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„Nép- és táj isme" a Vasárnapi Újság 
első négy évfolyamában (1854-1857) 

Az önkényuralom első éveitől jól érzékelhető, határozott törekvés bontakozott ki, 
hogy az olvasásnak - újságoknak, könyveknek, kalendáriumoknak - mind nagyobb 
rétegeket nyerjenek meg, a nyomtatott betűvel élők körét kiterjesszék. Az olvasók 
számának gyarapodása természetesen a kiadók elsőrendű üzleti érdeke volt, de ez 
találkozott a korszak értelmiségeinek céljával, hogy a mind többekhez eljutó írott szót 
ismeretterjesztési, felvilágosítási, nevelési célokra használják fel. Korabeli kifejezéssel 
ezt az irányzatot „népirodalomnak" is nevezték.1 Világos után a népnevelő célokhoz 
társult és erőteljes szerepet kapott a nemzeti öntudat fenntartása, erősítése. E törekvé-
sek megvalósításában fontos helyet kapott az űn. „nép- és tájisme". 

A korszak gondolkodói úgy vélték, hogy a nemzeti érzés ápolása szempontjából 
hasznos a magyar táj, nép, régiségek, ereklyék megismertetése, történeti kitekintésű 
bemutatása. Lényeges szempontként jött számításba, hogy úgy gondolták, ez a műfaj 
felkelti a kevésbé művelt néprétegek érdeklődését is.2 Tudnunk kell azonban azt is, 
hogy a nép- és tájismertető irodalom kialakulása szorosan összefügg a néprajzi érdek-
lődés megjelenésével Magyarországon, az első néprajzi leírások és a hungarológus 
néprajz megszületésével.3 

Edvi Illés Pál, akinek majd a Vasárnapi Újságban is számos nép- és tájismertető írá-
sát olvashatjuk, egyike - Csaplovics János és Kállay Ferenc mellett - azoknak a re-
formkori gondolkodóknak, akik a hungarológus néprajz elméleti-módszertani kezde-
ményezői. A feladatokat a következőkben látta: „Én tudniillik e tárgyban úgy véleked-
ném, hogy nemzetiséget csak a magyarnak személyes characterében keresni akarni, 
nagyon szűk meghatározás volna azon ideának. Ide kell tehát foglalni mind azt, valami 
a magyarral öszve-függésbe vagyon: nyelvét, szokásait, intézeteit, s. a. t. mind ezekben 
egyedül azt keresvén ki, a mi é p p e n csak a magyarok sajátsága, egyéb népeket a 
földszínen kizárólag. A magyarnak minden kigondolható oldalról felvenni azt ami 
benne, nyelvében, hazájában, terményében s. a. t. sajátságos, felkeresni azt, ami őt a 
földön létező minden más nemzetektől megkülönbözteti, el nem fogódott csöndes 
elmével öszvealkotni: ez adná aztán előnkbe a magyart az ő valódi nemzetiségében."4 

Áz önkényuralom korának nép- és tájismereti irodalma tehát nem előzmények nél-
kül való jelenség. Míg „a reformkor vége felé elsősorban a föld népéről, a parasztságról 
írtak azzal a céllal, hogy a nép, a parasztság szokásait, jellegzetességeit mint a magyar 
nemzeti identitást biztosító jellegzetességeket mutassák be. A Bach-korszakban ennek 
rovására erősödött az az irányzat, amely a nép életmódját, szokásait úgy mutatta be, 

1 A korszak e fontos művelődési irányzatáról jó összefoglalást ad Kovács I. Gábor. Kis 
magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. Bp. 1989. 79-80. old. 

2 Ugyanott 91-92. old. 
3 Részletesen lásd Kása László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. 57-66. 

old. 
4 Edvi Illés Pál: Miben áll a Magyar-Nemzetiség? (Próbálat könyvterű és hozzá-való szán-

dékok). Magyar Hazai Hírmondó. (Szerk.: Károlyi István) Pest. 51-60. old. 
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hogy azt szükséges megreformálni, civilizálni."5 Ennek az irányzatnak jó példája a 
Vasárnapi Újság 1854-es évfolyamából Edvi Illés Pál írása: Kemenes-alji rosz népszo-
kások.6 Létezett egy harmadik szemlélet is, amelynek különösen nagy a jelentősége a 
Bach-korszakban. Itt a múlthoz fordulás, a nemzeti múlt alkotásainak példa jellegű 
felmutatása az öntudat erősítése érdekében áll a törekvések középpontjában. Ennek az 
irányzatnak az egyik legjelentősebb képviselője Vahot Imre volt, az ő írásaival azon-
ban nem találkozhatunk a Vasárnapi Újság első évfolyamaiban. 

