
A gömöri magyarság 
néprajzi kutatása1 

Néprajzkutatók kötetlen beszélgetése során vala-
ki megjegyezte, hogy a Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszéke legalább annyi közlést, feldolgozást, álta-
lában szakmunkát jelentet meg, mint az egész ma-
gyar néprajzi terület együttvéve. Ritkán esik meg, 
hogy szaktudományunk képviselői valamely kér-
désben egyetértenének; ez alkalommal azonban 
nem hangoztatott senki ellenvéleményt. E hatalmas 
kiadványmennyiségről most különös nyomatékkal 
kell megemlékeznünk, amikor annak szervezője és 
mozgatója és nem utolsó sorban anyagi alapjának 
megteremtője Ujváry Zoltán betöltötte 70. életévét. 
Szerencsére szervező és alkotó kedve egy pillanatra 
sem nyugszik, mindig befejezi a már elkezdett mun-
kákat és mellettük rendre újakat is elindít. 

Nem vállalkozom arra, hogy a hatalmas és szinte 
átláthatatlan kiadói tevékenységet teljes egészében 
bemutassam, hanem csak megemlítek néhányat. 
Folytatta azokat a kiadványokat, melyeket a katedrán elődje Gunda Béla indított el, de új so-
rozatokat is útjára bocsátott. Ilyen a Folklór és Etnografia, melynek több mint száz megjelent kö-
tetében a tanszék munkatársai, vagy ahhoz valamiképpen kapcsolódó gyűjtők, kutatók adták 
közre eredményeiket. Egy másik sorozat Studia Folkloristica et Ethnographien címen jelenteti 
meg köteteit. Az utánpótlás képzése szempontjából nagyon fontos a Néprajzi Egyetemi Hallga-
tóknak sorozat, melyek kötetei már eddig is számos fontos területet dolgoztak fel. A falumo-
nográfiák egész sorának gondozását, kiadását tették lehetővé. Külön meg kell említenem a 
Györffy István Néprajzi Egyesületet, mely a TIT-hez kapcsolva alakult meg. Ennek egyik legfon-
tosabb feladata a mai határainkon túl élő magyarok néprajzával foglalkozó tanulmányok köz-
readása, ami a Néprajzi Látóhatár köteteinek lapjain történik, melynek már tíz évfolyama jelent 
meg. A nagyobb dolgozatok a Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtárában látnak napvilágot. Lehetne 
folytatni a felsorolást, de azt hiszem, ennyi is elegendő annak érzékeltetésére, hogy a Debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke milyen hatalmas mennyiségű forrás-
anyagot jelentetett meg és ez elsősorban Ujváry Zoltán professzor érdeme, aki mellett kiváló 
és jól megszervezett munkatársi gárda sorakozik fel és a volt tanítványok évtizedek múlva is 
a tanszékhez kapcsolódnak. 

Van egy olyan vállalkozás, mely Ujváry Zoltánnak különösen a szívéhez nőtt, és ez a 
Gömör-kutatás, mely több mint három évtizede egyre jelentősebb eredményeket ér el. Ennek 
egyik fő hajtóereje, hogy maga is ebben a megyében, pontosan Héten született 1932. január 
25-én. Itt töltötte gyermekkorának jelentős részét, itt kezdte meg iskoláit, majd ide tért haza. A 
szülőföld kutatása nagy hajtóerő a néprajz kutatói számára. Györffy István a Kunságból hozta 
legfontosabb eredményeit, míg Orbán Balázs a Székelyföldön volt igazán otthon. Bálint Sán-
dort Szeged nélkül éppúgy nem lehet elképzelni, mint Szűcs Sándort a Sárrét nélkül. De nem 
kell nekünk olyan messze merini, hiszen Ecsedi Istvánnak, Balogh Istvánnak is „a Basa-hal-
mán belül vágták el a köldökzsinórját" és ezért is lettek Debrecen történetének, néprajzának 
utolérhetetlen nagy tudósai. 

