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Magyar régészet az ezredfordulón 

A szerkesztők előszava szerint két és fél év 
munkájának eredménye ez az összefoglalás (a kéz-
iratot 2002 decemberében zárták le). A kötet koor-
dinátora a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
umának Műemléki Főosztálya. Megtudhatjuk az 
előszóból, hogy „a magyarországi régészet törté-
netében unikumnak számít a mű" , szerzői „tudá-
suk legjavát adva vették ki részüket a munkából. 
(...) A könyv ismeretterjesztő, és nem tudományos 
céllal íródott. Az ismeretterjesztés szándéka miatt 
nincs a kötetnek jegyzetanyaga, és ez szabott gátat 
a terjedelemnek is: valamennyi kollégánk nagy 
küzdelmet vívott a terjedelmi korlátokkal". A 
munka „elsősorban a művelt nagyközönségnek 
íródott". Továbbá kijelentik, hogy „meg szeret-
nénk szólítani azt a vezetőréteget is, amely dönté-
sei révén alapvetően befolyásolja az ágazat, szoro-
sabban véve a régészeti örökségvédelem jövőjét, 
sorsát, így közvetlenül felelős is azért". Sőt távlati 
célok is megfogalmazódtak: „Tekintsük e kötetet 
egy a jövőbben rendszeresen megjelenő, a régé-
szet tudomány legfrissebb tudományos eredmé-
nyeinek összegzését nyújtó sorozat bevezetésé-
nek". 

Való igaz, hogy a jelen munkához hasonló 
összeállítás a magyar régészet történetében eddig 
nem jelent meg. Mégis lehettek volna annyiban 
szerényebbek a szerkesztők, hogy legalább az em-
lítés szintjén kitérjenek az előzményekre: több 
mint egy évszázada jelent meg Pulszky Ferenctől 
Magyarország archaeologiája (I-II. Bp., 1897), több 
mint hétszáz oldal terjedelemben. Thomas Edit 
szerkesztette a Régészeti leletek Magyarországon 
című képeskönyvet (Bp., 1967. - német nyelvű vál-
tozata 1956-ban jelent meg). 

A csaknem félezer oldalas kötetet a szerkesztők 
tizenhárom fejezetre tagolták. Ebből tíz fejezetben 
az egymást követő történelmi korok (az őskőkor-
tól a kora újkorig) régészetéről olvashatunk. A fe-
jezetszerkesztők száma 11, a szerzőké - a bibliog-
ráfia szerkesztőjét is beleszámítva - 80. 

Kézbe véve a vaskos, papírja miatt igencsak sú-
lyos kötetet, természetesen először a borítóra esik 
a tekintetünk. Láthatunk rajta egy (a túlzott nagyí-
tás miatt kissé szétesett) légi felvételt, amelyet a 
képjegyzék föllapozása nélkül nemhogy a „mű-
velt nagyközönség", hanem a szakember sem fel-
tétlenül tud első pillantásra értelmezni. Az ellenté-
tes sarkokba odabiggyesztett idol és maszkos 
gyöngy sem feltétlenül teszi bölcsebbé a szemlélőt. 
Talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy 
nem a címlapja miatt fognak „ráharapni" az olva-
sók tömegei a kötetre. 

Az első benyomások fölvillanyozzák a könyv-
be belelapozó olvasót. Főleg, ha összehasonlítja az 
1960-1970-es évek régészeti tárgyú magyar tudo-

mányos és ismeretterjesztő tárgyú kiadványaival. 
Hiszen mintegy félezer kép ékesíti az oldalakat, 
sőt ezeknek nagyobbik hányada színes: színesek 
az egyes korszakok lelőhely-térképei, és jó néhány 
színes ásatási alaprajzot is közölnek - évtizedeken 
át ilyen lehetőség elérhetetlen álomnak tűnt a ré-
gészek számára. 

A közölt térképek jellemzője: csak a mai Ma-
gyarország területét ábrázolják, ami azt a látszatot 
keltheti az olvasóban, hogy a különböző korok 
embere (a legrégibb időktől a XVII. század végéig) 
a trianoni határok ismeretében népesítette be a 
Kárpát-medencét. Kivétel a népvándorláskort 
(282. oldal), a római kori barbaricumot (264. oldal), 
a középkori Magyarországot (346. oldal), a zsidók 
megtelepedését (395. oldal) és a török hódoltságot 
(405. oldal) bemutató térkép. A római kori Pannó-
nia térképén (205. oldal) csak ott szerepel a mai 
magyar településnév, ahol a régi római helynevet 
nem sikerült eddig megállapítani, pedig a nagykö-
zönség nem feltétlenül tudja, hogy például 
Carnuntum, Gerulata, Salla, Mogentiana, lovia, 
Brigetio, Alta Ripa stb. melyik mai település hatá-
rában található meg. 

Noha viszonylag hosszú idő jutott a kötet 
összeállítására, a képválogatás mégis feltűnően 
egyenetlen, mind a fotók, mind a nyomtatás minő-
ségét, mind a képkivágást, mind a képszerkesztést 
tekintve. A 307. oldalon például semleges háttér 
előtt árválkodnak a kicsiny avar edények, noha 
jobb képkivágással és a képaláírás jobb elhelyezé-
sével a tárgyak képe akár kétszeres is lehetett vol-
na. A bronzkori fémművesség fejezetben a 35., 36. 
és a 43. kép hátterét miért nem takarták ki ugyan-
úgy, mint a fejezet többi képét? Hasonló követke-
zetlenségeket tucatjával sorolhatnánk. 

A képek és a vonatkozó szövegek egymás mel-
lé kerülése gyakran megoldhatatlan feladat elé ál-
lította a képszerkesztőt, aki - úgy tűnik - attól is 
függővé tette egyes képek elhelyezkedését és mé-
retét (pl. 20. oldal aquincumi ásatási képe), hogy 
hol van éppen kitöltendő „üres" hely. Ezért lehet-
tek az átlagosnál nagyobbak a 322-324., vagy a 
420-421. oldal portréi. Portrék tekintetében megle-
hetősen furcsa, hogy mai határainkon túlról egye-
dül a szlovák Anton Toéik szerepel (minden ma-
gyar régésznél nagyobb méretű!) portré-képpel, 
viszont egyetlen erdélyi, délvidéki, stb. magyar 
(vagy más nemzetiségű) régész sem. Tegyük 
mindehhez hozzá, hogy jobban tükrözte volna a 
régészeti tevékenységet, ha beállított portréfotók 
helyett az ásatási terepen vagy a múzeumi munka-
szobában, raktárakban vagy kiállításokon készült 
képeket közöltek volna a szakma nagyjairól. A 
magyar régészet legendás, korszakos jelentőségű 
alakja, Pósta Béla békésen pipázgatva üldögél 
Zichy Jenő mellett (19. oldal). Egy ilyen kép fejez-
né ki legjellemzőbben munkásságát? 
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A közölt légifelvételek többségének nyomtatá-
sa feltűnően gyenge, s az esetek többségében nem 
segítik (jellel vagy szöveges magyarázattal) az ol-
vasót, hogy értelmezni tudja a képeken látható (el-
mosódott) színes foltokat. Gyakorta közölnek 
olyan esetekben is a színes képek mellett fekete-fe-
hér felvételeket, amikor adott leletekről kifejezőbb 
színes felvételt is lehetett (kellett) volna készíteni. 
Arra is van példa, hogy az adott kép semmitmon-
dó, mint a vértesszőlősi bemutatóhely (78. oldal), 
amit bárki egy modern villának is vélhet; vagy a 
tatai középső paleolit lelőhely (82. oldal); a tatai 
szabadtéri múzeum (119. oldal), vagy a szarmata 
halomsírok (272. oldal). A máriabesnyői kriptafel-
tárás képén csak maszkos embereket látunk, akik 
valamit néznek (ők bizonyára látják is), az olvasó 
azonban csak találgathat, mi is lehet az az érdekes-
ség, amelyhez odahajolnak a tiszteletre méltó férfi-
ak. A vitatható ábrákkal kapcsolatos észrevételein-
ket oldalakon keresztül lehetne sorolni. 

Ha az olvasó, a „művelt nagyközönség" végig-
lapozza a kötetet, a képek jelentős részét meglehe-
tősen nehezen tudja értelmezni. Noha lett volna rá 
szinte minden esetben a kötet terjedelmét meg 
nem növelő lehetőség, rövid képmeghatározásnál 
többet sehol nem olvashatunk. Pedig egy-két 
mondat ta l meg kellett volna magyarázni, ponto-
san mit is láthatunk egyes képeken (mi miért fon-
tos), mire kell adott esetben felfigyelni. Mindehhez 
tegyük hozzá, hogy a képek egy része eleve nem 
ismeretterjesztő célokra készült. 

Ha a „művelt nagyközönség" nemcsak végig-
lapozza a kötetet, hanem fejezetről fejezetre elkez-
di végigolvasni, akkor nem csupán azt érzékelheti, 
hogy a kötet stüusa nem egységes (a sokszerzős 
művek általában szükségszerűen ilyenek), hanem 
azzal is kénytelen szembesülni, hogy egyes fejeze-
tek szövegezése bajosan érthető, nehézkes a stüu-
sa, a szövege unalmas, nem szakember számára 
úgyszólván érthetetlen, s leginkább élvezhetetlen. 
A szerkesztőknek végig kellett volna gondolnunk, 
hogy a felkért szerzők mindegyike képes-e lebilin-
cselően érdekesen fogalmazni, vagy sem. Ha vala-
ki nem akar (nem tud) ismeretterjesztő jellegű mű-
vet írni, az lehet kiváló szakember, ámde kifejezet-
ten ismeretterjesztő m ű megírásával megbízni 
nem szerencsés választás. 

A következőkben (ismét terjedelmi okokból) 
csupán szemelgethetünk az egyes fejezetek vitat-
ható megfogalmazásai tekintetében. Vékony Gábor 
írta meg a „régészeti terepkutatás" történetét. 
Pósta Béla korszakos jelentőségű munkásságát 
egy mellékmondattal intézi el Kolozsvár kapcsán: 
„1899-től Pósta Béla tanársága alatt régészeti okta-
tás is folyt az egyetemen". Számunkra rejtély, hon-
nan tudja olyan pontosan, hogy „az Árpád-korban 
feltárt sírok száma jelenleg az egykor eltemetettek 
0,26 %-a", s honnan tudja, hogy „régészeti mód-
szerekkel az egykori kultúra mintegy 15 %-a is-
merhető csak meg". Mindegy, honnan származik 
ez a két adat, az effajta „pontos" becslések tudo-
mányossága megkérdőjelezhető. Úgy tűnik, eluta-
sítja az 1954-es Régészeti kézikönyv megfogalma-
zását: „A régészet történettudomány". Részünkről 

a legmodernebb régészeti és történeti módszerek 
egyik hívének és gyakorlati alkalmazójának, 
Mócsy András professzornak az 1960-as években 
tartott egyetemi előadásaiban kifejtett nézetével 
értünk egyet: a régészet nem tudomány, hanem 
módszer. Pusztán azért, mert bizonyos történeti 
rekonstrukciók vitathatóak, attól még a régészet 
nem zárható ki a történettudományból. 