Dolgozartinkban a Vasárnapi Újság első négy évfolyamát tekintettük át, és arra ke-
restük a választ, hogy ez az enciklopédikus közművelődési lap, amely fő céljának „az 
elme fölvilágosítását, az ismeret terjesztését, az élet gyakorlati kérdéseit tekinti"7, a 
figyelmet a „vallási, polgári, nemzeti érzület erősítésére, emberi, polgári erények 
emelésére"8 helyezi, milyen szerepet szánt céljai megvalósításában a táj- és népisme-
reti irodalom műfajának? 

A Vasárnapi Újság születéséről így írt Szabó Mózes: „A Vasárnapi Újság a legmosto-
hább irodalmi viszonyok közt, oly időben született, mikor költőt, írót egyaránt üldöz-
tek, mikor politikai, szépirodalmi sajtónk s vele együtt az egész irodalom úgy látszott, 
teljesen áldozatául esik az erőszakos elnyomásnak."9 Az újság előtt kettős cél állt. Az 
egyik: színvonalas írók összefogása, számukra a publikálási lehetőség megteremtése; a 
másik: a létező olvasóközönség megmentése és újakkal való szaporítása. A lapalapítás-
ra Pákh Albert kapott engedélyt a hatóságoktól. Pákh a korszak egyedülálló alakja, aki 
betegsége miatt a szabadságharc alatt távol volt az eseményektől, így a hatalomnak 
nem lehetett ellene kifogása. Ugyanakkor nagy műveltségű, remekül felkészült, - mint 
Miklóssy János10 nevezi - Osvát Ernő típusú szerkesztő. A rendkívül olcsóra tervezett 
lapot a középrendnek, a nagypolgári osztálynak és a népnek egyaránt szánták. Ezt a 
szándékot fejezte ki már a lap címképe is: Hunnia védasszonyának egyik oldalán, 
gólyafészkes fedelű kis házában parasztember olvas, a másik oldalán galambdűcos 
házában egy táblabíró lapozgatja az újságot.11 

A lap éves tartalomjegyzékei csaknem 20 különféle rovatról adnak számot, a szép-
irodalomtól kezdve a művészeteken, természettudományon, tudományos rovaton, 
történeti írásokon át a közhasznú ismeretekig. Ezek sorában találjuk a nép- és tájraj-
zok, ismertetések, útleírások, statistica című rovatot. Az első két évben az éves tarta-
lomjegyzék még együtt hozza a hazai és külföldi tájakról, népcsoportokról szóló írások 
felsorolását, 1856-tól már külön felsorolásban olvashatjuk a hazai tájleírások címeit és 
külön a külföldiekét. 1854-ben még csupán 12 magyar vagy magyarországi nép- és 
tájismereti írás jelent meg a lapban, 1855-ben is csak 23, de ez már az ilyen témájú 
írások kb. 50%-a. 1856-ban aztán már 44, 1857-ben pedig 52 nép- és tájismereti írás 
olvasható az újságban. A cikkek számszerű növekedése is jelzi a lap tartalmi szerkeze-
tében véghezvitt célszerű változtatást, mely a magyar népcsoportok, vidékek, törté-
nelmi tájak és emlékek bemutatásának mind nagyobb teret biztosít. 

Milyenek voltak ezek az írások, tartalmilag hogyan csoportosíthatjuk őket? 
Öt jellemző nagyobb csoportot állítottam fel: 

5 Kovács. I. G. i.m. 92. old. 
6 I.m. 380. old. 
7 Szabó Mózes: Pákh Albert pályája. Kolozsvár. 1903. 123. old. 
8 Ugyanott 1903. 123. old. 
9 Ugyanott 1903- 116. old. 
10 Miklóssy János: Enciklopédikus közművelődési lapok. In: A magyar sajtó története II/l. 

Bp. 1985. 451. old. 
1 1 Szabó I.m. 1903. 122. old. 
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1. A helység, táj történetének, nevezetességeinek, statisztikájának, rövid leírása (pl. 
Visegrád12, Nagyvárad13 , Losonc14, Nyíregyháza15, Cegléd16, Kalotaszeg vidéke 1 7 

stb.). 
2. A népcsoport rövid néprajzi bemutatása. A táj földrajzi fekvésének, lakói nemze-

tiségének és vallásának, foglalkozásának, a gazdaság ágainak és a nevezetes termeivé-
nyeknek, a viseletnek, a lakóháznak és az ottélők szokásainak leírása (pl. svábok1 8 , 
német telepek1 9 , Muraköz és népe 2 0 , tótok21, Körösvölgy22, palócok2 3 , hevesi nép 2 4 , 
garamvölgyi nép 2 5 , rácok26 , sokácok2 7 , székelyek28 , cigányok29 stb.). 