A kisebbségek életében a népi műveltség határozottan felértékelődött, mint azt a napokban 
megjelent első összefoglaló kötetben Keményfy Róbert nagyon helyesen megállapította: „Ha 
Gömör etnikai arculatának változását szélesebb, társadalomszerkezeti horizontba helyezzük, 
akkor elmondható, hogy a birtok, azaz a gazdálkodási feltételek elvesztése következtében 
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megszűnt a megye hosszú évszázadokon át fennálló tradicionális nemesi jellege. A magyar nyelvű 
gömöri elit kultúrát képviselő nagybirtokos és tisztviselő (tanárok, katonatisztek, iskolázott 
birtok nélküli nemesek) nemesi réteg eltűnése egyik hosszú távú következményeként Gömör 
és Kis-Hont megye magyar nyelvű kultúrájának, identitásának fő letéteményese a néphagyo-
mány maradt ." (Keményfy Róbert: Gömör megye etnikai rajza. In: Gömöri magyarság népraj-
za. Debrecen, 2001.424-425. old.) Ennek megismerése, feltárása azért is fontos, mert a XX. szá-
zad három évtizedében (1918-1948) a csehszlovák államhatalom tudatos magyarellenes el-
nyomása, sokszor kegyetlenkedései a magyarság számát a Felvidéken (Szlovákiában) rendkí-
vüli módon csökkentette, melynek eredményeként a nyelvhatár egyre inkább délfelé vissza-
szorult. 

Gömörről vallotta Petőfi Sándor, hogy „Magyarország legszebb megyéinek egyike", pedig 
tudjuk, hogy nagy költőnk a hegyes vidéket nem nagyon kedvelte, de hát itt „Magyarország 
kicsinyben" megtalálható csodálatos harmóniában: erdős hegyek, síkság, dombvidék, mely-
nek szőlőjét a monda szerint Mátyás, az igazságos, az urakkal megkapáltatta. A hegyekben 
ásványok rejlenek, melyeket szerszámokká alakított az emberi tudás. Ezeket messze az Al-
földre szállították, és gabonáért cserélték. Már maga a Gömör személy és földrajzi név sokat 
sejtet arról a kapcsolatról, ami ezt a területet az ásványvilághoz köti. Hiszen a szó az ótörök 
kömür „szén" jelentésre megy vissza, mely talán a vármegye első ispánját is jelölhette valami-
kor a XII. században. 

A debreceni Néprajzi Tanszék szervezett Gömör-kutatása Ujváry Zoltán vezetésével az 
1970-es évek első felében indult el, míg a Gömör Néprajza sorozat első kötete 1985-ben jelent 
meg és a mai napig 55 látott belőle napvilágot, gondosan ügyelve arra, hogy egymást mód-
szeresen egészítsék ki. Hetvenedik születésnapja tiszteletére megjelent az összefoglalás első 
kötete: A gömöri magyarság néprajza (Debrecen, 2001. 973 oldalon, sok fényképpel, rajzzal, tér-
képpel) és sejteti, hogy ezt további kötetek követik. Ehhez hasonló nagy vállalkozás a Palócok 
négy kötetben (szerk.: Bakó Ferenc) látott napvilágot, de sajnos a trianoni határoknál megállt, 
ezért ezt a gömöri vállalkozás sok vonatkozásban kiegészíti azt. 

A középkorban a magyar-szlovák nyelvhatár sokkal északabbra húzódott, mint napjaink-
ban és a földrajzi nevek arról tanúskodnak, hogy azok északon is 84 %-ban magyarok és csak 
16 %-ban szlovákok. A XV. században 183 falut írtak össze Gömörben magyar lakosokkal és 
azok jelentős részben a déli vidékeken helyezkedtek el. A XV11-XIX. század fordulóján a la-
kosság etnikai összetétele 50-50 %-ra módosult. Ehhez még kb. 3 % német járult, akik elsősor-
ban városokban éltek és nagyobb részük a magyarságba olvadt, főleg Dobsinán őrizték meg 
jellegüket. A XVI-XVI1. században megindult a pásztorkodó rutének bevándorlása, akik a 
XIX. század elejéig jórészt a szlovákságba olvadtak. 