Zsidi Paula szerint „az európai régészetben is-
mert »városi régészetről« csak az 1970-es évek kö-
zepétől beszélhetünk hazánkban". A fejezet írója 
valóban az adott időtől vesz részt az óbudai ásatá-
sokon. Csakhogy nem vele, s nem ettől az időpont-
tól kezdődik a városokon belüli régészeti kutatás. 
A XIX. századi előzmények (Óbudán Torma Kár-
oly majd Kuzsinszky Bálint kutatásai), vagy 1945 
előtt Garády Sándor, 1945 utáni negyedszázadban 
Zolnay László, Lócsy Erzsébet, H. Gyürky Katalin 
és mások kutatásai a középkori Buda területén, a 
veszprémi, győri, miskolci, székesfehérvári (!) ása-
tások legalábbis említést érdemelnének. A főváro-
son kívüli kutatás „összefoglalása" három város-
név megemlítésére szorítkozik. 

Ez a sajátos látásmód sajnálatos módon koránt-
sem egyedi. Úgy tűnik, a kötet főszerkesztője első-
sorban a XX. század végének (mindenekelőtt utol-
só egy-másfél évtizedének) régészeti eredményeit 
kívánta a kötetben bemutatni . Erre azokat kérte 
föl, akik az 1980/1990-es években jelentősebb ása-
tásokat végeztek, ő k aztán a maguk szempontja 
szerint, saját új eredményeiket az előtérbe állítva, 
összefoglaltak egy-egy kérdéskört (korszakot). 
Ugyanakkor bizonyos fokig törekedtek arra is, 
hogy összefoglaló képet adjanak a magyar régé-
szet egészéről, a kezdetektől napjainkig. Ezt a két 
szempontot összeegyeztetni, a helyes súlyozást 
megtalálni azonban nemigen sikerült. A magyar 
régészet évszázados eredményeinek jelentős része 
vagy kimaradt, vagy éppen csak futó említésre ér-
demesítették. Korszakos jelentőségű kutatók mun-
kássága sem az egyes fejezetekben, sem a bibliog-
ráfiában nem kapta meg azt a helyet, amelyet 
megérdemelt volna. Mi sem jellemzőbb, mint az, 
hogy a hunok hagyatékát történeti-régészeti szem-
pontból legátfogóbban elemző monográfia íróját, 
Bóna István professzort mindössze egy felsorolás-
beli említésre méltatja a nép- illetve kutatástörté-
neti rész írója, akinek mindössze néhány oldalt 
tesz ki h u n vonatkozású eddigi szakirodalmi 
munkássága (vö. Bóna István öszeáll. Hunok-Gepi-
dák-Langobardok. Szeged, 1993). 

A kötet egyik legsikerültebb része a II. fejezet 
(Az ember és környezete). A környezetrégészet, a 
keltezési módszerek, a dendrokronológia és az er-
dősültség, Magyarország környezettörténete, a 
vadászott- valamint a háziállatok, a termesztett 
növények régészete, az emberi népesség (történeti 
embertan) kérdésköreit világítja meg lényegre tö-
rően, jól megválogatott képekkel. 

Mint a közép- és a törökkorral intenzívebben 
foglalkozónak, különösen feltűnt e korszakok be-
mutatásának elnagyoltsága és feltűnő egyoldalú-
sága. Wolf Mária, a borsodi földvár ásatója szinte 
csak a saját feltárásával kapcsolatos képeket kö-
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zölt. Egyetlen más földvár ásatójának nem említi 
meg a nevét. A szabolcsi földvár képmegjelölése 
mellett elfért volna az ásató (Németh Péter) neve, 
mégis „gondosan" mellőzték, csakúgy, mint 
Nováki Gyuláét, Bóna Istvánét és másokét. Utóbbi 
„földvár" összefoglalását csak a bibliográfia tartal-
mazza és azon már nem is csodálkozunk, hogy 
nem is a második, jelentősen bővített és átdolgo-
zott kiadás (1998) adatait. A nemrég elhunyt pro-
fesszor már az ellen sem tiltakozhat, hogy e művét 
a „honfoglaláskor" bibliográfiai fejezetbe osztot-
ták be, noha éppen azt bizonyítja be, hogy földvá-
raink nem honfoglalás koriak, hanem a keresztény 
államalapításhoz köthetők. Egyébként is sajátos, 
hogyan került a honfoglalás kori fejezetbe olyan 
című rész, hogy „Földvárak a XI-XII1. századi Ma-
gyarországon". A középkori részben hiába keresi 
az olvasó a várak közül a motte t ípusú erődítmé-
nyeket. Azon már meg sem lepődünk, hogy ezek 
kapcsán Sándorfi György említésével sem találko-
zunk. Györffy Györgynek a vármegyék eredetével 
kapcsolatos túlhaladott elméletéről olvashatunk, 
arról viszont nem, hogy a megyeközpont-földvá-
rak régészeti szempontú vizsgálatára az 1945 utá-
ni kutatás figyelmét Banner János professzor hívta 
föl. 

A magyar középkori régészet kutatástörténeti 
összefoglalója lehangolóan elnagyolt és hiányos, 
elsősorban a kutatási témakörök és személyiségek 
kiválasztása tekintetében. A középkori királyi köz-
pontok (Székesfehérvár, Esztergom, Óbuda, Buda, 
Visegrád) kutatásának bemutatása a fejezeten be-
lül viszonylag tág teret kapott. Nem értjük, hogy a 
székesfehérvári romkert szörnyszülött védőtetejé-
nek képe miért került a kötetbe, minden kommen-
tár nélkül. Reménykedünk benne, hogy belátható 
időn belül csak rossz emlék marad, s elbontják. 

Középkori városaink régészetét összefoglaló 
rész szerzői is sajátos szempontok szerint válogat-
tak az ásatási helyszínek között (beleértve a kép-
anyagot is). Városi régészetünket évtizedeken ke-
resztül meghatározó kutatók nevének említésétől 
is ódzkodtak (eredményeikről nem is beszélve). A 
középkori egyházi emlékek régészeti kutatása 
még a városokhoz képest is megdöbbentően elna-
gyolt, felületes, hiányos. A képanyag válogatására 
mi sem jellemzőbb, mint az, hogy egyetlen székes-
egyház kutatásával kapcsolatos képet sem talá-
lunk. 

Egy fejezetbe kerültek a „várak, erődök, palán-
kok", azaz a közép- és törökkori hadiépítészet em-
lékei. A szerzők szerint az egykori Magyarorszá-
gon a következő „vártípusok" léteztek: kisvárak, 
királyi várak (a késő középkorban) és palánkvárak 
(a török korban). Ez az osztályozás oly mértékben 
abszurd és tudománytalan, hogy „elemző" bírála-
ta teljességgel fölösleges. A képválogatás méltó a 
szöveg „gondosságához": A tatai vár udvara (378. 
oldal) címmel jelölt kép valójában a déli palota-
szárny udvari homlokzatát ábrázolja, amelynek 
jellegzetessége, hogy alig van középkori részlete, 
emeleti nyílászárói neogótikusak. Karakas pasa 
tornya (Budán) teljes egészében rekonstrukció 
(380. oldal), amire illett volna utalni! A Szolnok vá-

ráról 1617-ben készült ábrázolás fantáziakép. A 
százas nagyságrendű hiteles hadmérnöki várfel-
mérések mellőzése teljességgel érthetetlen. 

A középkori falukutatást tárgyaló rész alapos-
ságára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy terjedel-
mének a felét egy lakóház rekonstrukciójának szö-
veges és képi bemutatása foglalja el. A népek és 
kultúrák részben csak a zsidóság megtelepedését 
ábrázolták külön térképen, a többi népcsoportét 
nem, amire aligha adható elfogadható magyará-
zat. 

A középkori anyagi kultúra bemutatását meg-
lehetősen népes (öttagú) szerzőgárda vállalta. Eh-
hez képest nemcsak kurtára, hanem föltűnően 
egyoldalúra is sikeredett az összegzés. A leglátvá-
nyosabb kerámialeletek (a kályhacsempék) 9 hasá-
bot kaptak, a többi kerámia (kútleletek) 4 hasábot 
(ennek fele kép). Az, hogy vannak vasból, csont-
ból, fából, bőrből készült tárgyak és eszközök, 
amelyeket a régészek szintén föltártak, úgyszól-
ván meg sem említik. A középkorról így a kötet 
egészében kifejezetten torz, hitelesnek semmikép-
pen sem nevezhető képet rajzol. 

A törökkor régészetét bemutató rész az előbbi-
ekhez képest lényegesen sikerültebb. Csupán az 
furcsállható, hogy a törökkori magyar anyagi kul-
túra képi bemutatása elmaradt, holott a 412. olda-
lon bőségesen lett volna hely egy-két kép közlésé-
re. 

A „Régészeti intézmények" fejezetben a régé-
szeti gyűjteményeket és múzeumokat „bemutató" 
Zsidi Paula a Magyar Nemzeti Múzeumon és a Bu-
dapesti Történeti Múzeumon kívül nemigen „pa-
zarol" szavakat a többi intézményre. A mai Ma-
gyarországon kívüli múzeumok közül csak a ma-
rosvásárhelyi Teleki-gyűjteményt említi (amely el-
sősorban könyvtár), továbbá a nagyszebeni 
Bruckental Múzeumot. Kassa, Kolozsvár, Pozsony 
és sok más gyűjteménynek még a fölsorolásától is 
eltekint. A mai Magyarország vonatkozásában is 
csupán a mellékelt térképre vagyunk utalva. Ez a 
„helytakarékosság" a vidéki régészeti gyűjtemé-
nyek és régészek munkájának lebecsülése, semmi-
bevétele, ami egyenesen fölháborító. Az egyetemi 
régész-képzés történeti áttekintése során Kolozs-
várt „elegánsan" betagolták Szeged ismertetésébe 
(így rövidebben el lehetett intézni). Nagyon hiány-
zik egy statisztika, hogy az egyes tanszékeken 
összesen (s éves bontásban) hány régészt képeztek 
eddig. A Magyar Tudományos Akadémia tevé-
kenységének régészeti vonatkozásai (Bálint Csa-
nád) kapcsán esik szó a régészeti terepbejárásról, 
anélkül, hogy az ebben kezdettől kulcsszerepet 
játszó Torma István neve megemlítésre kerülne. A 
topográfiai munka támogatásának ingadozása, a 
topográfia-készítés ellehetetlenítése a magyar tu-
dományszervezés egyik szégyenletes kudarca. 

