-
nepelt kolléga munkásságát, helyét, jelentő-
ségét a magyar néprajz tudományban Hofer 
Tamás méltatja, „a tudománytör ténet mér-
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tékével". írásából Andrásfalvy szellemi kö-
tődéseiről és indíttatásairól, gyűj tő és elem-
ző munkája állomásairól, kutatási témáiról 
kapunk számvetést. Méltatása kiemeli a jubi-
láns elkötelezettségét a népi műveltség esz-
méjéhez: ő „vette át és vitte tovább korunk-
ban a népi kul túrának s a néprajz tudomány-
nak azt a reformkorig visszavezethető felfo-
gását, amely a nemzeti műveltség mély alap-
rétegét, egységének lehetőségét, a nemzet 
identitásának s nemzetként való megmara-
dásának zálogát a paraszti hagyományban 
látta, látja". De belső lendülete, érzelmi 
azonosulása sem vitték túl a tudományosság 
határain, szemlélete, nemzetközi visszhangú 
írásai mindig is példásan mentesek az elfo-
gultságtól, a mások kirekesztésétől, a ro-
mantikus mítoszoktól . Az angol nyelven is 
közreadott méltatást az ünnepelt tudós 
munkásságának 1954-1991 közötti irodalmi 
jegyzéke követi. 

Ennek a népi kultúra értékeinek újszerű, 
zavaroktól mentes szemléletének, a velünk 
egy fedél alatt lakó és lakott népek értékei 
iránti érdeklődésnek, és nem utolsósorban 
az időszerű tudománypolit ikai elvek jegyé-
ben cselekedett a kötet szerkesztője, Halász 
Péter akkor, amikor ekképp kiszélesítette a 
tanulmánygyűjtemény horizontját . A könyv 
szerkesztési szempontjai így eleve a modern 
európai szellemiség eszméjét, az egymáshoz 
a megismerésen keresztül történő közeledést 
képviselik. A térségünkben a gyakran közös 
művelődés-földrajzi, gazdaság- és szociál-
történeti, politikai feltételek közöt t kialakult 
eltérő származású, nyelvű, kultúrájú közös-
ségek életének ismerete mindinkább tudo-
mányos követelmény is. A többetnikumú 
környezet kulturális komplexitása olyan ki-
indulópont, amely elfogadja, hogy a jelensé-
gek nem mindig különíthetők el etnikus 
specifikumként. S amennyiben mégis, a kü-
lönbözőségek is - mint például az ún. nem-
zeti jellemvonások - elsősorban a történel-
mileg kialakult eltérő értékrenddel, s az 
ebből következő életformabeli és magatar-
tásbeli különbségekkel magyarázhatók. 

A „hagyományos műveltség" rugalmasan 
értelmezett fogalomnak bizonyul, külön-
böző területeinek, vonatkozásainak eltérő 
szempontú, módszerű megközelítéseibe 
ugyanúgy beleférnek a legtöbbször néprajzi 
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jellegű tanulmányok mellett a határ tudomá-
nyos, tudományközi írások is. A kötet ta-
nulmányai hat nagy témakörbe csoportosí-
to t tak: Ezek: Nemzet, nemzetiség, néprajz-
tudomány. Termelő kultúra. Életkörülmé-
nyek, életmód. Társadalom, szokásformák. 
Népi vallásosság, hitvilág. Népköltészet. 

A legelső tematikus fejezetcsoport átte-
kintő jellegű tanulmányokkal indul, melyek 
a magyar néprajzkutatás kialakulásáról, fej-
lődéséről, kezdeti intézményesüléséről, ha-
tárokon belüli vagy kívüli sorsfordulóiról 
szólnak. Ezek az írások egyúttal tudósítások 
is, összefoglaló jelentések a szakterület ered-
ményeiről. A továbbiakban nemzetiségi 
vagy néprajzi csoportok kulturális környe-
zetének, etnikus identitásának kérdései ve-
tődnek fel, egy-egy kisebb-nagyobb közös-
ség — dél-erdélyi magyar szórványok, békés-
csabai szlovákok, bátyai lakosok stb. -
konkrét példáján. Jellemző, hogy a s z e r z ő k -
akárcsak a többi tanulmány esetében - a 
kiválasztott aspektust sohasem elkülönítve, 
hanem az interetnikus környezet kölcsönha-
tásaiban vizsgálják. A konkrét falvak, hely-
zetek, régiók empirikus tanulmányozása, in-
duktív módon, gyakran vezet teoretikus 
eredményre is, t ípusok, modellek meghatá-
rozásához, általános tendenciák felfedezésé-
hez. 

A következőkben néhány olyan tanulmá-
nyára hívjuk fel a figyelmet, amelyek vagy a 
téma, vagy a feldolgozás sajátos vonásaival 
jól reprezentálják a tanulmánykötet szelle-
miségét. 

A nazai szlovákság elkötelezett kutatója 
Gyivicsán Anna, aki írásában (melyet szlo-
vák nyelven is közreadot t a békéscsabai 
1990-es néprajzi konferencia közleményé-
ben) a hagyományos kultúra modelljeiről és 
a magyarországi szlovákok etnikus identitá-
sáról értekezik, t ípusokat és anyanyelvi kul-
turális modelleket körvonalaz, majd több 
konkré t példán ábrázolja, hogy miképpen 
működnek napjainkban a hagyományos, 
anyanyelvhez kötöt t kulturális elemek. A 
hazai szlovákság kü lönböző csoportjainak, 
településeinek jó ismerőjeként állítja, hogy 
az u tóbbi időben fellelhetők köz tük az etni-
kai jegyeket felerősítő - legtöbbször tudatos 
- törekvések. Ennek csak némileg mond 
ellent Krupa András megállapítása, szintén a 
hazai - békéscsabai - szlovákság identitását 
illetően, amikor tanulmányában - igaz, az 
1980-as évekből való példákra hivatkozva -
bizonytalanságról, identitászavarról, sőt, 
identitásváltásról számol be. Az azonosság-
tudat néprajzi megközelítését fogalmak pon-
tosításával és értelmezésével indítja, s követ-
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keztetéseként a nemzeti kisebbség, a népcso-
port és a néprajzi csoport fogalmakat egyúttal 
az identitás három szintjének tekinti. A 
békéscsabai szlovákok néprajzi sajátosságai-
ról, visszaemlékezéseikről, szájhagyomá-
nyaikról, hovatartozásuk kifejezési módja i -
ról ad számot. 

Mohay Tamás írásával, amely a Dél -Er-
délyben élő és máig alig ismert magyar 
szórványokról s a velük foglalkozó - sajnála-
tosan gyér - szakirodalomról szól, a figyel-
met szeretné felkelteni irántuk, egyúttal 
helyzetfeltáró és -elemző tanulmányokra 
biztat e téren. 

Fehér Zoltán igen gazdag tudományos 
vitaanyagot, eltérő, sőt, el lentmondó véle-
ményeket tár elénk, értékel és összegez a 
Kalocsa szomszédságában található Bátya 
lakosságának etnikai keveredéséről, jelenlegi 
kettős gyökerű kultúrájáról. E kérdés több 
vonatkozása nemcsak a gazdag és a közép-
korig visszanyúló szakirodalom felhasználá-
sával, hanem a lakosság viseletének, gazdál-
kodási szokásainak, népzenéjének, kétnyel-
vűségének (olykor kevert nyelvűségének) 
személyes megfigyelésével, megtapasztalá-
sával világítja meg. 

Határ tudományos vizsgálatok eredmé-
nyeként született például Fejős Zoltán írása a 
viskiek század eleji kivándorlásáról Ameri -
kába egy családtörténet tükrében. A megfi-
gyelt és leírt jelenség vizsgálata itt a szocioló-
giai esettanulmány követelményeinek is 
megfelel - nem csupán módszertanilag (ko-
rabeli sajtóanyagok bemutatása, helyszíni 
kutatások, visszaemlékezések tartalomelem-
zése), hanem a migráció és a társadalmi 
mobilitás ilyen szemléletű megközelítésével 
is: a migrációs típusok változatait, irányait, 
motivációit, az amerikai megtelepülés főbb 
jellegzetességeit vizsgálja, majd az ottani 
foglalkozás alakulását követi több nemzedé-
ken keresztül, az elszakadást a paraszti mun-
kától, a szakképesítés szerzését, a fokozatos, 
de emelkedő társadalmi mobilitást. 

Ugyanígy példaként hozhat juk fel Szabó 
T. Ádám elemző, gazdagon adatolt tanulmá-
nyát a kolozsvári magyar egyetem 1945 utáni 
megpróbáltatásairól, elsorvasztásáról és föl-
számolásáról, amely inkább intézménytör-
téneti, nemzetiségkutatási, mint néprajzi jel-
legével tűnik ki, természetesen szervesen 
összefügg azzal a „szellemi környezetvéde-
lemmel," amely a „hagyományaink pusztu-
lása vagy tudatos pusztítása" ellen irányul, a 
nemzetiségi közösségek védelmében. 

Vöő Gabriella kolozsvári kutató témavá-
lasztása bár egy múlt századi (alig ismert), 
haladó szellemű, néprajzi érdeklődésű erdé-



lyi magyar újságíró munkásságára esett, 
ugyanakkor egyértelműen érzékelteti annak 
időszerűségét, az Erdélyben együtt élő nem-
zetiségek közeledésének, lelki-szellemi 
összefogásának fontosságát: Zilahy Kiss Ká-
roly etnopublicisztikai írásai, román népköl-
tés-fordításai, vitaanyagai bizonyítják, nogy 
nemcsak ösztönösen, hanem tudatosan is 
kereste az erdélyi népek egymás-megismeré-
sének útjait, melyben a néjpköltészet, egymás 
hagyományainak, szokásainak kölcsönös 
megismerése nagy szerepet kaphat. „A lírai 
sorok, melyek bevezetik a zsidó menyegző 
leírását vagy a bánsági román népviselet 
bemutatását, az egyúttal állásfoglalás is az 
emberiesség, az előítéletektől mentes megis-
merés mellett" - írja a tanulmány szerzője. 

Gertrud Benediktnek, a bécsi tudomány-
egyetem kutatójának tanulmánya inkább a 
helyszíni gyűjtés és megfigyelés általuk ki-
fejlesztett és Magyarországon is alkalmazott 
módszereire összpontosít , itt mégis azt az 
időszerű és érdekes elvi alapállását emelnénk 
ki, amelyben Andrásfalvy Bertalanra hivat-
kozik, s amely eltávolodik az egyoldalú 
nyelvi-nemzeti megközelítéstől, s az egy 
falu, egy népcsoport - itt a magyarországi 
németek - komplex egységét, interetnikus 
kapcsolatait, gazdasági-földrajzi stb. össze-
tettségét vizsgálja, az ún. kulturális ökológia 
szempontjából . Eszerint „a kultúrát megha-
tározó legfontosabb erő a termelési forma. A 
nyelv, amelyre a nyelvsziget néprajzi kuta-
tása olyan nagy súlyt fektet, számunkra csak 
a kulturális komplexum egy része volt. És ez 
volt legfontosabb ki indulópontunk is: a 
nyelvi határok nem a kultúra natárai". 

Fügedi Márta és Selmeczi Kovács Attila 
szerzőpáros írása a magyar népművészet 
címerábrázolásainak történetét, eredetét, 
térhódítását, kompozíciós sajátosságait mu-
tatja be, szép kísérő illusztrációk párhuza-
mában. Országcímerünk jelenléte a népha-
gyományban olyan téma, amely régóta fog-
lalkoztatja a szerző(ke)t, mélységeiben isme-
rik: a múlt század végén a „társadalmilag 
igényelt hazafias érzületű népművészet fel-
lendülése" határozta meg a címermotívum 
közkedveltségét, amely a magyar államisá-
got jelképezve úgy vált a népi díszítőművé-
szet elemévé, hogy közben nem kötődöt t 
meghatározott tárgycsoporthoz, alapanyag-
hoz és funkcióhoz, hanem mintegy a nem-
zeti kultúra védjegyévé vált. 

Andrásfalvy megfogalmazásában, „a nép-
csoportok a természeti adottságok és az 
annak alapián kialakuló technikákra ala-
pozva kifejlesztették egymáshoz többé-ke-
vésbé hasonló anyagi kultúrájukat. A föld 

parancsol. Aki boldogulni akar rajta, annak 
át kell vennie az azon kialakult és jónak 
bizonyult anyagi kultúrát". A paraszti kul-
túrákban a munkaterületeken is megvannak 
az interetnikus, vagy máskor egyszerűen 
csak etnikus hagyományok. A kötet máso-
dik tanulmánycsoportja a Termelő kultúra 
címet viseli, s a már említett szerkesztési 
szemléleten belül - hazai magyar, kisebbségi 
magyar, hazai kisebbségek — hagyományos 
népi gazdálkodásának k ü l ö n b ö z ő konkrét 
területeiről szól: pásztorkodás, szőlő- és 
borkultúra, kertészkedés, állattartás, állator-
voslás, természetesen mindig konkrét kör-
nyezethez vagy etnikai csopor thoz, netán 
foglalkozásbeli sajátossághoz kötötten. Tör-
téneti-gazdasági adatokban is bővelkedik 
egy-egy írás, mint például Molnár Istváné az 
Alsó-Nyikómente földhasználati rendsze-
reiről a XVIII . századtól a kollektivizálásig. 
A tájrész 15 települése elsődlegesen földmű-
velő foglalkozású, s természeti, földrajzi 
adottságai nemcsak a falvak elhelyezkedé-
sére hatottak, hanem a gazdálkodási formá-
kat is befolyásolták. A tanulmány a föld-
használati m ó d o k uralkodó változatairól, a 

XVIII. században általános kétnyomásos 
földhasználati hagyományos formáról, a 
XIX. század elejétől a hármasnyomású ha-
tárhasználatra való áttérésről ad képet. A 
XVIII. századtól íródott egyházi vizsgáló-
széki jegyzőkönyvek kurátori számadásai-
ból kiböngészett és rendszerezett adatok 
összefoglaló táblázata szemléletesen ábrá-
zolja a kü lönböző falvak határhasználati 
rendszereit, az áttérés időpont ját . E szűk, de 
jellegzetes vidék ősi gazdálkodási hagyomá-
nyait, a székely nép földszeretetét közvetíti 
hozzánk. 

