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Százhuszonöt éve született 
Szendrey Zsigmond 

A magyar folklórkutatás kiemelkedő egyénisége 1879. február 28-án született Szatmárné-
metiben. Magyar-latin szakos középiskolai tanárként az ország különböző helyein tanított, 
majd 1912-ben Nagyszalontára került. A nagyszalontai gimnáziumi tanárkodás jelentős vál-
tozást hozott az életében, figyelme a néphagyomány felé fordult. Hamarosan megszervezte a 
Sebestyén Gyula által megindított hazai Folklore Fellows helyi ifjúsági gyűjtőszövetségét. A 
skandináv és finn példát követő önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom célja a szájhagyomány, a 
népköltészet emlékeinek lejegyzése volt az ország minden területéről. Ennek a nagyszabású 
vállalkozásnak az eredményeként sok ezer oldalnyi kéziratos anyag gyűlt össze, mely később 
a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárba került. Szendrey Zsigmond és gimnáziumi tanít-
ványai által lejegyzett folklórszövegekből a Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatban Ko-
dály Zoltán közreműködésével 1924-ben megjelent a „Nagyszalontai gyűjtés" című vaskos 
kötet. 

A magyar népmesekutatás jeles tudósa, Berze Nagy János a következő szavakkal méltatta a 
XX. század elejének ezt a jelentős néprajzi teljesítményét: „Hogy a Nagyszalontai Gyűjtésben 
Arany János nyelvének, képzeletének és témáinak igazolását bírhatjuk s hogy abban azokat a 
dalokat halljuk megzendülni s azokat a meséket, mondákat megszólalni, amelyeket Arany Já-
nos maga is hallott vagy hallhatott, azt Nagyszalonta folkloristájának: Szendrey Zsigmond-
nak köszönhetjük, aki a hajdú város dalvirágos mezőit s az összejövetelek mesélő kedvű al-
kalmait maga is Arany János szellemétől ihletetten járta végig." 

Hat esztendei nagyszalontai tanárkodása idején feldolgozta Arany János és Jókai Mór mű-
veinek néprajzi anyagát. Fáradtságot nem ismerve gyűjtötte össze a magyar irodalomból a 
történeti és vegyes tárgyú népmondákat , a tipikus mondamotívumokat. A krónikáktól a nap-
tárakig felkutatott minden forrást, amelyben népmondai vagy történeti mondai anyag akadt, 
majd ezeket korok és típusok szerint rendszerezte és áttekinthető jegyzékbe foglalta. Hason-
lóképpen szedte össze a nevetőfejfa-költészet emlékanyagát, valamint az alkalmakhoz fűző-
dő oktató jellegű szokások emlékeit. Foglalkozott a falucsúfolókkal is, továbbá tüzetesen 
számba vette a magyar nép élő hitvilágának jellemző alakjait. Érdeklődésének középpontjá-
ban elsősorban a népszokások és az azokhoz fűződő hiedelmek álltak. 

Nagyszalontáról küldte meg a néprajztudomány központi folyóiratának, az Ethno-
graphiának első cikkét „Ember és természetfeletti lények a szalontai néphitben" címmel, 
amely 1914-ben látott napvilágot. Ettől kezdve rendszeresen publikált a folyóiratban, szinte 
évente jelentek meg különböző tárgyú írásai, mint pl. a nagyszalontai jeles napokról, a hábo-
rús babonákról, a népi találóskérdések szerkezetéről, a Szatmár megyei néphagyományokról, 
a nép élő hitvilágáról, a fonóbeli szokásokról, a munkanótákról, a származásmondákról, a né-
pi varázslatokról stb. 

Az 1930-as évek elején meghívást kapott a nagyszabású kézikönyv, A magyarság néprajza 
közreműködőinek sorába, amin már budapesti tanárkodása idején nagy lendülettel dolgo-
zott. A negyedik kötet részére ő írta meg a Szokások című nagy fejezetet, mely kétszáz oldalon 
foglalkozik az emberélet fordulóival, a jeles napokkal, a betegséggyógyítás témakörével. 