A régészeti emlékek helyreállításának, a régé-
szeti parkoknak, a kísérleti régészet eredményei-
nek bemutatása hiányos, pedig a „művelt nagykö-
zönség" számára éppen ezek lennének a leglátvá-
nyosabbak. A műemlékvédelem áttekintése (Fe-
jérdy Tamás) oly rövidre sikeredett, hogy célsze-
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rűbb lett volna elhagyni, mert így meglehetősen 
semmitmondó, s a mellékelt képanyag kiválasztá-
sa is igencsak esetleges, átgondolatlan. Szerkeszté-
si hibának minősíthető, hogy az I. fejezetben Nagy 
Mihály (30-35. oldal), a XIII. fejezetben pedig Er-
nyey Katalin (417-419. oldal) részben megismétli a 
Fejérdy által írottakat. 

A kötetben szereplő lelőhelyek névmutatója 
nem az oldalszámokat, hanem a fejezetszámokat 
tünteti föl. Ezzel lehetőséget kap az olvasó arra, 
hogy ne bizonyos megadott oldalon találja a nevet, 
hanem végig kell olvasnia az egész fejezetet, ha 
biztosra akar menni (ugyanaz a helynév ugyanis 
egy fejezeten belül többször is szerepelhet!). Ma-
napság, amikor a számítógép segít a szerkesztés-
ben, az ilyesfajta „kőkorszaki" szintű mutató ne-
vetségesen primitív. 

Trogmayer Ottó előszava szerint a Banner-
Jakabffy, majd Jakabffy-bibliográfia „ tudomány-
szakunk egyik legsikeresebb produktuma", amely 
a kezdetektől 1987-ig csaknem 45 ezer adatot tar-
talmaz. Ez az értékelés azonban legfeljebb rész-
igazságnak tekinthető. A bibliográfia-sorozat leg-
utóbbi kötete 1999-ben jelent meg, évtizedes huza-
vona után. Azaz legutóbbi immáron több mint 
másfél évtized szakirodalmának számbavétele be-
látható időn belül meglehetősen reménytelennek 
tűnik. A 86. évét túlhaladó Jakabffy Imrének - úgy 
tűnik - nincs utódja. Ne feledjük ezt sem, hogy 
Banner Jánosnak 1944-ben megjelent Bibliographia 
Archaeologica Hungarica 1793-1943 című monu-
mentális összeállításához képest az új t ípusú, 1954 
óta megjelenő bibliográfia-sorozat tartalmilag erő-
sen leszűkített (Banner János csak a kényszernek 
engedett), ugyanis a régészeti időrendben a kezde-
tektől a XI. századig terjedő időszakot vette csak 
figyelembe. Vagyis a közép- és törökkori régészet 
következetesen kimarad a bibliográfiából. Az, 
hogy a közép- és törökkori régészemek máig sincs 
bibliográfiai összegzése, szakmai abszurdum. Mi-
vel a rokon-területeknek (történelem, művészet-
történet, néprajz) sincs megfelelő (teljességre tö-
rekvő) bibliográfiájuk, e két korszak különösen 
mostoha elbánásban részesült, ami a magyar tudo-
mányszervezés színvonaláról árulkodik. Éppen 
ezért a régészet vonatkozásában a bibliográfiát a 
sikertörténetek közé sorolni egyszerűen túlzás. 

A kötetet a „Válogatott irodalom" fejezet zárja. 
Ezzel kapcsolatban olvashatjuk a bevezetőben: 
„Aktualizálnunk kellett (...) a legfőbb tudomá-
nyos értékkel bíró bibliográfiát is". Ha valaki (hoz-
záértő) végigolvassa a bibliográfiát, joggal teheti 
föl a kérdést, hol a legfőbb tudományos érték? 
Összeállítója vélhetően jórészt „hozott anyagból" 
dolgozott, azaz az egyes (rész)fejezetek szerzői ál-
tal megadott irodalmat „dolgozta össze", követve 
annak hiányosságait, pontatlanságait, az ismétlő-
déseket. Hogyan, miért kerültek a szekszárdi mú-
zeum hódoltságkori rézedényei az I. fejezetbe a 
XII. helyett? Hon Gábor: Bevezetés a Kárpát-me-
dence régészetébe (Szombathely, 1996) kötete mi-
ért szerepel egymást követően kétszer (igaz némi 
címmódosítással, mert előbb a Kárpát-medence 
régészetébe, majd egy idő múltán már a Kárpát-

medence történetébe (!) vezeti be az olvasókat? Ha 
a kötet elsősorban a „művelt olvasóközönség" ré-
szére íródott, akkor mit keres a bibliográfiában sok 
olyan idegen nyelvű könyv és tanulmány, amely-
nek gyakorta van magyar megfelelője, s miért hiá-
nyoznak (kevés kivételtől eltekintve) az ismeret-
terjesztő jellegű cikkek, kiadványok (pl. a kiállí-
tás-ismertetők). A bibliográfia nem eléggé tagolt, 
az egyes kisebb témakörök irodalmának megtalá-
lása egyes fejezeteken belül meglehetősen nehéz-
kes, mivel mechanikusan, a szerzők nevének abc 
rendjében közlik a címeket. 

Sajnálatos, hogy a kötetbe belefektetett nem ke-
vés munka és pénz eredménye felemás lett. Hasz-
nossága így sem vitatható, mégis csupán félszívvel 
merem ajánlani azoknak a főiskolás hallgatóknak 
a kezébe, akiket immáron egy évtizede igyekszem 
bevezetni a régészet eredményeinek megismerésé-
be. 

(Főszerkesztő Visy Zsolt, felelős szerkesztő 
Nagy Mihály. Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma - Teleki László Alapítvány. Budapest, 
2003.) 

Csorba Csaba 

PA LÁDI-KOVÁCS ATTILA: 
Tájak, népek, népcsoportok 
Válogatott tanulmányok 

A honismeret és a helytörténet művelői számá-
ra is figyelmet érdemlő munkát közölt az Akadé-
mia Kiadó az elmúlt esztendőben. Paládi-Kovács 
Attila akadémikus legújabb könyvének anyagát az 
utóbbi három évtizedben megjelent azon írásaiból 
válogatta össze, melyeket egyetemi hallgatói, ta-
nítványai leginkább keresnek, és azok az egyetemi 
könyvtárakban sem mindig találhatóak meg. A 
felsőfokú néprajzoktatás fontos területét jelenti az 
etnikai csoportok, néprajzi tájak ismerete, melyet 
Györffy István néprajztudós, a budapesti egyetem 
1934-ben létesített néprajzi tanszékének első veze-
tője kezdettől szorgalmazott. Nem véletlen, hogy 
Paládi-Kovács Attila, ugyanennek a tanszéknek 
professzoraként jelen munkájához az egykori jeles 
előd „Magyar föld - magyar nép" című gyűjtemé-
nyes kötetét választotta követendő példaként. A 
kötet utószavában a szerző megemlékezik három 
neves tanáráról is, akik a táj- és népkutatás iránti 
érdeklődését felkeltették és erősítették: Gunda Bé-
láról, Kádár Lászlóról és Szabó Istvánról. A könyv-
nek különös időszerűséget kölcsönöz, hogy a 
Györffy István által alapított egyetemi néprajzi in-
tézet 70. évfordulójára jelent meg, példaként szol-
gálva a néprajztudományhoz illő hagyományőr-
zésre. 

Az impozáns kötet 21 tanulmányt tartalmaz, 
három tematikus egységbe rendezve. Elsőként a 
Kárpát-medence regionális tagolódásáról, a kultu-
rális régiók értelmezéséről, a Felföld népi művelt-
ségéről kapunk átfogó képet, továbbá részletvizs-
gálatokat a kulturális határokról, kontaktzónákról, 
a kistájak és népcsoportok foglalkozási, gazdasági 
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szakosodásáról. A második egység részleteiben 
vizsgál több jellegzetes népcsoportot, mint pl. a 
palócokat, barkókat, az ukrán szórványokat, a pa-
lóc kirajzásokat, a romániai Bánság magyar falvai-
nak néphagyományát . A kötet harmadik része 
mindeddig kevésbé feltárt kistájakkal, népszige-
tekkel foglalkozik. A vázlatos tartalmi áttekintés-
ből is kitűnik a tanulmánykötet sokrétűsége, 
szemléletbeli gazdagsága, a honismeret számára 
hasznosítható számos témaköre. A recenzens nem 
is vállalkozhat teljes kép felrajzolására, csupán né-
hány gondolatot vethet fel, és a tanulmányoknak 
csak egy részét áll módjában megidézni. 

A kötet kezdő írásában a kulturális régiók nép-
rajzi vizsgálatával kapcsolatban a szerző elhatárol-
ja egymástól a kulturális területek és a nép területi 
csoportjainak fogalmát, rámutatva, hogy „mind-
két szférának saját mozgástörvényei vannak és a 
társadalmi mozgást a kultúra mozgása nem követi 
direkt módon" , ezért a két kutatási célt és kutatási 
módszert kívánatos különválasztani egymástól. A 
következő tanulmány a kulturális régió témakör-
ben kifejtett sokoldalú vizsgálat tárgyává teszi a 
Felföldet, mint földrajzi régiót, annak jellegét és ta-
goltságát, a megtelepülés és a területi szerveződés 
sajátosságait, az etnikumok, a nyelvhatárok és az 
etnikai folyamatok történeti alakulását, valamint a 
terület néprajzi jellegét. A Felföld történelmi szere-
pét, melyet a magyar államiság és művelődés foly-
tonosságában betöltött, Erdélyhez hasonlónak 
tartja. 

Tanulságos fejtegetést olvashatunk az észak-
magyarországi kulturális határokról és kontaktzó-
nákról, melynek kapcsán nyilvánvalóvá válik, 
hogy a felekezeti határok milyen fontos szerepet 
játszottak a népterület beíső tagolódásában. 
Ugyancsak tanulságos összefüggéseket mutat ki a 
szerző a természeti tájak és a nyelvhatárok között, 
rámutatva, hogy a Felföldön minden medence 
egy-egy ökológia fülke, más megnevezéssel élet-
kamra, melyek kedveztek a népszigetek, enklávék 
kialakulásának. Ezekhez igazodott az állami és az 
egyházi közigazgatás, így legtöbb vármegye 
egy-egy medencét töltött ki (pl. Nógrád, Gömör, 
Szepes, Túróc, Liptó, Árva). A természeti tájak és a 
közigazgatási egységek egybeesése elősegítette a 
táji- és népcsoporttudat összefonódását a Felföld 
népeinél. A táj természeti adottságainak és az ott 
élő népcsoportok, etnikumok gazdasági szakoso-
dásának, foglalkozási formáinak kapcsolatát Dél-
Gömör területén vizsgáló tanulmány több megha-
tározó jelentőségű tájfogalmat rögzít és foglalko-
zási formát határol el, mint pl. a bányavidéket, a 
karsztvidéket, a folyóvölgyi lapályt, az „agyag-
övezet" fazekasfalvait, a délnyugati erdővidéket, 
mint a barkóság lakóterületét. Amint a szerző 
megállapítja, a katolikus barkók népelnevezését a 
református gömöri-borsodi szomszédságuk ra-
gasztotta rá az erdős, elzárt dombvidék lakóira, 
akiknél a legerősebben élt a „mi-tudat" Gömör 
minden népcsoportja közül. 