A dunántúli németek X V I I - X X . századi 
szőlő- és bortermelésében kimutatható etni-
kai sajátosságokról ír Csorna Zsigmond. 
Közleménye nem csupán egy művelési ágon 
belüli gazdaság-, termesztéstechnika- és 
technológiatörténet, hanem egyúttal menta-
litástörténeti elemzés. A német telepesek a 
Magyarországétól különböző mezőgazda-
sági ismereteinek tényállását néhány fontos, 
átfogó etnikus sajátosságba tömöríti . Ilye-
nek: a megtelepedés utáni gyors szőlőtelepí-
tés, a szőlőbir tok feltétlen megszerzése és 
rendszeres művelése, az értékesítés kézben 
tartása, a piacorientált szemlélet és mások. 
Tanulmányának összehasonlító, komplex 
vonást kölcsönöz a többi dunántúli nemzeti-
ségekkel való összevetés, a vizsgált időszak 
módszereinek ismertetése. 

A kulturális ökológia szemléletéhez 
ugyanígy hozzátartozik az Életkörülmé-
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nyek, életmód megismerésének igénye. A 
tanulmánykötet következő - s e címet viselő 
- harmadik fejezete a tematikusan ide vonat-
kozó írásokat gyűjti egybe. Viselettörténet 
és lakáskultúra, táplálkozási kultúra, mester-
ségek, az ezekhez kapcsolódó szokásvilág és 
hagyományőrzés színes példáit ismerhetjük 
meg. Gáborján Alice tanulmánya a szakem-
berek által gyakrabban idézett és elemzett 
viseleti elemeknek a társadalmi hierarchián 
belüli alászállásával ellentétben egy „emelke-
dő" darab útját - a kötényét - követi. A 
ruhadarab érdekes fejlődéstörténetét a X I I I -
XIV. századi Európától kezdve a XV. szá-
zadi első magyar vonatkozásain keresztül 
egészen a X l X - X X . századi „magyar ruhá-
ig" kíséri, akárcsak funkcióváltozásait , az 
eredeti, munkát végzőknél ruhakímélő 
funkciójától kezdve egészen a felsőbb társa-
dalmi osztályok női ruházkodására egykor 
jellemző, tisztán dekoratív jellegéig. 

A művelődéstörténet és néprajzi források 
mellett fontos szerepet kap a nyelvtudo-
mány, a nyelvtörténet, különösen a szótör-
ténet Nagy Jenő összehasonlító viselettörté-
neti tanulmányában. A legjelentősebb romá-
niai magyar néprajzi vidékek (Székelyföld, 
Kalotaszeg, Szilágyság, Kis-Küküllő mente, 
Torockó, a moldvai csángóság) viseletének 
alapos ismerőjeként abból indul ki, hogy az 
öltözet az interetnikus kapcsolatok beszédes 
és szemléletes példája: anyaga, színe, szerke-
zete, díszítése nyomon követhető az évszá-
zadok folyamán egymás mellett élő, egymás-
sal szoros kapcsolatban álló magyar, román 
és német (szász) nemzetiség öltözetében. Az 
erre vonatkozó bőséges forrásanyag bir toká-
ban különösen két jellemző ruhadarabnak -
a magyar felsőruha és a dolmány - a X V I -
XIX. századi erdélyi magyar , román és szász 
öl tözetben való felbukkanását, változatait 
írja le. 

Történet i összefüggésben és a Kárpát-me-
dence egészére ki terjedően vizsgálja Kisbán 
Eszter választott tárgyát : a parasztok és 
napszámosaik nyári reggelijét. Történeti sta-
tisztikák forrásanyagának alapián táblázatot, 
sőt térképet állít össze, amelyeken az élelme-
zés leírása, a reggeli mibenléte révén kiderül: 
az étrendszerkezet regionálisan eltérő alap-
formái függetlenek a lakosság nemzetiségé-
től. 

A hagyománvos műveltség fontos elemei 
a népi társadalomban kialakult szokások, 
szokásformák, ezek vizsgálatával a kötet kö-
vetkező fejezetének írásai foglalkoznak. 
Gaál Károly elvi és módszertani kiinduló-
pontja a „hagyományos" és a „kulturális 
ökológia" fogalmainak értelmezése. Esze-

rint a hagyományos kultúra kü lönböző fak-
toroktól függően nemzedékről nemzedékre 
változott, mindegyik alakította. Miként 
megy végbe ez a változás egy bizonyos tárgy 
- például a húsvéti hímes tojás - esetében, 
egy meghatározot t közösségben? A dél-bur-
genlandi horvát anyanyelvű település - Sti-
nátz - díszített húsvéti tojásának példáján 
megtudhat juk, miként marad ez a tárgy a 
minták, színek, technika, funkc ió változásai 
ellenére is, egy közösség műveltségének 
szerves része. 

Pozsony Ferenc ősi gyökerű agrárrítus 
interetnikus vonatkozásait vizsgálja egy er-
délyi szász közösség példáján: a vízkultusz-
szaí kapcsolatos látványos niedelmek és szo-
kások sorából a sónai szászok víz- és csorgó-
tisztító ünnepségének menetét írja le, mely 
sokban emlékeztet a székelységnél elterjedt 
kút- és forrástisztítással kapcsolatos rítusok-
ra, eső- és termékenységvarázslásokra. Az 
ünnepi jellegű szokás ismertetését megelő-
zően áttekinti a magyarság folklórjában a 
vízhez, forrásokhoz Kapcsolódó hiedelem-
és szokásanyagot, de megemlíti a román 
paparuda és a délszláv dodola analóg szoká-
sokat is. 

Oláh Gyula írása az ormánsági egykézés 
klasszikus falupéldáján - Kemsén - különös 
demográfiai jelenségre hívja fel a figyelmet: a 
születések nemi arányának eltolódására, 
melyre egy lehetséges antropológiai magya-
rázatot is keres. A Pro Chr is to egykori 
falukutató munkaközösség adatainak érté-
kelésével, és a kérdés legújabb nemzetközi 
szakirodalmának felhasználásával érdekes 
feltevésekre jut, melyek végső soron itt is a 
kultúra komplex vizsgálatának fontosságát 
bizonyítják. 

Halász Péter a csángó életformának egy 
történeti vonatkozását ismerteti: eredeti 
módszerű tartalomelemzéssel olyan szám-
adatokat „csihol ki" századunk eleji, eddig 
feldolgozatlan román nyelvű forrásanyag-
ból, melyek fontos adalékokkal szolgálnak a 
Román környéki , ún. északi csángók egy-
kori vallási életéhez és szokásaihoz. A törté-
neti-szociológiai-néprajzi adatcsoportosítás 
és értelmezés a katolikus egyházközösségek 
jövedelmének összetételét, az egyházi szol-
gáltatások járandóságának mibenlétét, 
mennyiségét, típusait rekonstruálja, a papság 
és a hívók „rendszabályozott" szokásait, 
miközben arra is rámutat, hogy „hagyo-
mány és gazdasági célszerűség hogyan igye-
kezett egymás mellett megélni" e téren is. 

A Népi vallásossáv, hitvilág című fejezet 
vallásos szokásokkal, hiedelmekkel, a hit 
belső élményvilágával, mágikus varázslások-
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kai foglalkozó írásokat von egybe. A tanul-
mányozot t közösségek itt is kü lönböző etni-
kai-nemzetiségi vagy államiságú környezet-
ben élnek. Barna Gábor a vallási néprajz 
művelőieként ezúttal is e témakörben vá-
laszt, a búcsús szokásrend, úgy tűnik, sajátos 
pannon elemét különíti el, az ún. búcsúke-
resztség szokását. A népi vallásgyakorlat 
rövid történeti jellemzését követően a bú-
csúkeresztség szokásának tájanként és he-
lyenként eltérő változatait, példatárát ismer-
teti; ez a magyarok mellett a hazai nemzeti-
ségekre is jellemző gyakorlat elhalványodik, 
fokozatosan kialszik. A szakirodalom és 
saját kutatásai úgy mutatják, e szokást Ma-
riazellen vagy a horvátországi Bisztricén 
kívül csak térségünkben ismerik. Ismeretlen 
eredete arra a feltételezésre indítja a szerzőt, 
hogy a szokás netán tágabb múl tú , esetleg 
középkori liturgikus hagyományokban gyö-
kerezik. 

A szlovák-magyar nyelvhatáron, a palóc 
hiedelemvilág, az Ipoly mente falvainak népi 
gyógyászatáról, hiedelemvilágáról gyűjtött 
és összegzett adatokat az ipolysági Csáky 
Károly. A születéssel, a gyermekbetegséggel, 
-halálozással kapcsolatos szokások, mágikus 
cselekedetek, rítusok feltérképezése gazdag 
ismeretanyagot eredményez: a szemmel ve-
rés, ijedtség, hideglelés stb. népi gyógyítása, 
folklórja, a gyógyítóasszonyok tevékeny-
sége az emberi élet összetevője volt már a 
kezdeteknél. 

Eperjessy Ernő a magyarországi beás cigá-
nyok alig ismert, de feltárásra érdemes hie-
delemvilágának egyik vonásáról ír; a mági-
kus, rituális névcsere szokása - mely a hiva-
talosan rögzített nevek felcserélésével a min-
dennapi élet kü lönböző területein annyi bo-
nyodalmat okozot t - a magyar néphitben is 
jól ismert váltott gyermek szokáskörébe tar-
tozik. A gyermek újrakeresztelését legin-
kább súlyos, visszatérő betegségek esetében 
alkalmazták; a betegségdémonok kijátszását 
célozza, akik a névcsere miatt „nem ismer-
nek rá" a gyermekre. Eperjessy Ernő az 
1950-1960-as években a Somogy megyében 
élő, több száz fős, archaikus román nyelvet 
beszélő beás cigány kolónia mese- és népze-
nei hiedelemanyagát gyűjtötte. 

A Népköltészet címszó alá rendezett írá-
sok szerzői olyan kolozsvári kutatók, mint 
Nagy Olga, Faragó József, Almási István, a 
hazai nemzetiségkutató M. Kozár Mária, 
Olsvai Imre, a népköltészet olyan művelői, 
mint Kriza Ildikó, Budai Ilona. Dallamok-
ról, népi prózáról, elbeszéléshagyományról, 
táncballadákról, archaikus imákról szólnak 
írásaik, egyúttal sokoldalúan reprezentálják 

a népköltészet műfaji változatosságát. A 
magyar népköltészet meghatározó egysége a 
Mátyás-hagyomány, melyről Kriza Ildikó ír 
a kötetben. Írásbeliség és szóbeliség egymást 
erősítve alakította ki az évszázadok so-
rán más-más formában megjelenő, sokarcú 
Mátyás ének- és mondavilágot, a dicsősé-
ges nemzeti király, az okos, igazságos, tré-
facsináló, emberközeli Mátyás képét. A 
mese- és mondakincs összetett forrásai-
ról szólva a szerző két, XVIII. századi, ed-
dig ismeretlen aprónyomtatványt mutat be, 
melyek a Mátyás-hagyományt gazdagítják. 
Nagy Olga tanulmánya a népmese vágy-
költészet jellegéből indul ki: a népmese, 
véleménye és adatgyűjtései szerint, nem a 
valóságot, hanem annak korrekcióját, egy 
megálmodott jobb világot kíván nyúj tani . 
Ennek ellenére a realizmus erőteljesen je-
len van a tündérmesékben, bár a mesemon-
dó közösségek ezt eltérően hordozzák. Le-
írt eseteiből megtudhat juk, miként szűri ki 
a Görgényi-havasok mesemondója a fan-
taszt ikumot (leszegényítve a mesét), miként 
helyettesíti a csodás elemet technikai meg-
oldással, valóságos vonatkozásokkal. A hő-
sök humanizálódnak, deheroizálódnak a 
népi prózában, olykor a mitikus lények 
is emberré válnak. Esztétikai megállapításai 
a szatirikus prózai műfajok realizmusára, 
a népi abszurd jellegzetességeire is kitér-
nek. 

A Duna mente népeiről szóló tanulmá-
nyok a mai magyar néprajzkutatás magas 
tudományos színvonalát dokumentál ják, 
forrásértékűek, tudományos hozamukkal a 
nemzetközi szaktudományt gyarapítják, 
melynek érdeklődésére méltán tarthatnak 
számot. Ennek az érdeklődésnek megy elébe 
a szerkesztő akkor, amikor - gondos eseti 
mérlegelés eredményeként - több idegen 
nyelvű összefoglaló közlése mellett dönt . A 
nemcsak 2-3 világnyelvre, hanem a térség 
országainak nyelveire - románra, szlovákra, 
oroszra stb. (olykor akár 6 nyelvre) fordí tot t 
rezümék is a közeledés, a megismerés köl-
csönösségét kívánják szolgálni. Más értelem-
ben ugyan, de kivetül e szemléletből a bartó-
ki, a kodályi felfogás és módszer, „külön-
böző országok illetékes kutatóinak baráti 
együt tműködésének", a kelet-európai egy-
behangolt nemzetközi (folklór-) kutatásnak 
fontossága. 

A kötetet Csorna Gergely moldvai csángó 
felvételei illusztrálják, melyek a magyar nép-
rajzkutatás sajátos, színvonalas műfa jához 
tar toznak. 