Hogy az 1943-ban bekövetkezett haláláig mennyire sokrétű és jelentős néprajzi munkát 
végzett, arról legszemléletesebben Berze Nagy János emlékezett meg az Ethnographia 1943. 
évi számában. Amint írta: „A Magyarság Néprajzában megjelent dolgozata a magyar leíró 
néprajzban az első tudományos célú, hiteles anyagon alapuló, rendszeres összefoglalás. Amit 
azonban már ezután egy-egy nagyobb lélegzetű értekezésében a magyar népszokások osztá-



lyozásáról, a népszokások és néphiedelmek eredetéről, s ezekhez fűződő néplélektani problé-
mákról, a varázsló cselekedetek személyéről, helyéről és idejéről, a növény-, állat- és ásvány-
világnak, a halottaknak, szentelményeknek és eljárásmódoknak a varázslatokban lévő szere-
péről, a varázslatok eszközeiről, az egyes ünnepkörökhöz és évnegyedekhez csatlakozó szo-
kásokról és hiedelmekről, ráolvasásainak eredetéről, a magyar népszokás ősi elemeiről, a ba-
bona tartalma és a népi műveltség közötti összefüggésről, a babona kor- és jellemfestő jelentő-
ségéről írt, az nemcsak a vonatkozó tudományos néprajzi anyagnak hézagpótló és értékes fel-
tárása és elrendezése, hanem mint egyben feldolgozás, nálunk alapvető, s mindenki részére, 
aki a magyar folklor e részével kíván foglalkozni, nélkülönözhetetlen." 

Mindezen sokrétű szakmai munkássága és a rendkívül változatos tematikai feldolgozások 
sora ellenére nevét legmaradandóbban a fiával, Szendrey Ákossal együtt kidolgozott néphit-
és szokáslexikon, közismertebb nevén magyar babonaszótár őrizte meg, mely sajnálatos módon 
mindmáig kéziratban hever. Ideje lenne, hogy az utókor e munka megjelentetésével méltó-
képpen rója le kegyeletét a magyar folklórkutatás nagy tudósának emléke előtt. 

Selmeczi Kovács Attila 

Száműzöttek és megváltottak1 

Százhúsz esztendeje kezdődött el a bukovinai székelyek 
hazatelepítése 

Egy könyvecskét kaptam kölcsönbe Somos Béla barátomtól, a magyar irodalomtörténet 
búvárlójától. A 75 lapos füzeten látszik, hogy antikváriumi példány. Könyvtörténeti szem-
pontból is érdekes lehet, mivel utolsó lapjain névsort találunk azokról, akik a kiadványra elő-
fizettek, illetve előfizetőket gyűjtöttek. Akár napjainkban is jó példa lehetne ez arra, hogy mi-
ként jelentesse meg az elesett, járatlan szerző munkáját, a nemzeti irodalom szűk esztendei-
ben. Pedig a szerző nem is volt olyan jelentéktelen a maga idejében, ha Benedek Marcell pro-
fesszor úr 1965-ös Magyar Irodalmi Lexikonában számon tartotta, még a fényképét is közölte. 

Luby Sándor (Balassagyarmat, 1855. aug. 30. - 1905. okt. 5. Bp.): költő, műfordító, újságíró. 
1883-ig Balassagyarmaton volt tanító. 1877-től Komjáthy Jenővel együtt szerkesztette a Röpke 
ívek című hetilapot. 1883-ban a fővárosba költözött, és több budapesti lap, többek között a Pes-
ti Hírlap munkatársa lett. 1893-tól ő írta a Mátyás Deák című élclap vezérverseit. Népies elbe-
széléseket és költeményeket írt. Börne írásaiból fordított és antológiát állított össze (1880). 

Művei: A csángók (Száműzetésük és megváltásuk története. Népies versekben, 1884.), Tűnő 
percek (versek, 1885.), Álmok az üdvről (versek, 1894/; Vergó'dés (versek, 1899.) 

Mostanában az teheti érdekessé Luby Sándort, hogy ő írt először könyvben a bukovinai 
székelyek hazatelepítéséről, amely éppen százhúsz esztendővel ezelőtt kezdődött el. Minden-
képpen bizonysága ez a kis kötet annak, hogy a XIX. század végének magyarsága milyen ele-
venen figyelt a bukovinai székelyek életére, milyen őszinte rokonszenvvel kísérte sorsuk ala-
kulását és támogatta hazatelepülésüket. 

Történelmet mond bevezetőképpen Luby Sándor, immáron közszájon forgó, akkor eléggé 
ismeretlen drámát: a madéfalvi veszedelmet. 

Ázsia öléből, hogy a honba lépett, 
Sok nagy csapás érte a jó magyar népet, 
Pusztította török, pusztította tatár, 
Átkos meghasonlás, s nem egy zsarnok király. 
De szívébe oly mély sebet egy se vágott, 
Senki sem hozott rá oly nyomorúságot, 
Mint a Habsburgoknak zsarnoki uralma, 
Mint a kétfejű sas fojtogató karma. 

1 Lásd még Kiss Samu: Az al-dunai székelyek évfordulós kerékpártúrája című írását a 85. oldalon 
(Szerk.) 
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