Különálló témakört alkotnak a népcsoportok-
ról, etnikai tájakról szóló írások, melyek sorát a 
barkó etnikai csoport etnográfiai elemzése indítja. 

Nem véletlenül, mert ennek az e tnikumnak nép-
rajzi feltárása és monografikus vizsgálata Paládi-
Kovács Attila nevéhez fűződik. A népcsoport kul-
túrájának, életmódjának és társadalmi szervező-
désének sok szempontú, részletes vizsgálatából 
kitűnik, hogy Borsodban és Gömörben a római ka-
tolikus vallás a barkó csoport elsődleges kritériu-
mának tekinthető. A következő tanulmányban 
széles tudománytörténeti értékelésre alapozva ha-
tárolja körül a szerző a Palócföldet, utalva a pa-
lóc-barkó néptömbnek a történelem folyamán vál-
tozó, és jóval szélesebb genetikai kiterjedésére. E 
témakörhöz kapcsolódik a palóc kirajzások alföldi 
számbavétele. A részletes kimutatás és leírás 116 
települést regisztrál. 

A honismereti és a helytörténeti kutatások 
eredményeit egyaránt gyarapítja azon dél-alföldi, 
bánsági magyar falvak anyagi kultúrájának vizs-
gálata, melyek a XVIII. századi betelepítésük óta 
sajátos etnikai szigetet alkotnak. A konkrét elem-
zésből kitűnik, hogy az azonos táji, gazdasági, tár-
sadalmi feltételek és az intenzív interetnikus kap-
csolatok révén kialakult egy etnikumokat összefo-
gó „bánáti" tudat. Ugyancsak a szerző nevéhez fű-
ződik az a jelentős etnikumvizsgálat és témakuta-
tás, mely elsőként tárta fel a XVIII-XIX. századi 
ukrán szórványokat Északkelet-Magyarország te-
rületén. A sokrétű, alapos néptörténeti és etno-
geográfiai elemzés 63 településről mutatta ki az 
ukránok jelenlétét 1773 és 1910 közötti időből. A 
szerző az ukrán nép töredékekkel kapcsolatos sür-
gős feladatként határozta meg a névtani vizsgála-
tokat, a teljes helynévanyag összegyűjtését, a föld-
rajzi nevek feltárását, továbbá kívánatosnak tartja 
az ukrán tájszógyűjtemény összeállítását. Végső 
tanulságként megállapítja, hogy mindezen mun-
kákhoz égetően szükségesek lennének az alapos 
helytörténeti, birtoktörténeti, gazdaságtörténeti 
monográfiák, melyek a lakosság etnikai kérdéseire 
is tekintettel volnának. 

A tanulmánykötet további írásai mind tartalmi, 
mind módszertani szempontból közvetlenül is 
hasznosíthatóak a helytörténeti, honismereti kuta-
tások számára. Különösen figyelmet érdemel a ré-
gi Torna vármegye néprajzi jellegének értelmezé-
se, mely a történeti, etnikai, felekezeti körülmé-
nyeken kívül fontosnak tartja, és alaposan részle-
tezi a természeti adottságokat, a hidrogeográfia és 
a növényföldrajz meghatározó szerepét a zonális 
kistájak életformáinak kialakulásában. Ebbe a sor-
ba illeszkednek a Medvesalja földjéről és népéről, 
valamint a krassó-szörényi Karas menti magyar 
nyelvszigetről, Udvarszállásról szóló írások, me-
lyekben a természetföldrajzi, népességtörténeti és 
néprajzi sajátosságokat egymással szoros össze-
függésben veszi számba a szerző. A záró tanul-
mány a jelenkori etnikai folyamatok mérlegét von-
ja meg, utalva a történelmi előzmények meghatá-
rozó szerepére, és végső tanulságként rámutat, 
hogy Magyarország 1920 után az etnikai homoge-
nitás irányába haladt; az 1970-es évek végétől vi-
szont az ország nemzetiségi politikája a népcso-
portok, diaszpórák megőrzésére irányul. 
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Paládi-Kovács Attila monografikus jellegű 
néptani tanulmánykötete nemcsak a néprajz sza-
kos egyetemi hallgatók és az etnográfusok számá-
ra nyúj t hasznos tájékozódást, ismeretszerzést; ha-
nem bátran ajánlhatjuk a honismeret, a helytörté-
net kutatói, munkásai, valamint a nemzeti kultúra 
iránt érdeklődő művelt közönség számára is ön-
képzésre szolgáló hasznos olvasmányként. 

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 
Selmeczi Kovács Attila 

Autonóm közösségek 
a magyar történelemben 
Tudományos konferencia 
Kiskunfélegyházán 2003-ban 

1985-ben először gyűltek össze Kiskunfélegy-
házán a Jászkunság kutatói, hogy beszámoljanak 
legújabb kutatásaik eredményeiről. Ezt követően 
1988-ban Szolnokon, majd 2000-ben ismét Kiskun-
félegyházán került megrendezésre a „Jászkunság 
kutatása" című konferencia. 2003 májusában im-
már harmadik alkalommal adott otthont a város 
annak a rangos rendezvénynek, amely - bár a ko-
rábbiak folytatásának tekinthető - azoknál na-
gyobb feladatra vállalkozott. Szervezője Bánkiné 
Molnár Erzsébet igen jó érzékkel tágította ki a kon-
ferencia témáját az autonómia kérdéskörét az egykori 
Jászkunság, sőt az ország határain is túlra, a törté-
nelmi Magyarország területére. A kiváló felké-
szültségű, országos és nemzetközi hírű szakembe-
rek részvételével rendezett tanácskozáson öt szek-
cióban összesen 22 előadás hangzott el, ami önma-
gában is jelezte a téma iránti érdeklődést, annak 
időszerűségét számtalan, a társadalom szinte min-
den szintjére kiterjedő összefüggéseit. 

Az előadások írott változata igényes kivitelű 
kötetben Bánkiné Molnár Erzsébet gondos szer-
kesztésében szokatlanul rövid idő alatt, még a 
konferencia évében megjelent. Az első tanulmány 
Demény Lajos bukaresti egyetemi tanár munkája , 
melyből a korábbiaknál árnyaltabb képet kapha-
tunk arról, mit jelentett a székely szabadság és au-
tonómia az Erdélyi Fejedelemség korában olyan 
területen, ahol mint írja a „személyi, területi és közös-
ségi autonómiák egész hálózata szőtte át az országban 
lakó népek életét." Kristó Gyula akadémikus az okle-
velekben szereplő helynevek, személy- és népne-
vek segítségével arra a többször is vitatott két fon-
tos kérdésre keresi a választ, mikor és honnan tele-
pültek be a jászok Magyarországra. Tanulmánya 
bizonyára további kutatásokra ad ösztönzést, s 
megbízható válaszokat a történeti és régészeti ku-
tatások együttes eredményei adhatnak majd. Vé-
kony Gábor az ELTE docense a népnév - ez esetben 
a filiszteus név - és az autonómia közötti össze-
függést vizsgálja, valamint azt, hogyan kapcsol-
ható a filiszteus megnevezés a jászok nevéhez. 
Blazovich László egyetemi tanár a kunok betelepü-
lését, jogi helyzetének főbb vonásait elemezve azo-
kat a változásokat mutatja be, amely a kun székek 
kialakulásának folyamatában a kun autonómiát 
jellemezték. Egyben felhívja a figyelmet a kunok 

és székelyek kiváltságai közötti számos hasonló-
ságra. 

Pálóczi Horváth András a kunok régészeti ha-
gyatékát, elsősorban a sírleleteket elemezve szem-
lélteti egy idegen népcsoport útját a beköltözéstől 
a magyar viszonyokba történő beilleszkedésig. 
Számos értékes adattal gazdagítja a viseletek törté-
netét, rámutatva az első és második nemzedék le-
letei közötti különbségekre. Orosz István egyetemi 
tanár tanulmányából egy másik kiváltságos nép-
csoport, a hajdúk autonómiájának vizsgálatával 
arra a kérdésre kaphatunk választ, mit jelentett 
Bocskai 1606-os privilégiuma, s hogyan változott 
az autonómia lehetősége a század végéig. A kato-
náskodás nem kedvezett az autonómia kialakulá-
sának, de a későbbieken földművelővé, állattartó-
vá váló közösségekben az önkormányzatiság szá-
mos eleme létezett, többek között megjelent a sta-
tútum alkotás. A témakörhöz jól kapcsolódik 
Mónus Imre levéltáros tanulmánya, melyben a haj-
dúvárosok statútumainak vizsgálatával konkrét 
példákkal szemléletesen mutatja be, hogyan szer-
vezték meg magukat a XVII. században a kiváltsá-
gos települések saját védelmük érdekében. Mar-
janucz László egyetemi docens a Temesi Bánság 
XVIII. századi történetének vizsgálatával egy egé-
szen különleges földrajzi és jogi helyzetű régió 
esetében mutatja be az autonómia és a regionalitás 
összefüggéseit. 

Mit jelentett valójában az oly gyakran emlege-
tett jászkun autonómia, milyen jogi, gazdálkodási, 
igazgatási, olykor pedig érzelmi alapjai voltak en-
nek, s hogyan változtak az idők folyamán? Ezekre 
a kérdésekre kaphatunk választ a téma kiváló is-
merője Bánkiné Molnár Erzsébet összegző igényű 
tanulmányából. Bagi Gábor történész egy, az auto-
nómiát igen erősen őrző tájegység a Jászság eseté-
ben azt vizsgálja, milyen történelmi okokra vezet-
hető vissza az az olykor már anakronisztikusnak 
tűnő törekvés, amely a polgári korban a re-
dempciós összeg visszakövetelésére, s még a XX. 
században is az önálló Jász megye létrehozására 
irányult. Kocsis Gyula néprajzkutató a XVI-XVII. 
században vizsgálja a jászsági autonómia emléke-
it. A hiányos források ellenére fontos áttekintést ad 
arról, hogyan válik a települési autonómia a XVII. 
századra a Jászság egészére kiterjedő területi auto-
nómiává. Fazekas Mihály néprajzkutató a Nagy-
kunság népéletében megfigyelhető, írásban nem 
rögzített autonómia jelenségeket mutatja be. Örsi 
Julianna szemléletes példákkal elemzi a Jászkun-
ságban a szokásjog, illetve a későbbi törvények ál-
tal szabályozott népi bíráskodást, egyben felhívja 
a figyelmet a Jászkun Kerület rendkívül gazdag 
forrásanyagára. Nóvák László Ferenc néprajzkutató 
a három város, Nagykőrös, Cegléd és Kecskemét 
különböző szintű autonómiájának elemzésével a 
korábbi, olykor leegyszerűsítő nézetekkel szem-
ben új szempontokra hívja fel a figyelmet, miköz-
ben érdekes összehasonlítást olvashatunk a jász-
kun települések, illetve a három város autonómiá-
járól. Szabó Ferenc történész tanulmányából azokat 
a törekvéseket ismerhetjük meg, melyekkel a Bach 
korszak közigazgatása a birodalomra veszélyes-
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nek látszó települési autonómiák teljes megszün-
tetésére törekedett, s amivel szemben az ellenállás 
bizonyos formái elsősorban a közbirtokosságok-
ban és az egyházi szervezetekben jelenhettek meg. 
Radics Kálmán levéltárigazgató a törvényhatósági 
bizottságok 1945 utáni tevékenységéről szóló ta-
nulmányában konkrét példákat találhatunk arra 
vonatkozóan, hogyan változott, illetve csökkent 
az önkormányzatiság a korábbi időszakokhoz ké-
pest, s ezzel együtt a fennmaradt iratok forrásérté-
ke is. 