Demeter Zayzon Mária 
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Néhány északkelet-magyarországi 
évkönyvről 

H a csak felületes szemlét tar tunk is ha-
zánk évkönyvirodalma felett, szemünkbe 
tűnik, hogy az éppen itt, Borsod-Abaúj-
Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár és 
részben Hajdú-Bihar megyékben, tehát 
Északkelet-Magyarországon oly nehezen 
meginduló és oly lassan nekilendült helytör-
téneti-honismereti érdekű évkönyvirodalom 
mily nagy mértékben megerősödött és 
mennyire általánossá vált. Sikerült az év-
könyvkiadás, -megjelentetés szükségességét 
elég jelentősen bevinni a köztudatba ahhoz, 
hogy most, napjaink különböző szükségin-
tézkedései ellenére is megjelenhetnek. 

Az évkönyvkiadások szükségességének 
propagálásában, amint az egyszerű filológiai 
munkával is megállapítható, Hajdú-Bihar 
megyei, közelebbről debreceni példák alap-
ján Miskolc, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye jár az élen. Mégpedig azért, mert 
területünkön itt alakultak ki, sőt, tevékeny-
kednek régtől fogva azok az intézmények, 
mozgalmak, szövetségek egyesületek, ame-
lyek nivatásukból következően, mondhatni 
hagyományos módon , évkönyvekben adnak 
hírt az általuk végzett vagy a segítségükkel 
környezetükben folytatott tudományos-
közművelődési munka eredményeiről. A 
miskolci Herman Ottó Múzeum évek óta 
sokrétű, igen élénk és felettébb értékes kiad-
ványozási munkát végez, aminek csak egy 
része az évkönyv-megjelentetés. Sajnálatos, 
hogy a nagy kiterjedésű, múzeumokkal jól 
állo megye egyetlen más múzeumában sem 
adnak ki évkönyvet. Ez az „évkönyvkiadási 
koncentráció" más megyebeli évkönyvek 
esetében is megállapítható: a Magyar Törté-
nelmi Társulat borsod-abaúj-zempléni cso-
portja Borsodi Történelmi Évkönyv című 
kiadványa ugyancsak Miskolcon jelenik meg 
(legutóbbi száma, a VI. kötet 1979-ben). Az 
is természetes, hogy a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Levéltár évkönyvei is itt, Miskol-
con jelennek meg (a legutóbbi, a IV. kötet 
1981-ben). Bár a megye három, sőt négy 
részből - történeti és néprajzi tájból, cso-
portból - állása nemcsak kívánatossá, hanem 
lehetővé, sőt szükségessé is tenné más me-
gyebeli helységekben is „levéltári évkönyv" 
megjelentetését. Leginkább talán a nagy-
szerű fióklevéltárral is rendelkező Sátoral-
jaújhelyen, a zempléni hagyományokra tá-
maszkodva. A megyebeli iskolák, illetve a 
hozzájuk kapcsolódó „tudományos gyűjte-
mények" évkönyvkiadása, -megjelentetése 
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tekintetében mindenféleképpen kiemelkedik 
a sárospataki református kollégium „utódin-
tézményének", a Tudományos Gyűjtemé-
nyeknek most induló évkönyvkiadása (az 
első kötet 1991-ben jelent meg). A megyében 
m ű k ö d ő kulturális-közművelődési szövet-
ségek, egyletek, társaságok stb. közül a leg-
eredményesebb évkönyvkiadó tevékenysé-

f et pedig a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc 
'ársaság fejtette ki Széphalom című kiadvá-

nyával (eddig három köte te jelent meg, a 
legutóbbi 1990-ben). 

Különösen gazdag és rendkívül változatos 
kiadvány-megjelentetési kép tárul elénk ak-
kor , ha csak a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyéből eddig említett öt intézmény - megyei 
múzeumi szervezet, megyei levéltár, Tör té -
nelmi Társulat, Sárospataki Tudományos 
Gyűj temények, Kazinczy Ferenc Társaság -
más természetű, azaz nem évkönyv jellegű 
kiadványait is nézzük. Sajnos nem m o n d -
ható el a gazdagság, változatosság Szabolcs-
Szatmár megyéről, ahol pedig a borsod-
abaúj-zempleni szervezetekhez, intézmé-
nyekhez hasonló szervezetek, intézmények 
ugyancsak jelen vannak és igen jó, eredmé-
nyes munkát végeznek. A nyíregyházi Jósa 
András Múzeum, mint megyei múzeum igen 
nehézkesen, nagy csúszásokkal és gyakori 
összevonásokkal jelentet meg ugyan év-
könyveket (a legutóbbi az 1989-ben megje-
lent XXIV-XXVL, azaz az 1981-1983. évi 
kötet volt), de közel sem olyan rendszeresen, 
mint a Herman O t t ó Múzeum. Hasonlóan 
működik a Szabolcs-Szatmár Megyei Levél-
tár is ezen a téren. Legutóbbi évkönyve 
1989-ben jelent meg. A megyében ezen két 
intézményen kívül egyedül még a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
jelentet meg évkönyveket. El lehet mondani , 
hogy bár erősen összevontan és a főiskolán 
fo lyó szakképzésnek megfelelően tagolva és 
célkitűzésekkel jelennek meg ezek az év-
könyvek, mindegyikük eredményesen szol-
gálja a tudományos, sőt, k imondot tan a 
lokális tudományos kutatás érdekeit. Ebből 
következően a főiskola évkönyveinek közle-
ményei, mint például a történelmiek, a föld-
rajziak, a nyelvjárásiak-névtaniak természet-
szerűleg helytörténeti érdekűek. Minden ed-
dig említett évkönyvnél itt, a nyíregyházi 
tanárképző főiskola évkönyveinél érvénye-
sül leginkább a tudományági mutáció, az a 
megjelenési forma, hogy az egységesen meg-
jelentetett tanulmányokat nemcsak külön-
lenyomatokként emelik ki a kötetekből, ha-
nem az egyes tudományágak valamennyi 
közleményét összefogva is kiemelik és tudo-
mányszakonként elkülönítve is közreadják. 



A Hajdú-Bihar megyei évkönyveket - az 
itt-ott megtalálható igen szép előzmények 
ellenére is - a kelet-magyarországi évköny-
vek ösz tönző modelljeinek tekintjük. Külö-
nösen érvényes ez a megállapításunk a mis-
kolci múzeumi évkönyvekkel kapcsolato-
san, hiszen világos, hogy Komáromy József 
is, de aztán utódai is különösképpen a debre-
ceni Déri Múzeum nagy hagyományokkal 
bíró, mindmáig rendszeresen, lehetőleg 
összevonások nélkül megjelenő évkönyveit 
vették mintául. Abban azonban már nem 
tudták vagy nem is akarták a hajdú-bihari 
múzeumi évkönyvkiadást követni, hogy a 
megyei múzeum mellett a megyei múzeum-
hálózat egyes, különösen fejlett múzeumai is 
adjanak ki évkönyveket, mint Hajdú-Bihar-
ban a ha jdúböszörményi Hajdúsági és be-
rettyóújfalui Bihari Múzeum is teszi, egyéb-
ként országosan egyedülállóan. Merőben 
más a helyzet a levéltári évkönyv esetében. 
Bár az immár 18. kötetét közreadott Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár évkönyveit is vehet-
ték volna mintául, például a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltár évkönyveihez, 
nem így történt és nem is ilyen alapokon 
fejlődött tovább. Annak idején Román János 
egy minden tekintetben önálló levéltári év-
könyvsorozatot indított , amely mellett a 
levéltárban folyó és a levéltárhoz kapcsoló-
dó, szinte kizárólagosan történeti-helytörté-
neti jellegű kutató- és feldolgozómunka 
eredményeit publikáló számos más, sokszor 
külön, önálló sorozatokat is jelentő, leg-
inkább segédleteket és forráskiadásokat 
tartalmazó számos kötet látott napvilágot. 
Csorba Csaba sem változtatott ezen a ren-
den, illetve egy mindenki által csodált, rend-
kívül szétágazó, sokoldalú kiadványpoliti-
kával a levéltár nem évkönyv jellegű kiad-
ványait fejlesztette óriásivá. Ebben a te-
vékenységben viszont a Hajdú-Bihar me-
gyei kiadványozó szervek nem követték. 
Sajnos, Hajdú-Biharban és Debrecenben 
nem alakultak ki azok az évkönyvkiadvá-
nyok, amelyek a klasszikus értelemben 
vett évkönyveket kiegészítették volna, akár 
az egyesületi, társasági, akár az iskolai terü-
letben gondolkodunk. N e m is szólva a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei levéltár szá-
mos, ma már bibliográfiailag is alig szá-
mon tartható, rendkívül változatos, hely-
történeti-honismereti célokat szolgáló ki-
adványairól. Az általunk tárgyalt évkönyv-
kiadványoknak még leginkább megfelel a 
Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola év-
könyve, ami azonban úgynevezett vándor-
évkönyvből fejlődve ki, eléggé rendszertelen 
megjelenésű. 

A Hajdú-Bihar megyei, debreceni év-
könyvek még azért lehetnek - különösen a 
Déri Múzeum évkönyvei, illetve a más me-
gyebeli múzeumok évkönyvei is - példa-
mutatóak, mert legkövetkezetesebben be-
tartják az évkönyvműfaj alapvető köve-
telményét, azt tudniillik, hogy rendszere-
sen közölnek az intézmény életéről, munká-
járól jelentéseket, kimutatásokat. Sőt más, 
ugyancsak a jelentések kategóriájába tarto-
zó egyéb közleményeket is; mint például 
rendszeresen közreadják a munkatársak bib-
liográfiáit. Talán mondanunk sem kell, hogy 
a jelentések és a jelentésszerű közlemé-
nyek - például bibliográfiák, állagjegyzékek, 
repertóriumok stb. - közreadását az év-
könyvek elengedhetetlen funkciójának tart-
juk, és nemcsak az illetékes intézmény, 
szervezet történetének könnyen hozzá-
férhető dokumentálása, hanem tudomány-
történeti fontossága miatt is kiemelten ke-
zeljük. 

Az előzőekben elmondottakat néhány 
északkelet-magyarországi évkönyv ismerte-
tésével illusztráljuk. Elsőnek a miskolci Her-
man Ot tó Múzeum három legutóbbi év-
könyvét muta t juk be. Az elsőt, a X X V -
XXVI. kötetet (az 1986-1987 évre szólót) 
Dobrossy István és Viga Gyula szerkesztette 
(Miskolc, 1988. 888 old.) Tanulmányok Sza-
badfalvi József tiszteletére címmel is ellátták. 
Az évkönyvet a megyei múzeum igazgatójá-
nak, a He rman Ot tó Múzeum évkönyv-
kiadványozási tevékenysége megújítójának, 
Szabadfalvi Józsefnek 60. születésnapja al-
kalmából állították össze. Ez a törekvés 
azonban közvetlenül csak két közlemény-
ben érvényesül: Ladányi József: Szabadfalvi 

Íózsef 60 éves, az egész kötetet bevezető 
özleményében és ezt követően Ikvai Nán-

dor: A megyei múzeumok negyedszázada 
(1962-1978) című írásában. A továbbiakban 
az évkönyv a régtől fogva használatos, ha-
gyományossá érlelődött szaktárgyi rendben 
— Régészeti tanulmányok 16; Történeti ta-
nulmányok 13; Néprajzi tanulmányok 20; 
Művészettörténeti tanulmányok 7; Fotó- és 
vizuális kultúra 2 és Természet tudomá-
nyok 2 - összesen hatvan tanulmányt tesz 
közzé. A szerkesztők jó munkája, a szer-
zők közismerten kiemelkedő munkásságán 
alapuló hírneve önmagában is garancia arra 
nézve, hogy a mennyiség minőségi kiváló-
sággal párosul a kötetben. Az évkönyv saj-
nos nem közöl évi, illetve kétévi jelentést, 
munkatársi bibliográfiát, nyilván az év-
könyv sajátos volta - emlékszám, ünnepi 
köszöntőkötet - és a különben is nagy ter-
jedelem miatt. A kötet természetéből kö-
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vetkezik, hogy az évkönyvben publikált 
minden közlemény igyekezett Szabadfal-
vi Józsefre, múzeumigazgatói tevékenységé-
re, szervező-szerkesztő, illetve egyetemi ok-
tatói, tehát pedagógiai munkásságára, tudo-
mányos kutató- és feldolgozótevékenysé-
gére és az ezekhez a mozzanatokhoz kap-
csolódó egyéb tényezőkre utalni. Ez leg-
természetesebb módon a nagyszámú nép-
rajzi közleményben sikerült. A néprajzi 
tanulmányok túlsúlya nemcsak Szabadfalvi 

Íózsef szakterületére, hanem az utóbbi idő-
ién örvendetesen megnőt t néprajzi érdeklő-

désre is jellemző. Nagyon nehéz volna és 
célunk sem lehet, hogy az évkönyv tanulmá-
nyait tartalmilag ismertessük. Inkább a 
közöl t anyagban, a közölt anyagon keresz-
tül megnyilatkozó tendenciákat, szerzői-
szerkesztői elveket szeretnénk körvona-
lazni. 