3. Helyhez fűződő anekdota, történet, monda (pl. Népmonda Veszprémről30). 
4. Egy-egy érdekes, híres természeti képződmény, vagy emberi alkotás rövid bemuta-

tása (pl. Szemiluka barlangja31, Ó-budai hajógyár32). 
5. Híres ember lakóhelyéhez, sírjához kapcsolódó ismertetés, (pl. Kisfaludy Sándor 

szőleje33, Vörösmarty laka Nyéken3 4) . 
A 2. pont alatt jellemzett írások között találunk néhány tudományos szempontból is 

figyelemre méltó néprajzi közleményt. Az első évfolyamban olvasható Edvi Illés Pál 
írása: Kemenes-alji rosz népszokásokról.3 5 A cikk adatokat közöl a keresztelői szoká-
sokról és a hajadon leányok viseletéről. Ám Edvi Illés Pál célja ennél több: 
„...foglalkozásának fő tárgya, az isten áldotta nép. Ennek polgári életében és szokásai-
ban Sz. úr [Szelestey László] szerencsés mindent költészeti szemekkel nézdelni, és sok 
szépet és megéneklendőt észlelni: míg ezalatt én prózai író azonban sok nem szépet 
és megrovandót, de széppé helyessé teendőt látok."36 

Az 1856-os évfolyamban három jelentős írás is napvilágot látott: Körösvölgyi nép-
szokások37 , Kalotaszeg vidéke és magyar népe 3 8 - kis néprajzi gyöngyszem - és Jókai 
írása, melyet máig forrásként tart számon a néprajzi szakirodalom: Hogyan mulat a 
magyar nép piros pünkösd napján?39 Ezeknek az írásoknak az ismeretek terjesztésén 

12 Vasárnapi Újság (VU) 1856. 36. old. 
1 3 VU 1857. 225. old. 
14 VU 1857. 329. old. 
1 5 VU 1857. 432. old. 
1 6 VU 1857. 553. old. 
1 7 VU 1856. 143. old. 
18 VU 1854. 135. old. 
19 VU 1854. 183. old. 
2 0 VU 1854. 321. old. 
2 1 VU 1855. 
2 2 VU 1856. 12. old. 
2 3 VU 1857. 16. old. 
2 4 VU 1857. 49. old. 
2 5 VU 1857. 65. old. 
2 6 VU 1857. 113. old., 120. old. 
2 7 VU 1857. 132. old, 140. old. 
2 8 VU 1857. 454. old, 467. old. 
2 9 VU 1857. 421. old. 
3 0 VU 1854. 222. old. 
3 1 VU 1856. 29. old. 
3 2 VU 1857. 24. old. 
3 3 VU 1856. 41. old. 
3 4 VU 1856. 229. old. 
3 5 VU 1854. 380. old. 
3 6 VU 1854. 380. old. 
3 7 VU 1856. 12. old. 
3 8 VU 1856. 143. old. 
3 9 VU 1856. 165. old. 
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túl elsőrendű szerepük volt a nemzeti öntudat fenntartása, erősítése terén. Jókai így 
zárja írását: „Ilyenek a magyar nép mulatságai piros pünkösd napján, jól jellemzi magát 
bennük: harc, verseny, dal és küzdelem van azokban."4 0 

Hasonlóan fontosak az egy-egy várat, várost, történelmi emléket, templomot, egy-
házat bemutató írások is. Néhány idézettel próbálom meg jellemezni a hangütést, 
mellyel emlékeztetnek a nemes és dicső történelmi múltra, mintegy biztatást adva, újra 
szép jövő várhat még a magyar nemzetre, csak nem szabad csüggedni, de munkál-
kodni kell! 

Vámossy Mihály így ír a Husztról és környékéről szóló ismertetésében: „Bár komo-
lyan hagytuk el a tért, vagy a várromot, de mégis jól esik lelkünknek, hogy láttuk azt, 
hogy mi is jártunk ott s mi is tapostuk azon földet, melyet annyi derék honfi, annyi hős 
öntözött vérével s szentté tette azt az utómaradék előtt."41 

Májer István így lelkesít: „Honfiak föl Esztergomba! Föl régi dicsőségünk e szikla-
emlékéhez, melyet a gondviselés épülésünkre százados viharok közt csodaszerűen 
tartott fenn."4 2 

A szomorú korszakban pedig: „Atyáink erényeinél mi sem alkalmasabb az unokák 
föllelkesitésére."43 

A városismertető cikkekből kiviláglik, hogy nagy múltú, híres, gazdag városaink 
voltak („Nagy-Várad egyike hazánk legrégibb városainak"44), és ha most az elnyomás 
sötét évei nehezednek is a nemzetre, dolgozni kell, és akkor: „Adja az ég, hogy e 
derék magyar város évrül évre mindig jobban felviruljon s tovább is példányképe 
legyen a hazafias közszellem, igaz míveltség és ipar utáni jóllétnek."45 

Vasvári Zoltán 

Egri 
Népviselet 

ábrázolása a 
Vasárnapi 
TJisnoh/rn 

4 0 VU 1856. 167. old. 
4 1 VU 1856. 51. old. 
4 2 VU 1856. 273. old. 
4 3 VU 1856. 209. old. 
4 4 VU 1857. 225. old. 
4 5 „Győr városa". VU 1856. 223. old. 
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