Több tanulmány foglalkozik a különböző egy-
házakon belüli autonómia megnyilvánulási for-
máival. Kása László akadémikus a protestáns egy-
házi önkormányzat fontos testületének a presbité-
riumnak a történetét és működését mutatja be, 
Barha Elek egyetemi tanár pedig a görög szertartá-
sú katolikus egyházközségekben vizsgálja a hit-
élet és autonómia sajátosságait. Bárth János nép-
rajzkutató tanulmányában a megye-ként emlege-
tett székely egyházközségek történetét, szervezeti 
felépítését bemutatva a megye szó egyháztörténeti 
jelentésének további vizsgálatára hívja fel a figyel-
met . Csorna Zsigmond néprajzkutató tanulmányá-
ból pedig igen érdekes képet kaphatunk a zsidó 
hitközségekben megnyilvánuló gazdasági autonó-
miáról, amiben elsősorban a zsidó vallásból adódó 
étkezési törvények játszottak szerepet. 

Égető Melinda néprajzkutató az alföldi szőlőhe-
gyek szervezésében megnyüvánuló autonómiát 
mutat ja be, Ujváry Zoltán professzor pedig egy kü-
lönleges, szintén a szőlőkultúrához kapcsolódó 
jogszokás, az Ukkon pohár felmutatásával kapcso-
latos ismereteket és kérdéseket fogalmazza meg. 

Talán a témák felsorolása is érzékelteti, milyen 
széles áttekintést kaphatunk az autonómia külön-
böző területeiről, ami egyben alátámasztja azt a 
megállapítást is, amelyet Makk Ferenc a kötet elő-
szavában fogalmaz meg: „Az igazi demokráciáért 
mindig meg kellett, illetve meg kell küzdeni." Ugyan-
akkor ehhez a küzdelemhez számos példát merít-
he tünk saját múltunkból, történelmünkből. 

A konferencia és a tanulmánykötet szép példá-
ja egy vidéki múzeum tudományszervező tevé-
kenységének. 

Papp Izabella 

Lokális világok 
Együttélés a Kárpát-medencében 
Szerk.: Bakó Boglárka 

A magyarság és a szomszéd népek sok évszá-
zados együtt létezése, a többségi és kisebbségi 
helyzet impériumváltozásoktól függő változásai 
számtalan szépirodalmi, tudományos, ismeretter-
jesztő kötetnek, tanácskozásnak, programnak volt 
tárgya az elmúlt évszázadokban. Közös jellemző-
jük, hogy a térség egyik kényes kérdését érintik. 
Megközelítésüket egyfelől, akár a veszélyeztetett-
ségből, akár az uralmi helyzetből adódó elfogult-
ság alapállása, másfelől viszont az objektivitás igé-
nye jellemezheti. Ez utóbbi mondható el a címben 

jelzett tanulmánykötetről, amely a Lokális identitás 
és interetnikus kapcsolatok elemzése Kárpát-medencei 
magyar településeken című stratégiai program ered-
ménye. Négy műhely - az MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézete, a csíkszeredai Kommu-
nikációs Antropológiai Munkacsoport, a kárpátal-
jai Limes és a felvidéki Fórum kutatócsoport - , há-
roméves közös kutatás keretében kísérelte meg 
feltárni a történelmi országterület tizenöt települé-
sének etnikumközi kapcsolatrendszerét, emellett -
meghatározott jellegzetességekre figyelve, esetta-
nulmányokban - , a helyi és regionális önazonos-
ság összetevőit. 

Az interetnikus viszonyok első szempontrend-
szere az együttélés időtartama volt, tehát kiterjedt 
úgy a többgenerációs, mint az újabb keletű együtt-
élésre. A mélyinterjúk és a strukturált interjúk al-
kalmas módszernek bizonyultak az egymás mellé 
került népek közötti formális kapcsolatrendszer, a 
komasági, baráti, a politikai, kulturális és gazdasá-
gi kapcsolatok változásainak feltérképezésére. A 
másik alkalmazott szempontrendszerül az együtt-
élés viszonyait választották. Ennek keretében fi-
gyelmük kiterjedt a koegzisztencia hierarchikus 
vagy egyensúlyi rendszerére, a lezajlott változá-
sok okaira és következményeire, a települések bel-
ső vezetése vagy a kulturális vezető szerep esetle-
ges módosulásaira, az etnikai feszültségek forrása-
ira, indítékaira. 

Az etnikumok „másikról" való gondolkodási 
rendszerének feltárása, az észlelt kulturális cím-
kék és előítéletek jelentősen utaltak a vizsgált kö-
zösségek identitására. Tapasztalati tény, hogy egy 
népcsoport etnikai identitása konfliktushelyzetek-
ben erősödik föl, amikor akár kialakult normáikat, 
akár fizikai vagy kulturális létüket érzik veszé-
lyeztetve. A kutatás lokális kötődéseket megragadó 
szándéka a közösségi önazonosság épülésének, 
működésének időbeli alakulását, a helyi jellegze-
tességek mikrorégión belüli összevetését is céloz-
ta. Fontos - a honismeret művelőit különösen érin-
tő - , vizsgálati pontként szerepelt a szimbolikus 
terek: emlékhelyek, emléktáblák, szobrok, „szent 
helyek", történelmi hagyományokat alátámasztó 
romok stb. - , megléte illetve szerepe a tudatos ön-
definíciós törekvésekben. A tanulmányokból le-
vonható egyik fontos végkövetkeztetés, hogy a kö-
zösségek lokális és regionális identitástudatának 
változása szoros összefüggést mutat a politikai, a 
gazdasági és kulturális rendszerekben lezajlott 
változásokkal, az anyanemzet és a média hatásá-
val, a mindennapi nyelvhasználat módosulásai-
val. 

A kutatási programba 15 olyan települést von-
tak be, amelyeket a társult szakemberek már ko-
rábban, más szempontok szerint vizsgáltak, kö-
vetkezésképp - helyismeretükből adódóan - , az 
előzetes terepfelmérések mellőzhetővé váltak. A 
mai politikai határokon átnyúló kutatási együttműkö-
dés egyfelől összehasonlításokra adott lehetőséget, 
amelyeket - az eltérő anyaggyűjtési és feldolgozá-
si módszerek ellenére - az azonos kutatási csomó-
pontok (témakörök, eszköztár) tettek lehetővé. 
Másfelől a tudományköziség a sokoldalú megközelí-
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tést szolgálta, hiszen a kutatók között szociológu-
sokat, néprajzosokat, nyelvészeket, kulturális ant-
ropológusokat egyaránt találunk. 

A Kárpát-medence mely magyarlakta régióira 
terjedt ki a kutatás? A vizsgált települések csak-
nem felét Erdélyből választották, nevezetesen Ko-
rond, Fehéregyháza, Kisbács, Zabola, Székelyszál-
dobos, Székelyzsombor és Apáca szolgált a kérde-
zés helyszínéül. Kárpátaljáról és Felvidékről 3-3 fa-
lut - Bátyút, Csapot és Tiszaújlakot, valamint Dió-
szeget, Tornaiját meg Taksonyt - vontak be a fel-
mérésbe. A bácskai Feketics mellett a várvidéki Fe-
lsőpulya jelentette a terepmunka további régióit. 

Erdélyben a magyar-román-roma együttélés 
jellegzetességeire összpontosítottak. Közös jellem-
zője a vizsgált udvarhelyi, háromszéki, kolozsi, 
Maros és Brassó megyei településeknek egyfelől a 
helyi közösségek magyar bürokratikus, gazdasági 
vezetése, domináns anyanyelvhasználata és az 
etnikus hierarchia csúcsán állás, másfelől a három 
nép térbeli és kapcsolatbeli elkülönülése. A ma-
gyar - román viszonyt a konfliktuskerülő magatar-
tással, a vegyes házasságok kis számával és presz-
tízscsökkentő szerepével írták le a kutatók. A cigá-
nyokkal viszont gyakoribbnak ítélték a konfliktu-
sokat, amelynek okát a gazdasági-kulturális kü-
lönbségekben, következményét a vegyes házassá-
gok elenyésző voltában vélték felfedezni. A kuta-
tók - Bakó Boglárka, Bíró A. Zoltán, Bodó Julianna, 
Fosztó László, Gagyi József, Oláh Sándor, Pozsony Fe-
renc és Túros Endre - végkövetkeztetése, hogy a ki-
választott településeken a magyarság erős lokális 
és regionális azonosságtudattal rendelkezik. 

Kárpátalján a magyar-orosz-ukrán-roma viszo-
nyok feltárására vállalkoztak. A népesség kevere-
dése itt már előrehaladottabb stádiumba került, 
amelyet az etnikai határok elmosódottabb voltá-
val, a magyarság hatalmi súlyának csökkenésével, 
a határváltozások nemzetiségi arányokat befolyá-
soló hatásával jellemeztek a szakemberek. Az et-
nikai elkülönülés a nyelvhasználat, a belső kap-
csolatrendszer és az egymásról alkotott sztereotí-
piák terén volt minden irányban kimutatható. A 
szakmai szempontból sajnos alulképzett, a többsé-
gi nyelvet sok esetben elégtelen szinten beszélő 
magyarok ugyanakkor erős lokális, kevésbé erős 
regionális és gyenge anyaországi kötődésekkel 
rendelkeztek - ebben foglalható össze Beregszászi 
Anikó, Csernicskó István és Karmacsi Zoltán vizsgála-
tának eredménye. 

A felvidéki interetnikus kapcsolatokat az impé-
riumváltásokkal összefüggő történeti és az 1989 
utáni politikai változások összefüggésébe helyez-
ték. Az iskoláztatás, a nyelv- és névhasználat, a ve-
gyes házasságok, a bürokratikus helyzet terén két-
ségkívül lemérhetők a módosulások, ami a lokális 
identitásokat, a szimbolikus térfoglalást, az etnikai 
elkülönülést is nagymértékben befolyásolta. Áren-
dás Zsuzsanna, Danter Izabella és Puskó Gábor kuta-
tásaiból az is kiderül, hogy északi nemzetrészünk 
és a szlovákság együttélését a mikroregionálisan is 
gerjesztett konfliktusok, a többségi-kisebbségi 
kommunikációzavarok, következésképp az etni-
kai határok megmerevedése jellemzi. 