Az évkönyvből elsőnek az tűnik ki, hogy 
a He rman Ot tó Múzeum évkönyve, nem te-
kintve most az emlékkötet jellegre, nemcsak 
a He rman Ot tó Múzeum, hanem az egész 
megye minden múzeuma évkönyve is. Ez t 
az állítást leginkább az a tény igazolja, hogy 
minden megyebeli múzeum munkatársa, 
egyszemélyes múzeumok esetében ez az egy 
ember, itt, a Herman O t t ó Múzeum Év-
könyvében publikál (Fehér József, Janó 
Ákos, Bencsik János, Hankóczi Gyula, Bod-
nár Mónika stb.). A Herman O t t ó Múzeum 
jó, valóságos, tudományos műhely volta 
mellett tanúskodik az a tény, hogy a mú-
zeum munkatársai közül sokan „kiemelked-
tek", és hogy ezek a tudományos karriert 
befutot t egykori munkatársak rendszeresen 
visszajárnak publikálni ebbe az évkönyvbe 
(Kemenczei Tibor, Cseri Miklós, Bodó Sán-
dor stb.). Az is természetesnek tűnik és 
nemcsak a jelen kötet emlékkötet mivoltából 
következik, hogy a szomszédos területek, 
más megyebeli kuta tók mellett (Selmeczi 
László, Bakó Ferenc, Petercsák Tivadar, Páll 
István stb.) országos nevű és jelentőségű 
szerzők is itt publikálnak (Nováki Gyula, 
Gedai István, Czeglédy Ilona, Détshy Mi-
hály, Péter László, Gunda Béla, Paláai-Ko-
vács Attila, Ujváry Zoltán, Mizser Lajos, 
Losonczi Miklós stb.) a múzeum igen jelen-
tős jelenlegi munkatársain kívül (B. Helleb-
randt Magdolna, Rémiás Tibor, Viga Gyula, 
Dobrossy István, Veres László, Fügedi Már-
ta, Vida Gabriella, Végvári Lajos, Kárpáti 
László, Kunt Ernő stb.). Az évkönyv abból a 
szempontból is figyelmet érdemlő, hogy a 
múzeumi évkönyvekkel szemben támasztott 
követelményeknek megfelelően, a benne 
közreadot t tanulmányok tú lnyomó több-

sége tárgyát tekintve a múzeum anyagához 
kötött , azaz múzeumi tárgyról, nemcsak 
konkrét tárgyakról, tárgyegyüttesekről ter-
mészetesen, hanem a múzeumban folytatott 
kü lönböző tudományágak tárgyköreiről 
szól. Azaz ez biztosítja leginkább, hogy a 
múzeum, mint tudományos kutatóműhely 
feldolgozásaiban anyagot szolgáltat a köz-
művelődés megannyi ága, köz tük a honis-
meret számára is. Ébből a szempontból is 
szükséges megemlíteni, hogy az évlcönyvben 
megjelent tanulmányok két részre osztha-
tók: tekintélyes részük leíró jellegű és köz-
vetlenül szolgálja a múzeumi nyilvántartás — 
meghatározás, típusba sorolás — célkitűzé-
seit. Aztán ugyancsak jelentős részük a leírá-
son túlmutató, összehasonlító, elemző, 
rendszert alkotó, a kérdéses tárgy történeti, 
funkcionális és változásvizsgálati fejlődését, 
összefüggéseit feltáró, esetleg elméleti kö-
vetkeztetések levonására ösz tönző írás. A 
két csoportot az kapcsolja egybe, hogy 
mindkét feldolgozási mód, szemlélet a loka-
litáson alapul, a hely és a helyi kultúrában 
való elhelyezés, vizsgálat követelményei sze-
rint jár el. Tegyük hozzá mindjárt , hogy a 
provincializmus veszélye nélkül. Vagy 
ahogy a bevezető tanulmány mondja : „Sza-
badfalvi József kezei alatt felnőtt és felnövő-
ben van egy fiatal szakembergárda, akik 
tevékenységükkel túlnőttek megyénk hatá-
rain, s egyre inkább helyet követelnek és 
kapnak az egyes szaktudományok országos 
léptékű feladataiban. N e m mondhatunk 
mást - éppen ennek az évkönyvkötetnek a 
kapcsán sem mint azt, hogy a miskolci 
Herman O t t ó Múzeum ténylegesen tudo-
mányos műhellyé vált és hogy ennek a 
színvonalas tevékenységnek szerencsés, jól 
szerkesztett megnyilatkozásai a múzeum év-
könyvei, köz tük ez a rendhagyó, Szabadfalvi 
Józsefet köszöntő kötet is." 

Az ismertetendő második Herman O t t ó 
múzeumi évkönyvet (XXVII. , 1988. évi kö-
tet; Miskolc, 1989. 592 old.) Szabadfalvi 
József és Viga Gyula szerkesztette. Ez az 
évkönyv is emlékkötet, a 70 éves Végvári 
Lajos művészettörténészt köszönti , aki t öbb 
előkelő fővárosi állás mellett, 1971 óta — 
eleinte másodállásban - dolgozik elismerés-
től övezetten, rendkívül eredményesen Mis-
kolcon, a Herman O t t ó Múzeumban. Az év-
könyv ennek megfelelően erősen művészet-
történeti jellegű, a más természetű közlemé-
nyek is tárgyukat tekintve művészi-művé-
szeti érdekűek. A kötet 37 tanulmányt kö-
zöl, de ezúttal se tartalmaz intézményi jelen-
tést-beszámolót. A szerzők közöt t - arányu-
kat tekintve - sok a nem miskolci, a nem 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, jelezvén 
ezzel is, Hogy elsődlegesen Végvári Lajos 
tanítványai, tisztelői szólaltak meg benne, 
dolgozzanak bárhol is. 

Ez a miskolci múzeumi évkönyv is bizo-
nyítja, hogy hogyan lehet felülemelkedni a 
provinciális igényeken, szemléleten, hogy 
hogyan lehet a helyi adatokat, következteté-
seket, gyűjtési és kutatási eredményeket be-
kapcsolni nemcsak az országos, hanem a 
nemzetközi tudományosság vérkeringésé-
be is. 

Mindenképpen bővebb ismertetésre szo-
rul az eddig elmondottak igazolásáért is a 
Herman O t t ó Múzeum Évkönyve X X V I I I -
XXIX. kötete, ami Szabadfalvi József és 
Viga Gyula szerkesztésében, 1991-ben jelent 
meg, 670 oldalon. 

Éz az évkönyv tagolatlanul közli a tanul-
mányokat , szám szerint 35-öt. A közlemé-
nyek sorrendisége bizonyos régen kialakult 
rendet követ. Elöl állnak a régészetiek, aztán 
jönnek a történetiek (agrártörténetiek, ipar-
történetiek, művelődéstörténetiek), majd 
pedig a néprajziak (mind a tárgyi néprajz, 
mind pedig a szellemi néprajz-folklór terüle-
téről); aztán a művészettörténetiek és a mu-
zeológiaiak (módszertaniak) zárják a sort. 
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az 
évkönyv ezúttal sem tartalmaz úgynevezett 
jelentést vagy évi beszámolót, de munkatársi 
bibliográfiát se. Pedig ezekre éppen az olyan 
nagy intézményeknek, szerteágazó munkát 
végző szervezeteknek van szüksége legin-
kább, mint amilyen a Herman O t t ó Mú-
zeum is.1 

Ennek az évkönyvnek csupán a legutolsó 
közleménye jelentésszerű. Az viszont szem-
betűnő, hogy nagyjából ugyanaz a munka-
társi gárda jelentkezett, amely már hosszú 
idő óta meghatározó tényezője a miskolci, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumi 
tevékenységnek. Rendkívül fontos jellemvo-
nása az is a kötetnek, hogy minden közle-
mény helyi kérdéseket tárgyal. Még a nem 
miskolci vagy megyebeli szerzők írásaira is 
érvényes ez. 

Mindezzel párhuzamosan azt is elmond-
hatjuk, hogy minden közlemény kiérlelt, a 
tudományos feldolgozás törvényszerűsé-
gei szerint, általában bőséges és széles körű 
tudományos apparátus felvonultatásával, 
eredeti kutatások alapján készült. Egy-

'Az évkönyv részletes tartalmát lásd a Honis-
meret 1992. 1. sz. 137. old. (Szerk.) 

ben ezek azok a tényezők, amelyek a külön-
ben változatos, egymástól tárgyukat te-
kintve sokban kü lönböző írásokat valami 
komplex helytörténeti egységbe foglalják és 
alkalmassá teszik őket a honismereti tevé-
kenység felhasználására. 

A Borsodi Levéltári Évkönyv utolsó meg-
jelent (IV. kötet, szerkesztette: Román Já-
nos, Miskolc, 1981. 324 old.) kötetéről el-
mondható , hogy nagyszerűen egészítette ki 
a maga sajátos tárgyválasztásával, de még 
inkább feldolgozási módszerével a He rman 
O t t ó Múzeum évkönyveit. Talán azt kell 
megjegyeznünk velük kapcsolatban, hogy 
sokkal inkább szakszerűbbek, azaz levéltári 
természetűek az egyes tanulmányok, és 
éppen a levéltári kötődések következtében 
lényegesen lokálisabbak, helybeliek, mint 
amazok. Felmentvényként elmondjuk azt is, 
hogy a levéltári évkönyv ritka megjelenését 
és mostani nagy, egy évtizedes csúszását is 
magyarázza a levéltár más természetű, rend-
kívül mozgalmas és gazdag kiadványmegje-
lentető, publikációs munkája . 

Ezt a munkát Román János kezdte el és 
Csorba Csaba országosan feltűnővé fejlesz-
tette. Ez az utolsó levéltári évkönyv 13 
tanulmányt tartalmaz. A szerzők elsősorban 
a levéltár munkatársai, de ebben az esetben is 
szép számban találhatók köztük úgyneve-
zett „külső munkatársak" mind helyből, 
mind pedig a megyéből, köztük nem egy 
esetben országos viszonylatban is ismert, 
elismert tudósok. 

Csizmadia Andor közigazgatástörténeti (Urbá-
rium és közigazgatás a feudális kori Apátfalván), 
Vass Előd a megyebeli tö rök adóztatás viszonyai-
ról (Borsod megye török adóztatása az egri vár 
eleste előtt, 1544-1596), Pap Miklós XVI-XVI1I . 
századi halászrendtartásokról (Bodrog-felső-ti-
szai halászrendtartások a XVI-XVII I . században), 
Hőgye István a hegyaljai vásárokról (Hegyaljai 
vásárok, piacok, 1711-1849), Mondy Miklós sá-
toraljaújhelyi építéstörténeti vonatkozásokról 
(Zemplén megye székházának és levéltárának épí-
téstörténete), Nagy Géza közigazgatástörténeti 
adatokról (Adatok Karcsa község közigazgatásá-
nak történetéhez), Dömötör Sándor a betyárélet-
ről és egy betyárballadáról (A „kegyetlen betyár-
világ" és láger Jóska balladája), Nemesik Pál a 
borsodnáaasdi munkásság migrációs viszonyairól 
(Adatok a borsodnádasdi munkásság betelepedé-
séhez, munkamegosztásához és migrációjához, 
1864-1909), Seresné Szegöfi Anna a miskolci köz -
művek egy része történetéről (Miskolc város víz-
és csatornahálózatának történetéből, 1884-1944), 
Leboczky Alfréd munkásmozgalmi-eszmetör té-
neti viszonyokról (A forradalmi munkásmozga-
lommal szemben álló ideológiai és politikai törek-
vések a századfordulón Borsod megyében), Vida 
József párttörténeti határozat-hatáskutatási ker-
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désekről (Az M K P KV 1956 nyarán született 
határozatainak hatása Miskolcon, különös tekin-
tettel az értelmiségre), Kun László a forradalom 
leverését követő idők helyi politikai harcairól 
(Politikai harcok Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben 1956. november 18.-december 11. között) , 
Madarász György pedig az 1956-ot követő idők 
megyebeli termelőszövetkezeti helyzetéről (A ter-
melőszövetkezeti mozgalom helyzete Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében az 1956-os ellenforra-
dalomtól a konszolidáció befejezéséig) jelentetett 
meg közleményt. 

A levéltári évkönyv anyaga tekintélyes 
részét kitevő munkásmozgalmi, az 1956-os 
forradalommal mint ellenforradalommal 
foglalkozó cikkek presszionáltsága mellett 
időszerűtlenségük is szembetűnő. Ebből az 
évkönyvbő l is Kitetszik, a levéltári évköny-
vek - és nyilván más levéltári kiadványok is -
sokkal inkább ki voltak téve az aktuális, 
mondhatni napi politikai kérdések feldol-
gozása kényszerének, mint a múzeumiak. 
Holo t t a munkásmozgalomnak, a párttörté-
netnek külön, önálló levéltárak és levéltári 
kiadványok álltak rendelkezésre. Minthogy 
ezek a munkásmozgalmi és párttörténeti 
közlemények, ha korlátozott forrásbázisra 
épültek is, ha szempontjaik egyáltalán nem is 
voltak objektívek, jó pozitivista termékek-
ként sok adatot megőriztek, értelmeztek, 
végeredményben a további kutatások, össze-
vetések számára hasznosaknak minősíthe-
tők. 

Közelről sem hasonló a helyzet a Magyar 
Történelmi Társulat borsod-abaúj-zempléni 
csoportja kiadásában megjelent Borsodi 
Történelmi Évkönyv VI., még 1979-ben 
megjelent kötetével. A Dobrossy István 
által szerkesztett évkönyv nagyjából azonos 
szerzők 16 tanulmányát tartalmazza. Mint 
egy egylet, társulat, tehát társadalmi formá-
ció évkönyve a szerzők körét a múzeumi és a 
levéltári „tágítás" után egy új irányba, a 
társadalom irányába bővíti. Ezért kaphatnak 
helyet a szerzők közt országosan elismert 
kutatók, történészek mellett az intézmény-
hez nem, vagy csak kevésbé köthető, de 
társadalmilag elismert, számon tartott szak-
emberek is. Ezért nincsen ebben az év-
könyvben semmiféle aránytalanság, előny-
ben részesülő rész vagy rovat, esetleg blokk, 
hanem a jól m ű k ö d ő kiegyensúlyozottságra, 
arányosságra találhatunk benne jó példát. 