A XVII. század a gömöri magyarság, beleértve a kis- és középnemességet is református, 
míg az északon elhelyezkedő szlovákok evangélikusok. Ez idővel változott, mert néhány főúr 
arra kényszerítette a református magyarokat, hogy katolikus hitre térjenek, ha ezt megtagad-
ták elűzték őket és helyükre katolikus szlovákokat hívtak be. A vallási különbségek felmérése 
nagyon fontos, mert az nagymértékben befolyásolja az életformát, a szokásvilágot, ezért a 
gyűjtők és feldolgozók ezt mindig figyelemmel kísérik. 

Az északi szlovák és a déli magyar lakosság között anyagi és szellemi műveltségben egy-
aránt jelentős különbség mutatkozik. A kapcsolatot a dél felé vezető folyók, utak mégis lehe-
tővé teszik. Köztük cserekereskedelem virágzott és együttesen is sok mindent közvetítettek 
dél felé. A gömörieknek nagy szerepük a mezőgazdasági munkaeszközök (fa, vas) elterjeszté-
sében. Ezekből a XIX. század első felében valóságos lerakatokat tartottak az olyan városok-
ban, melyek nagy hatósugarú vásárokkal rendelkeztek. így Karcagra a tavaszi vásárra vasfo-
gú boronákat vittek, mert ott annál jobbat nem ismertek, mint amit a gömöriek készítettek. 

Ujváry Zoltán nemcsak kiváló néprajztudós, hanem a kutatást sok új területen megindítot-
ta (pl.: agrárkultusz, álarcos játékok, népi humor stb.), és mindezeken túl kiváló szervező is, 
aki meg tudja nyerni munkatársait egy még oly nehéz feladat elvégzésének vállalására is. A 
Tanszék egykori és ma is ott dolgozó munkatársai éppúgy örömmel vettek részt a szlovák ha-
tóságok által sokszor kellemetlenné tett munkában, mint az egykori tanítványok, továbbá a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumok kutatói, illetve levéltárosai. Ami különösen fon-
tos, sikerült megnyerni a helyben élő és munkálkodó néprajzkutatókat, önkéntes gyűjtőket, 
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akik az ő irányításával jeles szakemberekké fejlődtek. A közreműködők számát 40-50-re lehet 
tenni, akiknek nevét és teljesítményükért járó köszönetét A gömöri magyarság néprajza 13. olda-
lán találja meg az érdeklődő. 

E vázlatos bemutatás után joggal állapíthatjuk meg, hogy a Gömör-kutatás a magyar nép-
rajz legnagyobb táji vállalkozása, melynek anyagából legalább tízezer oldal meg is jelent és jól 
áttekinthető adattárában még további munkák várják megjelentetésüket. Sok táji vállalkozást 
ismerünk a néprajzban az utóbbi évszázadban, de nagyságra, megvalósulásban csak kevés 
veszi fel vele a versenyt. Ezt annak lehet köszönni, hogy Ujváry Zoltán személyében olyan ve-
zető állott a munka élére, akiben a szükséges tudományos ismeretek éppenúgy megtalálha-
tók, mint a kiváló szervezési készség, nem utolsó sorban a szülőföld szeretete és a magyarság 
megmaradásáért érzett felelősség. Mindezek segítségével hatalmas gárdát tudott felnevelni, 
maga mellé állítani. Ezt a magam nevében és a magyar néprajztudományt képviselve, mely-
nek egyik legidősebb tagja vagyok, hálásan megköszönöm. 