Bácsfeketehegyen Hajnal Virág a nyelvi-antropo-
lógiai megközelítést választotta az őshonos ma-
gyar s a később betelepült szerb meg montenegrói 
lakosság etnikumközi viszonyainak a leírásához. 
A történelem itt interjúrészletekből, etnikai sztere-
otípiák és előítéletek felidézésén keresztül eleve-
nedik meg. A feketicsiek kunhegyesi eredete s a 
testvértelepüléssel fenntartott kapcsolat elemzése 
a helyi identitás fontos összetevőbe világít rá. A fi-
atal kutató ú j adaptációs stratégiák kiépítésére is 
felfigyelt az ott élők önazonosságában, a nyelvi 
kapcsolatokban és az interetnikus érintkezések-
ben. 

A burgenlandi mikrorégióban Szoták Szilvia az 
erőteljes beolvadás különböző fokozataival talál-
kozott. A vegyes házasságok, a nyelvi asszimiláció 
eseteinek bemutatása mellett e közösség nyelv-to-
vábbörökítési erőfeszítéseire, az anyanemzeti gaz-
dasági és kulturális kapcsolatokra, a nyelvi jogok 
makroszintű áttekintésére is kiterjedt a kutató fi-
gyelme. A magyar közösség szimbolikus tereinek 
egyre csökkenő viszonyai között az idősebb nem-
zedékek és az értelmiség az, amely fontosnak érzi 
a lokális és nemzeti identitás átörökítését. Miután 
törekvéseik jobbára kulturális színezetűek, a több-
ség-kisebbség viszony harmonikusnak, feszült-
ségmentesnek mondható. 

A tanulmánykötet használhatóságát nagymér-
tékben elősegítik Sebők László etnodemográfiai tér-
képmellékletei. Az önismereti irodalomként fel-
fogható könyv összegző tanulmányában Bakó Bog-
lárka rámutat, hogy „globális világunk lokális világok-
ból áll. A lépték lekicsinyítése lehetővé tette, hogy valós 
élethelyzeteken, kézzelfogható szereplőkön és valódi 
konfliktusokon keresztül mutathassunk be olyan nagy 
léptékű társadalmi folyamatokat, melyek egy távoli 
perspektívából globálisnak tűnhetnek, ám csak lokali-
tásukban ragadhatok meg valójában. Azaz a velük 
együtt élő többi etnikumról való gondolkodási rendszer-
ről van szó." 

(MTA Társadalomkutató Központ, Bp., 2003) 
Székely András Bertalan 

SOKCSEVITS DÉNES: 
Magyar múlt horvát szemmel 

Vitatható történelmi események feltárása, be-
mutatása mindig bátor vállalkozás. Erre a siker re-
ményében csak olyan írástudó vállalkozhat, aki 
nagyon jól ismeri a probléma sokféle vonatkozását 
és képes azt „sine ira et studio" a közvélemény elé 
tárni. Dr. Sokcsevits Dénes a pécsi és zágrábi egye-
tem tanára, történész-kutató ezen ritka személyi-
ségek közé tartozik. „Egész eddigi munkáságomat 
annak szenteltem, hogy magyarok és horvátok 
jobban megértsék és kölcsönösen jobban megis-
merjék egymást" - írja személyes elkötelezettségé-
ről. A könyv a horvátok magyarságképét vizsgálja 
a XII. és a XX. század közötti nyolc viharos évszá-
zadban, amely alatt „viszály és együttműködés, 
ellenségeskedés és szoros barátság, sőt valóságos 
testvéri összefonódás váltogatta egymást." 
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A horvát-magyar államközösség ideje alatt jó-
részt baráti volt a kapcsolat, amit szükségszerűen 
erősített a török elleni közös védekezés, az azonos 
vallás, a nyugat i kultúrkörhöz való kötődés, a la-
tin nyelv hivatalos használata. Ezekre az évszá-
zadokra még nem jellemzők a nemzeti, nyelvi el-
lentétek. Közismert, hogy a Frangepánok, Zrínyi-
ek egyaránt beszéltek, írtak horvátul és magyarul 
is. Ezt a kedvező kapcsolatot a XVIII. század vé-
gén éledező nacionalizmusok fordították negatív 
irányba. Az 1790-től az 1918. évi szétválásig terje-
dő időszakot részletesen tárgyalja a szerző. Ezek-
ben az évtizedekben a horvát közvélemény is 
megosztottá vált és éles viták folytak a magyarok-
kal való változatlan együttműködés hívei (az ún. 
„magyarónok") és a délszláv egység valamint a 
horvát függetlenség „illírjei" között. A könyv azért 
nevezhető hiánypótlónak, mert a művelt magyar 
közvélemény előtt is teljesen ismeretlen források-
ból ismerteti meg az olvasót a másik oldal vélemé-
nyével. 

A magyar nemzeti ébredés, a reformkor, a sza-
badságharc megítélésének árnyaltabbá tételében is 
sokat segíthet, ha megismerjük a másik fél állás-
pontját, véleményét is. Érdemes elgondolkodnunk 
azon, hogy pl. 1848-ban a horvát részről „szűkkeb-
l ű d n e k érzett magyar nemzetiségi politika ho-
gyan vezethetett Jelaéié „preventív-honvédő há-
borújához", és azon is, hogy miért tisztelik a bánt 
ma is egyik legnagyobb történelmi személyisé-
gükként zágrábi szomszédaink, mi pedig - Petőfi 
verse nyomán - azt tanítjuk, hogy „fut Bécs felé..." 

Igen árnyalt és elfogultságmentes az abszolu-
tizmus korának, a horvát-magyar kiegyezésnek, 
és a különböző bánok működésének tárgyalása. 
Megismerkedhetünk a politikai hangulatváltozá-
soknak a horvát irodalomra, művészetre, oktatás-
ra gyakorolt hatásával. A napi politika szélsősége-
sei még a távoli múlt egykor pozitív kapcsolatait is 
hátrányosan tüntetik fel. A „hódító, vad, keleti no-
mád magyarok" elleni védekezés áthatja a XIX. 
század évtizedeit és végzetesen megmérgezi a két 
nép viszonyát. 

Igen érdekes a könyv „Magyarellenesség anti-
szemita köntösben" című fejezete, vagy a millen-
niumi ünnepségsorozathoz való egykori horvát 
viszony, és azok a kevésbé ismert közeledési kísér-
letek, amelyek Deák Ferenc vagy Tisza István ne-
véhez fűződnek. Hasonlóképpen az újdonság va-
rázsával hatnak azok a képi illusztrációk, amelyek 
az események szereplőit illetve a horvát történe-
lem jeles mozzanatait mutatják be. 

A téma további megismerését segítik és sugall-
ják a felsorolt forrásmunkák: naplók, sajtóanya-
gok, emlékiratok, tudományos-ismeretterjesztő, 
szépirodalmi művek és történeti feldolgozások. 
Az olvasó sajnálja, hogy a könyv végén az 1918 
utáni időszakra csak vázlatos utalások történnek, 
hiszen a nagy délszláv szerelmes egyesüléstől a 
gyilkos szétválásig történt események ilyen tárgy-
szerű bemutatására is joggal lennénk kíváncsiak. 

Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a horvát 
függetlenség 1991-es kivívása óta egyértelműen 

kedvezővé vált a horvát-magyar viszony. Ezt jel-
zik az idézett zágrábi közvélemény-kutatások is, 
amelyek szerint a horvátok az osztrákok mellett a 
magyarokat tartják legjobb barátaiknak. Ennek 
egyik gesztusa pl. az is, hogy Jelaéié lovas szobrát 
megfordítva helyezték vissza a zágrábi főtérre: 
kardjával már nem Budapest felé mutat! Másrészt 
az is közismert, hogy a horvát tengerpart egyik 
legkedveltebb magyar üdülési célterület. 

A korábbi hivatalos közjogi-állami kötöttsé-
gektől megszabadulva remélhetőleg ez a jószom-
szédi, baráti viszony marad meg azon két nép kö-
zött, amely évszázadokon át nagy véráldozatok 
árán közösen védte Európát. 

(Kapu Könyvek - 2004.) 
Dr. Tóth József 

BÁCSORSZÁG 
Vajdasági honismereti szemle 

Jó kézbe venni a Bácsország című folyóiratot, 
vagy ahogy a szerkesztőség az alcímben meghatá-
rozta: szemlét. Találóbb is ez a meghatározás, 
mintha a megszokott folyóirat kifejezést használ-
nák, mert végig tekintve a lap tartalmán, minden 
egyes szám arra törekszik, hogy szemlét tartson a 
Vajdaság elmúlt időszakában született honismere-
ti tevékenysége felett, és megossza az új termést az 
olvasókkal. 

Több éve ismerem a lapot, rendszeres olvasója, 
sőt a számomra fontos adatok rögzítője is vagyok. 
Már a bevezető mondatokban szeretném közhírré 
tenni: nemcsak regionális, hanem országos érdek-
lődésre is érdemes lapot vehet a kezébe és olvas-
hat az, aki hozzá jut a Bácsországhoz. 2001-ben 
Dankó Imre professzor úr néhány mondatban e lap 
hasábjain már méltatta a folyóiratot, de úgy ér-
zem, hogy ennyi idő elteltével érdemes ismét fel-
hívni olvasóink figyelmét a rendkívül sokoldalú és 
tartalmas lapra. A Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram és az Illyés Közalapítvány támogatásával 
évharmadonként megjelenő szép kiállítású szemle 
mind a külcsín, mind a belbecs vonatkozásában 
magas szintű következetességet és egységet mu-
tat. 

Azt kell megállapítanunk - továbbra is a külső 
megjelenésnél maradva - , hogy egy rendkívül 
egységes, tipográfiáját, képanyagát és tartalmát te-
kintve következetes szerkesztői munka érvénye-
sül a szemle szerkesztésében. A jeles személyekből 
álló népes szerkesztőbizottság előbb Ricz Péter, 
majd Vékony László főszerkesztő irányítása mellett 
számról-számra ismétlődően, hatalmas munkát 
végez, jelentős erőfeszítéseket tesz az írások szín-
vonalának biztosításáért, a képanyag összegyűjté-
sért. Úgy gondolom, hogy a Bácsország külső 
megjelenése már fél siker ahhoz, hogy az olvasók 
örömmel vegyék kézbe a lapot. Ritkán szokta a 
recenzáló figyelemmel kísérni a tördelő (jelen eset-
ben Göncöl Róbert) munkáját, de a jelenlegi számí-
tógépes tördelési gyakorlatot ismerve - ami gyak-
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ran újból és újból képes elkövetni az olvasószer-
kesztő által is csaknem észrevehetetlen hibákat 
azt kell megállapítanunk, hogy áttekinthető, tiszta 
és világos, jól olvasható, tördelési hibát csak elvét-
ve tartalmazó oldalak jelennek meg számról szám-
ra. 