Évkönyvünkben Gyimesi Sándor - országos 
nevű társadalomtörténészünk - a manufaktúraku-
tatásról (A manufaktúrakutatás elméleti problé-
mái), Katona Imre - ugyancsak országosan ismert 
kerámia-iparművészettörténeti kutató, az északke-
let-magyarországi kőedényekről (Kőedény-manu-
faktúrak Északkelet-Magyarországon), Veres 
László az üvegiparról (A Bükk hegység üveghu-

tái), Berecz József a 48-as történelem forrásairól 
(Perczel Mór kéziratos széljegyzetei Széchenyi 
Istvánról), Dömötör Sándor - vezető etnográfusa-
ink egyike - Eötvös József északkelet-magyaror-
szági kapcsolatairól (Eötvös József Borsod me-
gyében es miskolci kapcsolatai), Barsi Ernő isko-
ta-, i rodalomtörténeti adalékokról (A sályi iskola 
hatása Gárdonyi Gézára), Denke Gergely a nem-
zetiségi kérdés egyik személyes részletéről (Mo-
csáry Lajos és a nemzetiségek), Csorna Zsigmond 
agrártörténeti kérdésről (Adatok Nagyváthy Já-
nos életéhez és munkásságához), Dobrossy István 
Miskolc 16-17. századi árucsereviszony^iról és az 
árucseréhez kötődő szokásokról (Üzletkötések, 
alkuk és áldomások. Ada tok Miskolc 16-17. szá-
zadi gazdasági és jogtörténetéhez), Fügedi Márta 
18-19. századi viselettörténeti adatokról (18-19. 
századi miskolci kereskedő számadáskönyvek, li-
mitációk és vagyonösszeírások viselettörténeti 
adatai), néhai Komáromy József, a H e r m a n O t t ó 
M ú z e u m nagynevű igazgatója, a 18-19. századi 
miskolci nyomdászatról (Szigethy Mihály és a 
miskolci nyomdászat a 18-19. században), Iglói 
Gyula egy múlt századi városszabályozási tervről 
(Miskolc első városszabályozási terve 1897-ből), 
Veres László század eleji megyei műemléki felmé-
résről (Szendrei János 20. század eleji műemléki 
felmérései Borsod megyében), Joó Tibor a táj pálos 
kolostorairól (A pálos kolostorok építéstörteneti, 
gazdaság- és művelődéstörténeti jelentősége), Pap 
Miklós Tokaj kulturális életéről (Tokaj iskola- es 
művelődéstörténete a felszabadulásig) és végül 
Deák Gábor a középfokú kereskedelmi szakokta-
tás történetéről írt (A magyarországi középfokú 
kereskedelmi szakoktatás története 1935-től 1970-
ig)- . . , 

A Borsodi Történelmi Évkönyv ezen 
legutóbb megjelent száma közleményeit 
tekintve az elmondottakon kívül még azt 
állapíthatjuk meg, hogy a szerkesztő a bor-
sodi tájat eléggé tágan értelmezi, sőt, egyes 
közlemények országos összefoglaló szem-
pontokat Követnek. Különösen ezek a tanul-
mányok teszik világossá, hogy a korábban 
ilyen tekintetben elhanyagolt Miskolc való-
ságos, nemcsak táji - a hármas tagoltságú 
óriási megye nagy táji - , hanem országos 
jelentőségű kulturális központtá , ha sza-
bad így fogalmazni: „műhelyvárossá" fej-
lődött . 

Furcsa módon ezt fejezi ki a nem Miskolc 
ellenében, de a táj- és művelődéstörténeti 
hagyományokra építő új kulturális közpon-
tokat létrehozó több megyebeli kezdemé-
nyezés. Közülük legerősebbnek látszik az 
immár harmadik évkönyvét is megjelentetett 
sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság. A 
Kazinczy Társaság két sátoraljaújhelyi in-
tézményre támaszkodva fejti ki országos 
kitekintésű táikultúra-kutató és -építő, ko-
rántsem egysíkú - mondjuk irodalmi, iroda-
lomtörténeti - tevékenységét. Az egyik az 
ősi múltra visszatekintő, jelenleg fióklevél-
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tárként működő, volt Zemplén Megyei Le-
véltár, a másik pedig a réges-régi kezdemé-
nyezéseket maga mögöt t tudó, ám valóságos 
működését nem régen megkezdő Kazinczy 
Múzeum. A társaság legfőbb mozgatója, 
egyben a Széphalom című évkönyv szer-
kesztője, maga is kiváló irodalom- és peda-
gógia-történész, Kováts Dániel. A levéltár 
nagyszerű helytörténész igazgatójával, Hő-
gye Istvánnal és a múzeum lelkes, elismert 
helytörténeti tevékenységet folytató igazga-
tójával, Fehér Józseffel együtt munkálkodva 
igyekszik előrevinni a szűkebb zempléni és 
abaúji táj kulturális életét. Talán sehol se 
jobban, mint itt, a sátoraljaújhelyi munkála-
toknál tapasztalható leginkább a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár két aktív 
munkatársának, a nagyszerű szervező-, ku-
tató-, helytörténész- és szerkesztő-kiadó 
munkát végző Csorba Csaba igazgatónak és 
a kiadványozás, tipográfiai munka terén ki-
váló B. Balsai Jolánnak alkotó közreműkö-
dése. 

A Széphalom 3. száma (A Kazinczy Fe-
renc Társaság Évkönyve, szerkesztette: Ko-
váts Dániel. Sátoraljaújhely, 1990. 360 p.) 
három részre tagoltan 28 közleményt tartal-
maz. A Kazinczy és társai örökségéből című 
fejezet főleg irodalomtörténeti vagy az iro-
dalomtörténet egyes kérdéseihez kapcso-
lódó más természetű - például művészettör-
téneti - tanulmányokat közöl. 

Az itt közreadott munkálatok közül kiemel-
kedő Busa Margit (Kazinczy, a szabadkőművesek 
titkára), Kováts Dániel (Két szerkesztő: Batsányi 
és Kazinczy), Sz. Kürti Katalin (Kazinczy és a 
debreceni művészeti élet) és Bíró Ferenc írása (A 
Kazinczy-kutatások helyzete, 1988). Az Abaúj és 
Zemplén századaiból című fejezetből pedig Mol-
nár István (Az abaúji településfejlődés), Siska 
József (Hegyaljai református iskolák a 17-18. 
században, Bencsik János (Tokaj adózóinak 1765-
ös összeírása,) Balassa Iván (Erdélyi János, a 
folklór kutatója), Szentimrei Mihály (Erdélyi Já-
nos, mint főkönyvtárnok) és B. Balsai Jolán-
Csorba Csaba szerzőpáros (Régi és új címerek 
megyénkben) munkálatait emelhetjük ki. Hason -
lóan gazdag Az utókor és társaságunk életéből 
című fejezet is. E lmondhat juk végre azt is, hogy 
egyedül ebben a fejezetben, illetve évkönyvben 
található beszámoló-jelentés-szerű írás. Különben 
a fejezet következő dolgozataira hívjuk fel a fi-
gyelmet: Katona Rezsöné emlékezésére (Emléke-
zés Péchy Blankára), Dankó Gézáéra (Kazinczy-
örökségünk ma), Fehér Józsefére (A Kazinczy Kör 
története 1. 1902-1914), Horpácsi Sándoréra (Be-
szélgetés a Kazinczy Ferenc Társaság elnökével). 
Különleges fontossággal bír és az aktív társasági 
életre vall az a cikk, amely Újabb tiszteletbeli 
tagjaink cím alatt, a hagyományoknak megfele-
lően Benda Kálmánt, Morvay Pétert, Dankó Imrét 
és Ruzsicskay Évát mutat ja be. Rövid cikk szól a 

társasági emlékérem jutalmazottairól és a társaság 
kiadványairól. 

Miután 1951-ben a nagy hírű Sárospataki 
Református Kollégiumot is felszámolták, 
egyházi kezelésbe került, illetve maradt a 
főiskola több gyűjteménye: mindenekelőtt a 
nagykönyvtár, aztán az egyház- és iskolatör-
téneti, valamint egyházművészeti gyűjte-
mény (múzeum), az Egyházkerületi Levél-
tár és az Ujszászy Kálmán professzor által 
kezdeményezett , szervezetten és folyamato-
san gyarapított vallás-, egyházszociológiai 
adattár. A kényszerhelyzet is eredményezte, 
hogy Ujszászy Kálmán professzor ezekből 
az intézményekből - példát mutatva más 
hasonló helyzetben lévő gyűjteményeknek 
is - egységes gyűjteményt hozot t létre, a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményeit. A kollégiumi 
főépület aéli szárnyába húzódot t és még a 
kollégium legrégebbi épületei közül most is 
álló, úgynevezett küldöttségi szállások nevű 
épületben rendezkedett be. A rendkívül sze-
rény körülmények közt m ű k ö d ő intézmény 
minden tagozata, elsősorban Ujszászy Kál-
mánnak, de nemkülönben kiváló munkatár-
sainak - Czegle Imrének, Román Jánosnak 
és Koncz Sándornak - is köszönhetően pél-
dátlan fejlődésnek indult, és osztatlan elis-
merést vívtak ki maguknak egyenként is és 
összességükben is, nemcsak a magyar, ha-
nem a nemzetközi tudományosság részéről. 
Az önálló tudományos műhellyé formáló-
dott Tudományos Gyűj temények gyakorla-
tilag semmiféle publikációs lehetőséggel sem 
rendelkeztek. Pedig már a 1960-as évek ele-
jétől nyilvánvalóvá vált valami rendszeres 
kiadványnak a szükségessége. Erre azonban 
1991-ig nem kerülhetett sor. Az évkönyv 
megjelentetéséhez a közvetlen mintát, illetve 
példát a jóval később keletkezett Ráday-
gyűjtemény Benda Kálmán indította (és 
szerkesztette) évkönyvei adták. A Tiszán-
inneni Református Egyházkerület Tudomá-
nyos Gyűj teményeinek első évkönyve az 
1989/1990 évekről 1991-ben jelent meg, Kiss 
Endre József szerkesztésében. Az, hogy ez 
az évkönyv a sárospataki Tudományos 
Gyűj temények első évkönyve, valamint az a 
körülmény, hogy maga a Tudományos 
Gyűj temények is új szervezésű - korábbról 
ilyen szervezetben ismeretlen - intézmény, 
érthetővé teszi, hogy az évkönyv tekintélyes 
hányada a gyűjtemények kialakulásának, 
működésének történetével foglalkozik. Az 
évkönyv 29 közleményét az Előszón kívül 7 
rovatba sorolva tárja elénk. A rovatcímek a 
közlemények tartalmáról ezúttal is megfele-
lően tájékoztatnak. A Sárospataki Tuaomá-
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nyos Gyűjtemény Részlegeinek Szolgálatá-
ból rovat két közleménye adja meg a kiad-
vány évkönyv jellegét. Nagy Barna Végren-
delet ( í r tam Salzburg táján, 1956. augusztus 
8-án, hazafelé robogó vonaton) című verse 
(aláírása: Nagy Barna Az Alma Máter 
könyvtárának Küldöm fiúi szeretettel: N . B.) 
az érzelemdús kötődés és felelősségérzet 
művészi kifejezése, s mint ilyen, voltakép-
pen nem itt volna a helye. Viszont jól kifejezi 
azt a fájdalmas ragaszkodást, felelősségteljes 
kötődést a felszámolt Sárospataki Reformá-
tus Kollégiumhoz, ami nemcsak az azóta 
meghalt és végső kívánságának megfelelően a 
pataki temetőben nyugvó Nagy Barna p ro -
fesszorban, hanem nagyon-nagyon sokak-
ban élt és hatott és végül is a főiskola 
újraéledéséhez vezetett. Az ebben a rovatban 
közreadot t másik közleményt az évkönyv-
műfaj t meghatározó évi jelentés iskolapéldá-
jának is tekinthetjük. Szentimrei Mihály Je-
lentés a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület Tudományos Gyűj teményei 1989. évi 
életéről és munkájáról szóló részletező, de 
ugyanakkor összegező közleményéről van 
szó. A második rovat tartalmilag szorosan 
kapcsolódik az elsőhöz és a gyűj temények 
egyik sajátos és rendkívül fontos „missziós" 
feladatvállalásának, rendkívül eredményes 
munkájának ismertetéséből áll: Misszió ha-
tárok fölött. A Sárospataki Tudományos 
Gyűjtemények egyházi, nemzeti, kulturális 
tevékenységéről. Ez a rovat az egyes egysé-
gek beszámolóit közli. Legtöbbjük a kérdé-
ses gyűjteményrész, -egység történeti beve-
zetésével kezdődik. A sárospataki Amerika-
gyűj teményt Ujszászy Kálmán, a múzeumot 
Szentimrei Mihály (ezen belül a múzeum 
úrasztali terí tőgyűjteményét Pocsainé Eper-
jesi Eszter), a Köszönt jük Babos Sándor 
lelkészmisszionáriust című kiállításuk anya-
gát ugyancsak Pocsainé Eperjesi Eszter, az 
Országok , városok a világ tájai Sárospatakon 
című anyagrészt Deákné Bilkey Ruth, Cs. 
Szabó László hagyatéki könyvtárát Bara-
nyai Katalin, a Tudományos Gyűj temények 
Nagykönyvtárának 1989. évi életét pedig 
Szentimrei Mihály ismerteti. Ezt az alapje-
lentési-beszámolói b lokkot több, a gyűjte-
mények kisebb egységeit vagy csak egyes 
mozzanatokat ismertető cikk egészíti ki: 
Kissné Lovász Éva Szemle a határokon túli 
magyar sajtóból címen vázolja fel a Sárospa-
taki Gyűj teményeknek a határainkon túli 
magyarokkal foglalkozó tevékenységét; 
Hörcsik Richárd saját bibliográfiáját köz-
li; Kiss Endre József pedig itt, ebben a 
részben adja közre rövid, francia nyelvű, 
szinte címszavakból összeállított gyűjte-

ményi tájékoztatóját (Les collections scienti-
fiques). Ezt a rovatot Rolla Margit verse (A 
gyermek visszanéz II. Erdélyre) zárja. 