Balassa Iván 

Emlékeim László Gyuláról 
Az egyetemi felvételi vizsgán találkoztunk először, ő kérdezett régészetből, a régészeti 

korszakokról. Én pedig belevesztem az őskőkor periodizációjába, amit akkor frissen olvastam 
Ferenczy Endre új, ismeretterjesztő könyvéből (A magyar föld népeinek története a honfogla-
lásig. Bp., 1958.). Rákérdezett, hogy hol végeztem, milyen olvasmányaim voltak, milyen kor 
érdekel? Aztán néhány perc múlva egy újabb kérdező elé kerültem, de az már nem szakma 
volt. Csak szeptemberben derült ki, hogy aznap a felvételi vizsgák szakmai részét László 
Gyula vezette. Kovács Tiborral (ma a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója) együtt sétál-
tunk le a Duna-partra, és elmélkedtünk arról, felvesznek-e bennünket, vagy sem? De felvet-
tek, sőt az akkor délelőtt vizsgázók közül többet is - állapítottuk meg örömmel, viszontlátva 
egymást szeptemberben. Néhány év múlva úgy találtuk, hogy László Gyula elég jól ítélte 
meg, lehet-e belőlünk régész. 

A második évtől évfolyamtársaimnál sokkal közelebb kerültem hozzá. A Ménesi úti kollé-
giumban Tóth Gábor újra szervezte az Eötvös Kollégiumot, s ő maga is, mint végzett régész 
előd, másrészt tanárunk, Oroszlán Zolán unokaöccse, a régészeket igyekezett rávenni, hogy 
ha tanulmányi eredményük megfelelő, lépjenek be a szakkollégiumba. Ettől kezdve minden 
héten külön órám volt László Gyulával. Ezeken az órákon nemcsak tanulmányainkról esett 
szó, hanem a szakma akkor éppen aktuális kérdéseiről is, és lassan a régészeti élet háttérvilá-
gából is felderengett számomra valami (pl. bizonytalannak érezte még eléggé frissen vissza-
kapott egyetemi katedráját, mert tudomása szerint más is aspirált rá. Vagy elmesélte a kijevi 
múzeum régészeti anyagának 1942 telén végzett ládázását, mentését, amelyet rendfokozat jel-
zése nélkül, német katonaruhában végeztek Fettich Nándorral. A munka közben készült 
fényképeket később ellenük használták fel, legtöbbször múzeumi vezetője.) Egyszer, a szoká-
sos szakkollégiumi órán megkérdeztem tőle valamit, s azt válaszolta: mi annak idején a pro-
fesszoraink minden munkáját ismertük. Hát ebből lehetett érteni! Ennek ellenére csak kevés 
felfedezését kérte számon tőlünk. Az 1961-1962-es tanévben magyar őstörténetet adott le, s 
abban az évben jelent meg az őstörténetünk legkorábbi szakaszai című műve is. A kollokviu-
mon a fő tételek a mű gondolatmenetének egyes szakaszai voltak. Leginkább arra volt kíván-
csi, értjük-e művének szerkezetét, felépítését, logikáját. A részadatokat, egy-egy neolitikus 
kultúra jellemzését szinte mentőkérdésnek adta, hiszen annak ismerete csupán magolás kér-
dése volt. 

A szakkollégiumi órák nyomán úgy láttam, hogy nem a tények garmadájának ismeretét te-
kintette a tudás fő ismérvének. Viszont állandóan sulykolta belénk a témára vonatkozó iro-
dalmat. Minden vizsgához hozzátartozott az adott tétel bibliográfiája is. Persze nem ártott 
volna az adatok közül is többet tudni, mert látszólagos előnyöm ellenére is volt szorgalma-
sabb diákja. A negyedik évben a három fő szak legérdemesebbjei egy hétre jutalmul az 
NDK-ba utazhattak Bóna Istvánnal. A középkorosok közül Bakay Koméira esett a választás. 
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