Mielőtt a tartalomról írnék néhány szót, úgy 
gondolom, hogy érdemes röviden bemutatni a lap 
csaknem évszázados - de a politika akaratából és a 
pénztelenség miatt sajnos hosszú időre megszakí-
tott - történetét. Először 1904-ben, Csillag Károly 
szerkesztésében látott napvilágot a folyóirat, mint 
politikai és szépirodalmi képes újság, de két évnyi 
működés után megszűnt. Szerzői között Kosztolá-
nyi Dezső, Brenner József (a későbbi Csálh Géza), Áb-
rányi Emil, Jovan Jovanovise Zmaj stb. nevével talál-
kozhattak az olvasók. 

Több mint 90 év telt el az újraindításig. 1995-
ben a szerkesztő, Magyar László egykori levéltáros 
még abban reménykedett, hogy sikerül a folyóira-
tot biztos anyagi lábakra helyeznie, hiszen a Sza-
bad 7 N a p szabadkai hetilap mellékleteként jelent 
meg, és a jeles szerzőgárda szerte a Vajdaságban 
rendelkezésre állt. A szakmailag színvonalas lap 
azonban 1998-ban ismét zátonyra futott, meg-
szűnt, szerencsére csak néhány hónapra. 

1998-ban elkezdődött a lap harmadik időszaka, 
átszervezett szerkesztő gárdával, a lap önálló 
megjelenésre törekvő szándékával. Ricz Péter, 
majd Vékony László főszerkesztő alapvető törekvé-
sét - és ezt a szemle minden száma bizonyítja - si-
ker koronázta. Büszkén vállalhatják, hogy sikerült 
sokoldalú, mély merítésű, a szakszerűségből jottá-
nyit sem engedő, de olvasmányos, a szó szorsan 
vett értelmében is színes lapot teremteniük. 

A csillagok állása is kedvezett a megújulásnak, 
a biztonságosabb megjelenésnek. A lapot újonnan 
alapító Népkör Magyar Művelődési Központ, a fe-
lelős kiadó szerepét vállaló Grafoprodukt Kft. 
olyan nagyszerű szolgálatot tettek a vajdasági ma-
gyarságnak, amely az iskolai tanulóktól kezdve a 
középkorosztály tagjai mellett a nyugdíjasok igé-
nyét is messzemenően igyekszik kielégíteni, isko-
lai végzettségtől függetlenül. Ami különösen fi-
gyelemre méltó: a lap helyet ad hasábjain nemcsak 
a muzeológusoknak, levéltárosoknak, pedagógu-
soknak, helytörténeti kutatóknak, a természettu-
dományok képviselőinek, újságíróknak, hanem 
„ismeretlen" tudósítóknak is, akik egy-egy hely-
történeti eseményről, helyi kutatásokról küldenek 
beszámolót a lap számára. Csak egy dolog számít: 
a minőség, az eredeti ismeretek feltárása, olvasmá-
nyos megírása. 

Végeztem egy kis statisztikai számvetést is a 
2001-2004. évi lapszámokat áttekintve. A négy év 
alatt több mint másfél száz szerző írt a szemlébe, 
és közülük több mint ötvenen kettő, vagy ennél 
több cikkel tisztelték meg a lapot. Közülük is sze-
retném kiemelni Dudás Antal, Horváth József, 
Kalapis Zoltán, Kocsis Antal, Virág Gábor, Weisenbeck 
József nevét. Többen vannak, akik Magyarország-
ról írták cikkeiket: szegedi, bajai, kecskeméti stb. 
szerzőket találunk a tartalomjegyzékben. 

Lenyűgöző a lap tartalmi sokszínűsége. Város-
történet, az épületek, utcák története, híres szemé-
lyek, országos és helyi jelentőségű jeles történelmi 
események, néprajzi írások, oktatás- és iskolatörté-
neti dolgozatok teszik változatossá és élvezetessé 
a Bácsországot. 

A harmadik jellegzetesség, ami a magyar nyel-
vű honismereti lapok közül kiemeli a Bács-
országot, az az illusztrációk sokasága. Fantaszti-
kusan gazdag gyűjteményekből válogathatnak a 
szerkesztők, a szerzők egy-egy lapszám összeállí-
tásakor. Közismert képeslapgyűjtők, közintézmé-
nyek, korabeli sajtóanyagok, magánszemélyek 
fényképei, neves művészek illusztrációi alkotják 
számról-számra a tartalomhoz illő képanyagot. 
Irigylésre méltó a lap tartalmi, illusztrációs gaz-
dagsága. 

A szemle sikeréhez valószínűleg nagyban hoz-
zájárul az is, hogy a szerkesztőség jól látható tö-
rekvéseként igyekeznek minél több olyan írást is 
közölni, amely egy-egy város, vagy falu lakói fi-
gyelmét hívják fel a helyi értékekre. Magánszemé-
lyek, iskolák pedagógusai, könyvtárak használ-
hatják eredményesen a lapban közölt gazdag is-
meretanyagot. Nem véletlen, hogy a Bácsország 
2002-ben elnyerte a magyar Honismereti Szövet-
ség érmét. Megérdemelt és a szerkesztőségnek, 
szerzőknek erőt adó döntés volt. 

Egy kissé keserűen kell e dolgozat végén meg-
állapítanom, hogy a lap Magyarországon csak a 
Kis Magiszter könyvesboltban (Bp. Magyar u. 40.) 
kapható és tudomásom szerint az előfizetése is 
megoldatlan. Nagyon megérett e lap arra, hogy a 
magyarországi Honismeret is segítse a hazai ter-
jesztést. 

Tóth Béla 

TOLNAY GÁBOR: 
Föld - ember - törvény 
Adatok, tények, következtetések Dévaványa 
mezőgazdaságának és mezőgazdasági né-
pességének történetéből a XX. sz. első felé-
ben 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatósága csaknem félezer oldalas terjedelmű 
monográfiát jelentetett meg, melyben Tolnay Gá-
bor Dévaványa mezőgazdaságának és a település 
mezőgazdaságból élő népességének történetét 
mutatja be. Az időhatár 1895 és 1950, azaz több 
mint fél évszázadot ölel fel. A korszak központi 
kérdése a Nagyatádi-féle földreform, amelynek 
történetével már több mint négy évtizede foglal-
kozik a szerző. De tekintettel van az előzményekre 
is, a megelőző csaknem fél évszázadra, azaz a job-
bágyfelszabadítás utáni évtizedekre. 

Dévaványa, mivel szerencsésen megmaradtak 
az 1920-as évek földreformjával kapcsolatos iratai, 
különösen alkalmas volt arra, hogy mintaként 
szolgáljon egy alapos vizsgálathoz, afféle történel-
mi mélyfúráshoz. A levéltári adatokat jól kiegészí-
tették a helyi sajtóból (Dévaványai Hírlap) hozzá-

116 



férhető információk is. Dévaványa múlt jának vizs-
gálata az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult, 
aminek oka részben egy közigazgatási átszerve-
zésben is kereshető: 1950-ben Jász-Nagykun-
Szolnok vármegyéből áthelyezték Békés megyébe. 
A nagyközség egyébként 2000-ben kapta vissza is-
mét városi rangját. 

A hatalmas mennyiségű tényanyagot a szerző 
igyekezett a lehető legteljesebben kiaknázni és 
közzétenni, így jött létre egy elemzésekkel kísért 
forrásgyűjtemény. A munka elvégzését támogatta 
az OTKA, a XX. Század Intézet, de nem lebecsül-
hető a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület segítsége sem. Ennek elnöke, Hajdú Jó-
zsef volt, aki egyben a kötet tipográfusa és a tet-
szetős borítójának megtervezője. Jól tudta haszno-
sítani a szerző Szabó Ferencnek Békés megyei le-
véltárnak, majd múzeumigazgatójának (a kötet 
lektora) útmutatásait, tanácsait is. (Aki a szerző 
munkásságára kíváncsi, az részletes életrajzot és 
bibliográfiát talál a kötet hátsó borítóján.) 

A kötet I. részének szerzője Marsi István. Neki 
köszönhető Dévaványa térsége természetföldrajzi 
bemutatása. Sokat változott az Alföld természeti 
képe az elmúlt évszázadban, de másfajta változá-
sok is voltak. A közigazgatási elcsatolások miatt a 
település külterülete az 1920-as évekig jóval na-
gyobb volt a mainál. A XVII. század végéig a meg-
felelő földrajzi adottságú ármentes térszíneken 
szántóföldi növénytermesztés folyt, az időszako-
san vízzel borított területekre a külterjes állattartás 
volt a jellemző. A XIX. századi nagy vízrendezési 
munkák alapvetően megváltoztatták az Alföld ter-
mészeti képét. A XIX. század közepétől jelentősen 
növekedett a mezőgazdaságilag hasznosítható te-
rület, a rétek rovására gyarapodott a szántóföldi 
művelésre használt területek aránya. A mezőgaz-
daság kollektivizálása hozta a következő nagy vál-
tozást az 1960-as évektől: uralkodóvá váltak a 
20-50-100 hektáros táblaméretek. Az 1970/80-as 
években kialakult az iparszerű mezőgazdaság. 
1990-tól következett az újabb nagy változás: csök-
kent a szántott terület, differenciálódott a birtok-
szerkezet. Az 1970/80-as évektől fordult a figye-
lem egyre erősebben a tájvédelem felé. Ennek kö-
szönheti létét a Dévaványai Tájvédelmi Körzet, 
majd a Körös-Maros Nemzeti Park megalakítása. 

Olvashatunk a táj földtani fölépítéséről, vizei-
ről, éghajlatáról, a természetes növényzetről és ál-
latvilágról, a természetvédelmi értékekről, a talaj-
takaróról (rendkívül gazdag irodalom hitelesíti a 
leírtakat). Ezt követően, a természeti környezet 
megismertetésére épül rá a kötet II. része: A tele-
pülés mezőgazdasága, a III. rész: A tulajdonvi-
szonyok megváltoztatása állami beavatkozással, 
majd a IV. rész: A termelési feltételek reformját 
szolgáló törekvések. Az említett mindhárom rész 
Tolnay Gábor munkája . 

A II. részben a szerző részletesen bemutatja az 
1859-es úrbéri egyezséget. A XIX. század végén a 
település lakosságának csaknem egyharmada kül-
területen élt (735 tanya). A XIX. század végére a 
rét, a legelő és a szőlő rovására jelentősen nőtt a 
szántóföldi terület. Bár a legelőterület csökkent, a 

szántók után - kiterjedését tekintve - még mindig 
a második helyen állt. A földtulajdonviszonyokra 
jellemző a birtokok aprózódása. Elemzi a szerző 
az első világháború utáni munkaerő-helyzetet, 
majd ezt követően a mezőgazdasági termelés szer-
vezetét és ágazatait (szántók, gyümölcstermelés, 
állattenyésztés). 