Az évkönyv voltaképpeni tudományos-
ismeretterjesztő közleményei csak ezt köve-
tően kezdődnek, a harmadik rovatban. A 
rovat címe: Egyháztörténet. Az egyháztör-
ténet fogalmát meglehetősen széleskörűen 
értelmezve, a rovatban főleg művelődéstör-
téneti, illetve irodalomtörténeti közlemé-
nyeket adnak közre: Szentimrei Mihály Be-
mgnák, kódexmásoló apácák, nők a közép-
kori magyar egyházban; Kiss Endre József 
Reformáció és könyvkul túra a XVI. századi 
Magyarországon; Czegle Imre Carmen pro-
meticum című tanulmányokat . A negyedik 
rovatban két cikket jelentetnek meg Come-
nius örökségéből rovatcím alatt. Szentimrei 
Mihály: Comenius zsebkönyve a Sárospa-
taki Nagykönyvtárban és Koncz Sándor: 
Comenius teológiája című írását. Az ötödik 
rovat is rövid, A pataki kollégium évszáza-
dai rovatcím alatt három közleményt ad 
közre: Szentimrei Mihály: A humanizmus, a 
reformáció és a sárospataki kollégium; Nagy 
Barna: Pataki csillagok; Szentimrei Mihály-
né: A pataki iskola nehéz évtizede című 
írásait. Ehhez a rovathoz kapcsolódva adja 
közre Szentimrei Mihály a kollégium 1618. 
évi törvényeit (Iskolai törvények 1618-ból). 
A hatodik rovat címe: A pataki kollégium 
történetének dokumentumaiból. Három je-
lentős történeti-iskolatörténeti értékű ok-
mány közreadásáról van szó. Mindhárom a 
legújabb korban, az iskola nehéz időszaká-
ban készült (Nagy Barna: Tanévnyitó be-
széd 1949. szeptember 11-én; Kivonat a 
sárospataki református kollégiumnak Sáros-
patakon, 1951. évi augusztus hó 31 -én tartott 
ülése jegyzőkönyvéből és a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület határozata a teo-
lógiák összevonása tárgyában). A hetedik 
rovat vegyes tartalmú és fo rmájú ; emlékezé-
seket, nekrológszerű írásokat, emlékeztető-
ket tartalmaz. Rolla Margit A sárospataki 
vár alatt című versével volt pataki diák nagy-
apjára; Szentimrei Mihályné Szentmihályiné 
Szabó Máriára; Nagy Barna Marton János 
sírkövénél című írásában Mar ton János egy-
háztörténész professzorra; Szentimrei Mi-
hály Rolla Margitra; Geréb László pedig - az 
1949. szeptember 11-én írt Sárospataki em-
lék című versében - a „Bodrog-parti Athén" 
egyéniségmeghatározó hangulatára emléke-
zik. 

A Tudományos Gyűj temények évkönyve 
az emlékek, emlékezések, a közreadandók 
bőségének zavarával küzdve még nem tudta 
kialakítani évkönyve szerkesztési hagyomá-
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nyait. Feltétlenül szükségesnek látszik, hogy 
az évkönyvkiadást folytassák, hogy mielőbb 
kialakulhassanak az évkönyvszerkesztés és 
-kiadás szempontjai . Ügy véljük, hogy a 
Sárospataki Gyűj temények évkönyveinek 
kevésbé kell ismeretterjesztőnek lennie, a 
hangsúlyt az aprólékos beszámoló-jelentési 
részen kívül a színvonalas tudományos köz-
leményekre kell fektetni. Netán a forráski-
adásokra, már csak azért is, mert ezekkel a 
dolgozatokkal kapcsolódhat be a Gyűj temé-
nyek leginkább a környezet - Északkelet-
Magyarország aztán a magyar, sőt, a 
nemzetközi tudományosság vérkeringésébe. 

Szabolcs-Szatmár megyéről megállapít-
hat juk, hogy bár helytörténet i- tudomá-
nyos érdekeltségű intézményei elég széles 
körű publikációs tevékenységet fejtenek 
ki, az évkönyvkiadás meglehetősen szerény. 
A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár és a 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola év-
könyveinek mellőzésével a Jósa András Mú-
zeum két legutóbbi évkönyvét ismertetjük. 
Az első a XXIV-XXVI . , 1981-1983-ra szó-
ló, 1989-ben megjelent kötet jól illusztrálja 
azt, hogy a Jósa András Múzeum évkönyvei 
rendszertelenül és nemcsak nagy csúszások-
kal, hanem többszörös összevonásokkal is 
jelennek meg. Ezenkívül ez a kötet tükrözi 
legmesszebbmenően a debreceni Déri Mú-
zeum évkönyvei hatását. Már csak azért is, 
mert az Ujváry Zoltán hathatós közreműkö-
désével, Németh Péter szerkesztésében köz-
readott évkönyvet ugyanaz a debreceni 
nyomda állította elő, ugyanolyan formában, 
tördeléssel stb., mint a Déri Múzeum év-
könyveit is készítő Piremon N y o m d a (472 
old.). Bizonyára a hármas összevonás és a 
nagy csúszás is közrejátszott abban, hogy ez 
az évkönyv sem teljes értékű évkönyv, mert 
sem évi jelentést, beszámolót, se a munkatár -
sak bibliográfiáit nem tartalmazza. Ezt a 
kötetet különben a Jósa András Múzeum, 
illetve a nyíregyháza-sóstói fa lumúzeum 
munkatársa, igazgatója, Erdész Sándor hat-
vanéves jubileumának szentelték. Ez abban 
is meglátszik, hogy az évkönyvben közre-
adott tanulmányok nagy hányada néprajzi , 
közelebbről folklór tárgyú, valamint abban 
is, hogy a Jósa András Múzeum és más 
Szabolcs-Szatmár megyei múzeumok etno-
gráfus munkatársai mellett szép számban 
szerepelnek az évkönyvben az ország min-
den részéből, minden intézményéből népraj-
zosok, folkloristák. 

A hatvanéves Erdész Sándorral két közlemény 
foglalkozik. Németh Péter Erdész Sándor hatvan-
éves címmel Erdész Sándor életét és munkásságát 

ismerteti. A kötet végén pedig jelzetlenül, Erdész 
Sándor szakirodalmi munkássága címmel, egy 
1988. december 31-én lezárt, 76 tételes válogatott 
bibliográfiát találunk. Az emlékkönyvet Gunda 
Béla (A magyar ethnobotanika európai távlatai), 
Dankó Imre (Bátor Opos-Vid és Beowulf. Angol-
szász-magyar mondapárhuzam az Ecsedi-láp sár-
kányának mondájában), Ujváry Zoltán (Népmon-
da, népi emlékezés és helytörténet), Lukács László 
(Szent István király a néphagyományban) , Mo-
gyorósi Sándor (Rémalkotó néphagyomány? Egy 
kutyafejű mitikus lény nyomában) , Dömötör Ákos 
(Magyar protestáns ördögelbeszélések), Voigt Vil-
mos (A magyar verses epika. A hősepika kutatás-
története), Hankóczi Gyula („Ördögségöt tu-
dok. . . " - A z alföldi dudások hiedelemtörténetei-
hez), Bartha Elek (Népi vallásosság és paraszti 
műveltség), Dám László-D. Rácz Magdolna 
(Adatok Nyí rbá to r néphitéhez), Bodnár Zsuzsan-
na (A házhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek 
Szabolcs-Szatmárban), Szabadfalvi József (A mé-
hek tavaszi kibocsátásának napjai), Bődi Erzsébet 
(Szláv adatok a kígyókultusz összehasonlító vizs-
gálatához), Madaras László (Az avar hitvilág né-
hány eleme a jászapáti-nagyszállás úti temető 
sírjából), Selmeczi László (Nagyszállási adatok a 
kereszteletlen gyermek eltemetéséhez), Kriza Il-
dikó (A változó karácsony), Szabó László (A 
felnőttkor szokásai), Balassa Iván (A sírfeliratok 
kezdőformáihoz) , Nóvák László (Kopjafák és 
fejfák), Páricsiné Nagy Judit (Az erotika vizsgálata 
a folklórban), Zsúpos Zoltán (Egy 1676-os rozs-
nyói boszorkányper) , Farkas József (Szólásmon-
dások a kocsordi nép beszédében), P. Szalay 
Emőke (Fazekaslegények köszöntőversei), Dévai 
János (Egy nyíradonyi nótafa), Ratkó Lujza (Éne-
kes-táncos böjti játékok Érpatakon) , Balázs Gusz-
táv (A nagyecsedi cigányok táncélete), Ökrösné 
Bartha Júlia (Válogatás a dobrudzsai török népek 
folklórjából), Szabó Sarolta (A Szabolcs megyei 
céhes életből, XVII -XIX. sz.), Füvessy Anikó 
(Nagy András , debreceni kontár fazekas Miskol-
con), Kotics József (A méhészper tanulságai), Cser-
venyák László (A napraforgó termesztése, feldol-
gozása és olajos ételek Nyírcsaholyban), Páll 
István (Ember- és állatábrázolások a magyar népi 
építészetben), T. Bereczki Ibolya (Vászonszőtte-
sek Tiszafüreden és környékén), Tóth János (Vise-
lettörténet! adatok a Jászságból), Felbősné Csiszár 
Sarolta (A népi mosás Szatinárban és Beregben), 
Benkö Éva (Szatmár megye néprajzi leírása 1854-
ből), Csiszár Árpád (A szatmári és beregi aprófal-
vak zsidósága és a falu kapcsolata a századforduló-
tól az 1940-es évekig), Bárth János (Jankováci 
rácok vallomásai), Tálas László (Éremkincsleletek 
gazdasági és kereskedelem történeti tanulságai), 
Soltészné Pádár Ilona (Nyárády Mihály néprajz-
kutató portréja) , Korek József (A beregi múzeum-
ról. Elhangzott Vásárosnaményban 1953. október 
21-én) tanulmányai teszik magas színvonalú, or-
szágos, sőt, olykor nemzetközi szempontokat is 
figyelembe vevő tanulmánykötet té . 

A nyíregyházi Jósa András Múzeum leg-
utóbbi évkönyve (XXVII -XXIX. , 1984-
1986. évi kötet, Német Péter főszerkesztő-
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mellett Istvanovits Eszter szerkesztette; 
Nyíregyháza, 1990. 373 old.) szinte teljes 
mértékben régészeti tárgyú anyagot közöl . 
Ugyanakkor közelebb kerül az évkönyv m ű -
fajához is, mert ha jelentést nem is, de 
munkatársi bibliográfiát közöl , valamint né-
hány, a Szabolcs-Szatmár megyei múzeu-
mok életével, működésével kapcsolatos m u -
zeológiai természetű írást is. Ennél az év-
könyvkötetnél változás az is, hogy bár az év-
könyv korábbi, a debreceni Déri Múzeum 
évkönyveitől származó formáját , tipográfiá-
ját megtartotta, nem Debrecenben nyomták, 
hanem Nyíregyházán, a Graf ik Nyomdában . 
Ez az évkönyv 16 közleményt tartalmaz. 
Ahogy már említettük, zömükben régészeti 
vagy a régészethez közvetlenül kapcsolódó -
például antropológiai, építészeti-műemléki, 
műemlékvédelmi stb. - tárgykörökből. 

A z évkönyvet Korek/ózje/nekrológja vezeti be 
Csiszár Árpádról (1912-19891. Ezt követi egy 
megemlékezés Römer Flórisróí (1815-1889) hala-
Iának százéves évfordulója alkalmából. Istvano-
vits Eszter és Kurucz Katalin jelentése következik 
ezután az 1987/88. évi Szabolcs-Szatmár megyei 
ásatásokról és leleteikről. A továbbiakban Istva-
novits Eszter régészeti (A Felső-Tisza-vidék leg-
korábbi szarmata leletei 2-3 . századi sírok Tisza-
vasváriból), Szatbmáry László antropológiai (A ti-
szavasvári emberi csontvázleletek vizsgálatának 
előzetes eredményei), fNemeskéri János-Szatb-
máry László ugyancsak antropológiai (A t iszado-
bókenézi mesterségesen torz í to t t koponya ember-
tani vizsgálata), Vörös István régészeti (Szabolcs 
ispánsági székhely Árpád-kor i állatcsontleletei), 
Muraközi Ágota ipartörténeti-műemléki (Adatok 
a 17. századi harangok kérdéséhez a Felső-Tisza-
vidéken), Páll István népra jz i -műemléki-műem-
lékvédelmi (Szárazmalmok Északkelet-Magyar-
országon a 18-19. században), Szabó Sarolta ípar-
történeti-néprajzi (Céhes emlékek a Jósa András 
Múzeumban) , f Csiszár Árpád ugyancsak ipartör-
téneti-néprajzi (Szatmár-beregi kismesterségek), 
Felhősné Csiszár Sarolta iskolatörténeti (Adalé-
kok a beregi elemi népiskolák 19. század eleji tör -
ténetéhez), Riczu Zoltán egyháztörténeti , m ű e m -
léki-műemlékvédelmi (Zsidó építészeti emlékek 
Nyíregyházán) , Bene János ú jkor tör téne t i -muze-
ológiai (Az őszirózsás for radalom emlékanyaga a 
Jósa András Múzeumban) , Szatbmáry László-
Szilágyi Katalin-Tótb Ilona antropológiai-de-
mográfiai (Kvantitatív dermatoglyphiai jellegek 
vizsgálata egy túrricsei családszövevényben) ta-
nulmányai követik egymást. A z évkönyvet Kajati 
Eleonóra-Mészáros Ágnes munkatárs i bibliográ-
fiája zárja (A Szabolcs-Szatmár megyei múzeu-
mok igazgatósága tudományos munkatársainak 
szakirodalmi tevékenysége 1984—1986-ban). 

Ennek a két múzeumi évkönyvnek az 
ismertetése is meggyőzhet bennünket arról, 
hogy a közreadott közlemények nagysze-
rűen egészítik ki, teszik teljesebbé az észak-
kelet-magyarországi társadalomtudományi , 

társadalomtörténeti kutatásokat, illetve nagy 
gazdagságban bocsátanak helytörténeti-
honismereti anyagot a népszerűsítés, isme-
retterjesztés, a közművelődés rendelkezésé-
re. Úgy véljük, hogy a gyakori összevonások 
és a nagy csúszások ellenére is a Jósa András 
Múzeum évkönyvei, amelyek egyúttal a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeumok év-
könyvei is, eredményesen zárkóznak fel a 
Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve az ezután 
ismertetendő Hajdú-Bihar megyei évköny-
vek, következetesebben szólva múzeumi év-
könyvekhez. 

A már többször példaértékűnek mondott 
debreceni, Déri múzeumi évkönyvekről 
ezúttal csak néhány futó megjegyzést te-
szünk. A két másik, Hajdú-Bihar megyei, 
évkönyvet kiadó múzeum (a hajdúböször-
ményi Hajdúsági és a berettyóújfalui Bihari 
Múzeum) évkönyveit pedig éppen csak, 
hogy megemlít jük. Helyet tük a Hajdú-Bi-
har Megyei Levéltár évkönyveiről fogunk 
bővebben szólni, illetve az utolsó, a XVIII. 
kötetet bővebben fogjuk ismertetni. 

A debreceni Déri Múzeum 1988. évi, 
1990-ben megjelent évkönyve a Déri Mú-
zeum Évkönyveinek LXVII. kötete. Az év-
könyv-megjelentetés hosszú tartama, a nagy 
szerkesztői gyakorlat kiérlelt ennél az év-
könyvnél b izonyos szerkesztési hagyomá-
nyokat. Ezek közül a legfontosabb az, hogy 
a Déri Múzeum évkönyvei tényleges intéz-
ményi évkönyvek, amennyiben 1969-től 
kezdődően következetesen tartalmaznak évi 
jelentéseket az intézet tevékenységéről és 
önálló muzeológia fejezetében rendszeresen 
közlik a Hajdú-Bihar megyei múzeumi szer-
vezet munkatársainak bibliográfiáit. A má-
sik jelentős hagyomány, hogy az évkönyv 
anyagát szakcsoportokba osztva közli, kü-
lön-külön a természettudomány, a régészet, 
a történelem, a néprajz, a művészettörténet, 
az irodalomtörténet-művelődéstörténet és a 
muzeológia körébe vágó munkálatokat . Fi-
gyelemre méltó az a nagyomány is, hogy 
igyekeztek (és ez a legutóbbi időkig sikerült 
is) az évkönyveket rendszeresen, évenként 
megjelentetni; csúsztatással nemigen talál-
koztunk ezeknél az évkönyveknél. Hason-
lóképpen állunk az összevonásokkal is. 
Összevonásokra csak a legutóbbi időkben 
került sor, a nyomdai-kiadási nehézségek 
miatt. De összevonásra ennél az 1990-ben 
kiadott évkönyvnél sem került sor. A Déri 
Múzeum évkönyveinek szerkesztési gya-
korlata igen j ó és felettébb hasznos abból a 
szempontból is, hogy a hajdúsági érdekelt-
ségű írásokat átadja a Hajdúsági 
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Múzeum évkönyvének , illetve a bihari tár-
gyúakat a Bihari Múzeum évkönyvéhez jut-
tatja el. I l yenfo rmán a megye két másik 
m ú z e u m a évkönyvei és a Déri M ú z e u m év-
könyve közö t t a lehető legjobb, koncepció-
zus, egymás tevékenységét kiegészítő, telje-
sebbé tevő kapcsola t áll fenn. A ha jdúbö-
szörményi Hajdúsági Múzeum első év-
könyve 1973-ban jelent meg, Bencsik János 
szerkesztésében. Az évkönyvsoroza t most a 
VI. kötetnél tar t , ez 1987-ben jelent meg. A 
Hajdúsági M ú z e u m évkönyve az eredeti ter-
veknek megfelelően kétévenként, a bere t tyó-
újfalui Bihari M ú z e u m évkönyvével egymást 
váltogatva jelenik meg. A Bihari M ú z e u m 
első évkönyve 1976-ban jelent meg Héthy 
Zoltán szerkesztésében; igen igényesen, 
kezdetektől fogva szak tudományi ágankénti 
csopor tos í tásban. Ez az évkönyv is rendsze-
resen közöl jelentéseket . A Bihari M ú z e u m 
legutóbbi évkönyve a IV-V. számú, ez 1986-
ban jelent meg. 

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1974 óta 
jelentet meg pé ldamuta tó rendszerességgel 
évkönyvet . A z évkönyvsoroza t legutóbbi , 
XVIII . kötete most , 1991-ben jelent meg 
(szerkesztet te: Gazdag István, 280 old.). A 
szerkesztő már az első számban kialakította 
az évkönyv „rovatai t" , amelyeken a csaknem 
két évtized alatt vajmi kevés módos í tás esett. 
Ez a levéltári évkönyv szigorúan vett levél-
tári és ezzel összefüggésben tör ténet i , sőt 
bátran ál l í that juk, hogy helytör ténet i tár-
gyú, sok forrásközlés t ta r ta lmazó tanul-
mányköte t . 

A XVIII. kötet Tanulmányok fejezetcím alatt 
11 közleményt tartalmaz. Balogh István (Okleve-
lek a nemesek és Debrecen mezőváros viszonyá-
hoz, 1484-1570), Gecsényi Lajos (Kelet-magyar-
országi kereskedők a nyugati távolsági kereskede-
lemben 1546-ban), Takács József (Toronyóra-
készítők és -kezelők Debrecenben 1770-1830), 
Sipos Sándor (Az iskoláztatás helyzete a XVIII -
XIX. századi debreceni Sípos családban), Major 
Zoltán László (Adatok Debrecen város szegény-
ügyének kérdéséhez a reformkorban), Bényei 
Miklós (Az Alföld című debreceni lap terve 1846-
ban), Ujlaky Zoltán (A Hajdú vármegyei törvény-
hatósági bizottság tevékenységének néhány kér-
dése 1925-1929), Surányi Béla (Adatok Hajdú-Bi-
har megye és Debrecen két világháború közötti 
szarvasmarha-tenyésztéséhez), Gazdag István (A 
debreceni kertségek kulturális egyesületei a máso-
dik világháborúig), Mervó Zoltánná (Adalékok a 
Debreceni Tanárképző Intézet Gyakorló Gimná-
ziumának történetéhez, 1936-1949), Filep Tibor 
(Politikai restauráció és megtorlás Hajdú-Bihar-
ban, 1956-1957) tanulmányai adatgazdagságukkal 
tűnnek ki. Az évkönyv másik rovata, a Műhely, 
meg inkább adatokkal, illetve a levéltári munka, 
kutatás módszereivel foglalkozó közleményeket 
tartalmaz (Szendiné Orvos Erzsébet: A rehabilitá-

ciós iratok levéltári kutatása; PappJózsef: Debrecen 
város mikrofilmtára és a helytörténetírás). Az év-
könyv állandósult rovatává vált a Zoltai Lajos mun-
káiból című fejezet is, amelyben Radics Kálmán 
évente egy hozzáférhetetlen vagy elfeledett Zoltai-
tanulmányt közöl újra. Ebben az évkönyvben az 
Eltűnt és feledésbe menő helynevek Debrecen hatá-
rában című, 1923-ban aDebreczeni Képes Kalendá-
riomban megjelent tanulmányt adta újból közre. A 
Visszaemlékezés rovatban Béres András: Visszaem-
lékezés a Debreceni Népi Együttes negyvenéves 
történetére című közleményét adták közre. Pár éve 
az évkönyv önálló rovatává fejlődött a Kronológia 
című fejezet is, ami folytatólagosan közli Gazdag 
István Debrecen város történeti kronológiája című, 
gondos összeállítását. Ezúttal a VII. részt közlik, 
ami 1901-191 l-ig terjedő évtized debreceni ese-
ménytörténetét tartalmazza. Hasonló folyamatos 
közlemény számára tartották fenn a Bibliográfia 
rovatot. Ebben a sorozatban közlik Bényei Miklós 
nagy gonddal és nagy gyakorlattal készített Hajdú-
Bihar megye helytörténeti irodalma című összeállí-
tását (ezúttal az 1990-re vonatkozó adatokat tették 
benne közre). Különösen ez a rovat, illetve az ebben 
sorozatosan közölt helytörténeti bibliográfia a leg-
megfelelőbb segédeszköz a helytörténészek, a hon-
ismereti tevékenységet folytatók számára. 

Talán m o n d a n u n k sem kell, hogy ezeket 
az évkönyveket , évkönyvt ípusokat a regio-
nalitás szempont ja i szoros egységbe integ-
rálják. Anélkül, hogy akár regionális szinten 
is provinciálisak lennének. A legkülönfé-
lébb, alapvetően komplex helytörténeti tár-
gyú közleményeik ugyanis részben a szer-
zők széles körű t u d o m á n y o s érdeklődése és 
tá jékozot tsága, részben pedig a szerkesz tők 
tág hor izont ja , magas fokú összevető kész-
sége következtében nem maradhatnak meg a 
mégoly lokális tárgy esetében sem a provin-
cializmus korlátai k ö z ö t t . A z sem lehet senki 
előtt sem kétséges, hogy ezek az északkelet-
magyarországi évkönyvek reprezentál ják az 
itt f o lyó t u d o m á n y o s munká t , ezek az év-
könyvek képviselik, illetve igazolják az itteni 
in tézményekben fo lyó t udományos tevé-
kenységek eredményei t . A néhány, részlete-
sebben ismertetett évkönyv tartalmáról pe-
dig azt m o n d h a t j u k , hogy ezek, illetve az itt 
nem említett évkönyveknek , évkönyvtanul -
m á n y o k n a k a mellőzése, a legkülönfélébb 
fe ldolgozások, ku ta tások alkalmával való 
megkerülése nemcsak lehetetlen, hanem bű-
nös mulasztás is. O l y a n , ami az ezek mellő-
zésével készített t u d o m á n y o s munká la tok 
hi telüket vesztik. Ezen a nagy és látszólag 
csupa szuper la t ívuszokat tar talmazó ismer-
tetésen túl természetesen tudnunk kell azt is 
és nem is szabad elhallgatni, hogy az ezekben 
az évkönyvekben köz reado t t t anu lmányok 
nem egyenletesek, nem egyformán jók, még 
kevésbé kiválóak. D e ezel is foglalkozni 
kell minden további ku ta tónak , hiszen min-
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den, a k imondot tan gyenge évkönyvközle-
ménynek is - ha más nem — tudománytör té -
neti jelentősége van. Évkönyv-évkönyvtípus 
ismertetésünket azért kezdtük északkelet-
magyarországi évkönyvekkel, mert itt, ezen 
a területen volt, ezen a téren legnagyobb a 
fejlődés, sőt azt is megkockáztathatjuk kije-
lenteni, hogy ezeknek az évkönyveknek, il-
letve az ezeket az évkönyveket megjelentető 
intézmények munkájának köszönhet jük, 
hogy az egyoldalúan technikai érdeklődésű 
és műszaki tudományokkal foglalkozó Mis-
kolcon nemcsak hogy meggyökerezett a tár-
sadalomtudományok és a művészetek szá-
mos ága, hanem azt is, hogy hovatovább 
ezek a tudományágak magas szinten intéz-
ményesültek is és soha nem látott virágzás-
nak indultak. Hasonló a helyzet - vélemé-
nyünk szerint ugyancsak az évkönyveket 
megjelentető intézmények munkája nyomán 
- Szabolcs-Szatmár megyében is. Itt talán 
azzal az egyéni színezéssel kell számolnunk, 
hogy a Szabolcs-Szatmár megyei évkönyvek 
sajátos profi lként adták közre a megye érté-
kes, ám kevesek által ismert műemlékeiről 
szóló tanulmányokat . A Hajdú-Bihar me-
gyei évkönyvekről pedig itt, az összegezés-
nél is azt mondha t juk , hogy nagyon nagy ha-
tással voltak a Borsod-Ahaúj-Zemplén és a 
Szabolcs-Szatmár megyei évkönyvekre. 
Mind indulásaikkor, mind a szerkesztés, 
mind a kiadás-megjelentetés, illetve mind-
ezek személyi feltételeinek megteremtésé-
ben is. Ezért is, erre a hatásra tekintve is le-
het, sőt kell az északkelet-magyarországi év-
könyveket regionálisan szemlélni és értékelni. 

Dankó Imre 

MÁRFY A T T I L A 

Pécs színháztörténetének 
forrásai 
a Baranya Megyei Levéltárban 
(1886-1949) 

Egy vidéki város életében mindig is nagy 
szerepet játszott a színház, nemcsak a kultu-
rális és társadalmi, hanem a városi élet összes-
ségére kihatott ez a tény mind a XIX., mind 
pedig a XX. században. Hézagot pótolt tehát 
a kiadó, a Magyar Színházi Intézet és a Pécsi 
Egyetemi Színpad, amikor a Színháztörténeti 
Könyvtár 24. köteteként, a Kulturális és tör-
ténelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és 
kiadása című kutatási program keretében, an-
nak támogatásával megjelentette ezt a munkát. 
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A Baranya Megyei Levéltár fiatal főle-
véltárosa, Márfy Attila vállalkozott arra a 
feladatra, hogy a tudományos kutatóhelyen 
őrzöt t levéltári anyagot átnézze színház-
történeti szempontból , és közzétegye gyűj-
tőmunkája eredményét . Ha csak azt néz-
zük, hogy milyen nagy anyagot kellett át-
néznie, és abból 2500 levéltári iratról föl-
jegyzés, adatbank is készült, máris nagy 
jelentőségűnek tar that juk a munkát . Az 
összeállító azonban ennél sokkal többet 
hozot t létre. Mivel ilyen nagy terjedelmű 
anyagot igen nehéz lett volna publikálni, és 
ezek a források közel sem voltak azonos 
jelentőségűek, a szűrőmunka után fönnma-
radt 1038 regesztából álló sorozatot tett 
közzé. 

Nagy jelentőségű föladat volt a válogatá-
son túl a korszakok szerinti tagolás, amely 
egyben a majdan megírandó összefoglaló 
pécsi színháztörténet megírásának alapja is 
lehet. Mivel a város állandó színházépületé-
nek létesítésére az első intézkedések 1886. 
február 13-mal kezdődnek, ez a dátum lett a 
kiindulópont. Az első korszak a mai színház 
megnyitásáig, 1895. szeptember 26-ig terjed. 
A második korszakot „hőskorszak"-nak írja 
az összeállító, amikor a pécsi színház is 
elfoglalja a helyét a vidéki színházak rend-
szerében, műsorpolit ikájában is idomulva 
hozzájuk. Ezekben az években válik ugyan-
akkor a helyi kulturális élet talán legfonto-
sabb centrumává. Ez a korszak az első világ-
háborús utolsó színházi évad végéig, 1918. 
június 6-ig terjed. A következő - időben a 
legrövidebb, de jellegénél fogva mégis élesen 
elkülöníthető - korszak az az időszak, ami-
kor Pécset és Dél-Baranyát az antant-szerb 
csapatok szállták meg, és a színházi kul túra a 
nehéz belső helyzet, a szerb annexiós törek-
vések ellenére is működöt t . 

A harmadik korszak az antant-szerb meg-
szállás utáni első színi évad elejétől, 1921. 
szeptember 9-től 1938. augusztus 3-ig tar-
tott . Ez az a korszak, amikor a legbővebb 
anyagmennyiség állott rendelkezésre, és 
amelyet az összeállító így jellemez: „A Tria-
non utáni időszak új problémáit, törekvéseit, 
súlyos és tartós következményeit , a felhígult 
közízlés és az értékteremtő próbálkozások 
ellentétes tendenciáit kísérhetjük nyo-
m o n . . . " 

Az 1938/39-es színi évadtól kezdődően 
országosan bevezették az ún. staggionerend-
szert, Pécs az I /A . kerület központ ja lett, 
cseretársulatok váltották egymást Dé l -Du-
nántúl színházaiban. Ez a rendszer 1942 
májusáig volt érvényben, és a VI. korszak az 
1942. május 12-i dátummal kezdődik. S hogy 



a színháztörténet korszakai nem mindig es-
nek egybe a történelmi korszakhatárokkal, 
bizonyítja az utolsó korszak periodikája. A 
színház ugyanis új rendszerben egészen az 
államosításig működik , s bár ekkor vannak a 
legnagyobb szélsőségek, a változatlan mű-
ködési rendszer lett az irányadó. Ezen kor-
szakot a megújulás szándékai és kudarcai 
jellemzik. Az 1949. augusztus 9-i dátum 
előtt is már érzékelhető volt az államosítás 
utáni évtizedek egyik-másik hátránya, ami 
már természetesen - akárcsak az 1886 előtti 
időszaknál - egy új munka összeállításának 
igényét villantja föl. 

Az összeállító azonban nem áll meg a 
periodizációnál. A korszakokon belül az 
alábbi témacsoportokat állította föl: igazga-
tási ügyek, színházépítési, műszaki fejleszté-
si, fenntartási, tatarozási ügyek, a működést 
elősegítő gazdasági-pénzügyi iratok, a társu-
lati és személyi források, a műsorra, a művé-
szeti tevékenységre vonatkozó ügyek és a 
sajtóügyek, a vendégjátékok, föllépések 
ügyei. 

Ezt követően függeléket csatol a munká-
hoz, amelyben közli a legfontosabb műszaki 
dokumentációk és tervrajzok jegyzékét 
csakúgy, mint a színigazgatók névsorát és 
működési idejüket, időrendi sorrendben, 
külön kiemelvén dr. Székely György szín-
igazgató személyi dokumentumai t , 1943-
1947 évkörrel. A művet pontos névmutató is 
gazdagítja. 

Amint ez a vázlatos summázás is mutatja, 
a 24. kötet nemcsak egy a sok közül, hanem 
egy olyan mérce, amelyet semmilyen szem-
pontból nem hagyhatnak majd figyelmen 
kívül azok a szerzők, akik hasonló összegző 
munkát végeznek a jövőben. Természetesen 
ez a kötet nem összefoglaló színháztörténet 
is egyben, s nemcsak azért, mert mind az 
1886 előtti, mind az 1949 utáni évtizedek 
földolgozása hiányzik, hanem azért is, mert 
ez a kötet nem tartalmazhatta azokat a 
forrásokat, amelyek nem találhatók meg a 
levéltárban. Ezek főleg a sajtóanyagra és a 
művészi munkára vonatkoznak. Ez a kötet is 
el fog készülni nemsokára, s a szerző, Futaky 
Hajnal munkájának megjelenése után lesz 
teljes ezen évtizedek színháztörténete. Tehát 
Pécs gazdag színháztörténetéről még leg-
alább három könyv megjelenése várható, s 
bátran e lmondhat juk: Márfy Attila út törő 
munkát végzett. A későbbi összegzés előtt is 
van azonban egy támpont , amelyet ú tmuta-
tóul vehetnek a kezükbe az ezen téma iránt 
érdeklődők. (Bp., 1990. 398 old.) 

Dr. Vargha Dezső 

Kárpátalja 1918-19911 

E terület, amely egy évezreden át a törté-
nelmi Magyarország szerves része volt, az 
első világháború után több alkalommal ke-
rült - magyar és ruszin (ukrán) lakosságával 
együtt - politikai változások következtében 
egyik államból a másikba. Ezekről a súlyos 
megrázkódtatásokkal járó változásokról ad 
képet - a történelmi eseményeket tárgyilago-
san regisztráló és értékelő, gazdagon doku-
mentált könyvében Botlik József és Dupka 
György . 

Ezek a történelmi változások hosszabb-
rövidebb idő elteltével követték egymást: 
1919. március 21-től május 5-ig Felső-Ma-
gyarország e része Ruszka Krajna (Rutén 
Tar tomány) néven állt fenn. 1919. május 
6-tól 1938. november 2-ig Podkarpatská Rus 
(Kárpátaljai Oroszország; a nép nyelvén 
Pidkarpattya - Kárpátalja) néven volt a 
Csehszlovák Köztársaság integráns része. A 
bécsi döntés után e terület magyarlakta része 
Kárpátalja (vagyis a Kárpátok alján elterülő 
sík vidék) néven visszakerült Magyarország-
hoz. Ukránlakta része (a hegyvidék) Zakar-
patszka Ukrajina néven 1939. március 15-ig 
- a magyar hadsereg bevonulásáig - önálló 
államként állt fenn. 1944 novemberétől 1946 
januárjáig a helyi ruszin nép vette kezébe e 
régióban a hatalmat. 1946 januárjától Szov-
jet-Ukrajnával történt egyesülése után Kár-
pátontúli területként áll fenn mindmáig. 

A szerzők konkrét adatok felsorolásával 
mutatnak rá művükben arra, hogy e terüle-
ten egymást váltó államok hátrányos hely-
zetbe hozták a területükön élő magyar la-
kosságot a többi kisebbséggel együtt, mind 
gazdasági, mind művelődési vonatkozásban. 
Céljuk az volt, hogy a kisebbségi sorsban 
levő nemzetiségeket beolvasszák. Ezt a poli-
tikájukat leginkább a legnagyobb kisebbsé-
gükkel, a magyarsággal szemben alkalmaz-
ták. Az elnemzetlenítés különösen azokat a 
rétegeket sújtotta, amelyek fokozot t mér-
tékben függtek a mindenkori államhatalom-
tól, vagyis az állam szolgálatában levőket: 
a köztisztviselőket, tanárokat, tanítókat, 
rendőröket , vasutasokat stb. 

A csehszlovák kormány megkülönböz-
tető politikája következtében rendkívül hiá-
nyos volt a magyarlakta terület óvoda- és 
iskolahálózata. Számos faluban, sőt város-

' Botlik József -Dupka G y ö r g y : Ez hát a hon... 
Mandá tum-Universum-Pa tcn t Kiadóvállalat, 
Budapest-Szeged-Ungvár , 1991, 300 old. 
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ban nem volt magyar óvoda. Ungvárot t és 
Munkácson megszüntették a magyar gimná-
ziumot és csak Beregszászon hagyták meg, 
egy cseh igazgatóval az élén. Működöt t 
ugyan egy magyar kereskedelmi középiskola 
Munkácson, és néhány polgári és tanoncis-
kola a városokban. Ezeknek igazgatója 
azonban egyetlen esetben sem volt magyar. 

A földreform kapcsán előnytelen nely-
zetbe hozták a magyar parasztságot. S amel-
lett csehek és szlovákok betelepítésével igye-
keztek a földreform során felosztott magyar 
bir tokokon megbontani, a színmagyar Ti-
szaháton és egyebütt, a magyar népesség 
egységét. 

Hátrányos helyzetbe hozta a magyarságot 
az a csehszlovák kormányrendelet is, amely 
szerint azokban a helységekben, ahol a ma-
nipulált népszámlálás következtében 20% 
alá esett a magyarság létszáma, eltüntették a 
magyar feliratokat, utcaneveket, cégtáblákat 
stb. 

A magyarságnak a csehszlovákiai politikai 
életben való részvétele is a megkülönbözte-
tés jegyében történt. A nem magyar képvi-
selő parlamenti mandátumához csupán 
19 753 szavazat, a magyar képviselő mandá-
tumához 27 697 szavazat kellett. Ugyanez 
volt a helyzet a szenátorok mandátumával 
kapcsolatban is. 

Ám nem került előnyösebb helyzetbe a 
kárpátaljai magyarság a Szovjetunióban 
sem. O t t is megkülönböztetés jutott osz-
tályrészéül. Már néhány nappal a felsza-
badulás után elszenvedte az első súlyos kol-
lektív büntetést. A magyar hadköteles fér-
fiakat november 19-én munkatáborokba 
hurcolták, ahonnan néhány év múlva csak 
mintegy 35%-uk tért vissza, a legtöbb 
esetben rokkantan, betegen. A többiek 
a táborokban levő embertelen körülmé-
nyek és nehéz munka következtében elpusz-
tultak. 

Ezt követően került sor - a szovjet katonai 
közigazgatás megszűnése után - Kárpátalja 
„újraegyesítésére" Szovjet-Ukrajnával. Mo-
lotov ezt így indokolta meg: „Kárpátontúli 
Ukrajnát a IX. században elszakították igazi 
hazájától, amikor a magyar arisztokraták és 
kapitalisták uralma alá került (merő anakro-
nizmus: a IX. században arisztokraták és 
kapitalisták! S. L.). Minden ukránnak ál-
landó álma volt, hogy testvéreiket Ukrajná-
hoz csatolják." 

A tanítás a terület magyarlakta részében 
létesített négy- és hétosztályos iskolákban 
kezdődöt t meg, amelyek a későbbiek folya-
mán csak részben alakultak át t ízosztályos 
iskolákká. Ezek java részében a magyar 
pedagógusok mellett magyarul is tudó ru-
szin (ukrán) tanítók, tanárok működtek , a 
legtöbb esetben nem magyar nemzetiségű 
igazgató vezetésével. A magyar óvodák so-
káig nem nyíltak meg, és később is csak 
szórványosan. A magyar tanítási nyelvű is-
kolák jelentős részét egy idő múltán o r o s z -
ukrán-magyar iskolákká alakították át, min-
dig „a szülők óhajá t" hozva fel indokul ezzel 
az intézkedéssel kapcsolatban. 

A városok és falvak nevét évtizedekig nem 
volt szabad magyarul használni, ezt a tilal-
mat csak nemrégen oldották fel. 

Az önálló magyar nyelvű hetilapot, az 
1920-as évek elején indult Munkás Újságot 
megszüntették, és helyette az ukrán nyelvű 
Zakarpatszka pravda tükörfordításaként 
megjelenő Kárpáti Igaz Szót indították el. 
Hosszú évtizedek után 1965-től részben, 
1967. március 8-tól teljesen önálló magyar 
lappá alakult át. 

Á sztálini rendszer éveiben és hosszú ideig 
később is, számos megkülönböztetés érte a 
kárpátaljai magyarságot, mert nem volt hiva-
talos képviselete. A Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség létrejöttével azonban új 
korszak kezdődöt t a kárpátaljai magyarság 
társadalmi és művelődési életében. 

E könyv értékét növelte volna, ha gondo-
sabban szerkesztik. Számos téves adat és 
sajtóhiba fordul elő benne: Fedor János írói 
neve nem Kovács Kálmán, hanem Kovács 
Károly. Szabó Imre és Ilku Pál nem volt a 
Munkás Újság munkatársa. A Magyar írás 
folyóirat nem 1936, hanem 1937 végéig állt 
fenn. A Tátra folyóirat nem 1936-ban, ha-
nem 1937-ben indult. Tamás Mihály regé-
nyének címe nem Szép Angéla, hanem Szép 
Angéla háza. Neufe la László nem azonos 
Neufeld Bélával, aki az utóbbinak öccse volt. 
Heiszter András nem volt a Sarló tagja stb. 

Az Ez volt a hon... fontos és nasznos 
kiadvány. Az első olyan könyv, amely hite-
lesen ábrázolja e terület magyarságának 
életét napjainkig. A negatívumok feltárásá-
val lényegében számba veszi azokat a prob-
lémákat, amelyek megoldásától függ az ott 
élő magyarság fennmaradása. 

Sándor László 
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