A III. részben leszögezi a szerző, hogy a XX. 
század első felének „egyik legnagyobb tömeget 
megmozgató eseménye volt a Nagyatádi Szabó 
Istvánról elnevezett földreform". Dévaványán a 
földterületnek mintegy 26 %-a „mozdult meg" va-
lamilyen formában, s ez az arány sokkal nagyobb 
annál, mint amit az országos adatokat egységesítő 
kutatás felmutatott eddig. A szerző elemzi a világ-
háború utáni politikai helyzetet, elsősorban a pa-
rasztság szempontjából, majd hosszasan ismerteti 
az 1920-as földreformtörvényt, aztán a többi föld-
birtoklással kapcsolatos törvényt, amelyek az 
1920-as években születtek. Ezt követi a földreform 
gyakorlati megvalósításának mozzanatról mozza-
natra való követése Dévaványa viszonylatában. 
Házhelyre 63 igénylés érkezett. A szerző közli a 
közgyűlési szavazás eredményeit (csupán három-
nak nem ismerték el az igényjogosultságát). 
Egyenként sorra veszi az 1920-as években létező 
olyan dévaványai földbirtokokat (összesen 42), 
amelyeket érintett a törvény. Először a házhelyren-
dezés eredményeit ismerteti, majd a kishaszonbér-
letek kialakítását, aztán az örök tulajdonjoggal jut-
tatott földekét, továbbá a közcélú juttatásokat, a le-
gelőjuttatásokat, végül a zsidóbirtokok (1939-
1944) ügyét. 

A IV. részben a termelés reformját szolgáló tö-
rekvésekkel foglalkozik a szerző. Áttekinti a 
dévaványai községi mezőgazdasági bizottság m ű -
ködését. Erre vonatkozóan az 1934-1944 közötti 
időszakról maradtak fenn dokumentumok, ame-
lyek részletes ismertetésre kerültek. Feltárja a szik-
javítás, a vízszabályozás (Hortobágy-Berettyó-
csatorna, Sárréti-csatorna, a Körösök hajózhatóvá 
tétele, öntözőtelepek, ivóvízellátás), a fásítás ered-
ményeit. Utóbbi vonatkozásban Dévaványa kör-
nyéke (Gyoma, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, 
Kunmadaras , Túrkeve) helyzetének változásait is 
áttekintette. A Dévaványai Hírlap 1935. november 
24-iki számából megtudhatjuk, hogy Halmágyi 
Ferenc főjegyzőnek köszönhetően tíz év alatt igen 
jelentős eredmények születtek Dévaványa határá-
nak fásítása tekintetében: „Tíz év óta fásít Hal-
mágyi Ferenc főjegyző, és ez alatt a tíz esztendő 
alatt d ú s lombkoronába foglalta a községet (...) 
diófaligetek ígérik, hogy egy-két évtized múlva 
Dévaványán sem dióban, sem bútorfában nem 
szorulnak behozatalra (...) a fásítás iránt sikerült 
megnyerni a lakosság bizalmát. Ma már ott tar-
tunk, hogy az ellenszenvet és a közönyt nagy ér-
deklődés váltotta fel. A gazdák már a saját jó-
szántukból kérnek facsemetét, hogy tanyájuk kör-
nyékét és az utak mentét befásítsák. Az idén újabb 
90.000 darab facsemetét ültettek ki és ezzel együtt 
félmillió lesz a kiültetett facsemeték száma. . ." Az 
1920-as évek elején a környék egyik legkopárabb 
településének számító Dévaványa képe másfél év-
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tized alatt gyökeresen megváltozott, a mintegy 
egymillió kiültetett facsemetének köszönhetően. 

A két világháború között működtek szövetke-
zetek is Dévaványán: ilyen volt a Magyar Mező-
gazdasági Liga Dévaványai Csoportja, a Déva-
ványai Gépszövetkezet, a Tejszövetkezet, a Mé-
hész Kör, a Gyümölcsértékesítő és Központi Szesz-
főző Szövetkezet, a Dévaványai hegyközség, az 
Állatértékesítő Szövetkezet. Sajnálatos, hogy ezek 
működéséről kevés dokumentum maradt, a szer-
ző jórészt a hírlapi tudósításokra volt utalva. 

A kötethez mintegy félszáz oldal terjedelmű 
statisztikai táblázat tartozik, amelynek összeállítá-
sa igen nagy munkát jelentett, s amely nélkülözhe-
tetlen az alapos elemzéshez. Mellékletben kerül 
közlésre (hasonmásként) az 1859-es úrbéri egyez-
ség. A rendkívül gazdag irodalomjegyzék mintegy 
háromszáz címet tartalmaz. A földrajzi névmuta-
tó, az intézménynév-mutató és a személynév mu-
tató lehetővé teszi, hogy a kötet minden adatát 
könnyen megtalálhassa az olvasó. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy nem 
csupán Dévaványa gazdagodott e kötet megírásá-
val, hanem valamennyi alföldi település kutatói 
hasznos mintát kaptak az adott korszak vizsgála-
tához. Jó lenne, ha a közeljövőben minél több ha-
sonló kötet készülhetne el. 

(A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
Közleményei 59. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatósága. Szolnok, 2004.) 

Csorba Csaba 

MONSPART ÉVA (szerk.): 
A B a l a t o n k ö n y v e 
Olvasókönyv mindazoknak, akik tavunkat 
még jobban szeretnék megismerni 

Számtalan tudományos, irodalmi, népszerűsítő 
és kimondottan idegenforgalmi célokat szolgáló 
kiadvány jelent meg a Balatonról. Az utóbbi idő-
ben leggyakoribbak az útikönyvszerű, idegenfor-
galmi célú, igen vegyes értékű propaganda kiad-
ványok lettek. Elannyira, hogy nagyon nagy bi-
zonytalanság támadt a tóval foglalkozó kiadvá-
nyokat illetően és ennek ellensúlyozására soha 
nem látott magasságba szökött az igény színvona-
las, tudományos értékkel bíró, egyben összegező 
jellegű, a Balatont mint különleges természeti kin-
cset ismertető munkák elkészítésére és elkészítte-
tésére, illetve kiadására. Ennek az elemi erővel fel-
törő társadalmi igénynek a kielégítéseként tarthat-
juk számon számos Balaton-vidéki település kor-
szerű, szigorúan tudományos követelményeknek 
megfelelő, általában eredeti, új levéltári kutatáso-
kon, forrásfeltárásokon alapuló város-község 
komplex helytörténeti monográfiáját. A komplex 
jelzőt azért célszerű használni, mert ezekben a mo-
nográfiákban nemcsak a szigorúan vett helytörté-
netről van szó, hanem a kérdéses helység művelő-
déstörténetének különböző, ott időszerű részeiről: 
irodalomtörténet-, nyelvészet-, művészettörténet-
iskolatörténet-, fürdő-és fürdéstörténet-, életrajz-

ok-életművek méltatása-, tárgyi-és szellemi nép-
rajz stb. témákról is. Mindezekről a kérdésekről a 
szerkesztő érdeklődési körétől függően több-keve-
sebb intenzitással beszámoltak ezek a város- és fa-
lumonográfiák is: Siófok, Fonyód, Balatonza-
márdi, Balatonboglár, Balatonföldvár, Szántód, 
Balatonfüred, stb. Mindazonáltal, jelentsük ki 
mindjárt, hogy jogosan vetődik fel egy kiváló kiál-
lítású, jó papíron készült, színes képekkel gazdag, 
mindenféleképpen összefoglaló jellegű, sőt anto-
lógia szerű, reprezentatív kiadvány iránti igény is. 
Hiszen az érdeklődőktől, még a mélyebben érdek-
lődőktől se várható el, hogy tíz-tizenöt kötettel a 
hónuk alatt sétáljanak a Balaton parton és próbál-
ják felismerni, azonosítani, értelmezni a látottakat. 
Meg is született mindjárt a kívánt műfaj: olvasó-
könyv. Hamarosan el is készült az első , a kritika, 
sőt a közönség is jól fogadta és el is fogyott. A 
nagy siker, népszerűség felszínre hozott néhány 
megjegyzést, további óhajt is az olvasókönyvvel 
kapcsolatosan. Hamarosan össze is ült újból a 
szerkesztő bizottság, megtárgyalta a megtárgya-
landókat és elhatározta, hogy másodszor is kiadja 
A Balaton könyve-1. Méghozzá bővítve, figyelembe 
véve a sok jó, sokszor jogos észrevételt, ami az első 
kiadással kapcsolatosan elhangzott. (Az olvasót ne 
botránkoztassa meg, hogy szinte időtlen időben 
gondolkodok és írok, de a szerkesztő, a kiadó a ki-
adványokon, ezen a második kiadáson is, elfelej-
tette feltüntetni a kiadás évét.) 

Folyóiratunk azért ismerteti A Balaton könyve 
második kiadását, mert ez a kiadás az elsőhöz ké-
pest lényegesen rendszerezettebb és bővítettebb. 
Méghozzá általában a néprajz mindkét ága irányá-
ba. Jó olvasni a röviden, összefogottan, de szépen 
kitérve minden régi és új Balaton-kutatóra; nagy-
szerű képekkel, figyelmet keltő, olvasásra-dúdo-
lásra csábító szövegekkel-dallamokkal jól szer-
kesztett kis „Balatoni néprajzi enciklopédiát." 

A kiadvány bővítése általános, de mi sajátos 
szempontjainknak megfelelően emlékezünk meg 
négy vadonatúj fejezetéről. Ebben a második ki-
adásban helyet kapott Gopcsa Katalin: Baragolás 
kortárs művészek képzeletbeli Balatoni Galériájá-
ban című, etnoart vonatkozásokról is szóló írása is. 
Kimondottan néprajzi tárgyú Matyikó Sebestyén Jó-
zsef. Népművészet című, gazdagon illusztrált feje-
zete. Akárcsak Olsvai Imre hasonlóan lakonikus 
megfogalmazású: Népdalok című tanulmánya is. A 
negyedik új fejezet se kevésbé jelentős. Pesovár Er-
nő írta a Balaton környék tánchagyománya címen. 
Ezeknél a néprajzi tárgyú tanulmányoknál külön 
meg kell említenünk, hogy az illusztrációkat ma-
guk a szerzők készítették, válogatták és készítették 
elő nyomtatásra. Nagymértékben emelték ezzel 
írásaik tudományos értékét. 

Most, amikor a Balatonról oly sok kellemetlen 
hírt is hallunk, igen jó egyszerre élvezetesen és 
szakszerűen tájékozódni tudományos kutatások-
ra, irodalmi és képzőművészeti alkotásokra egy-
aránt ihlető-ösztönző nemzeti kincsünkről, a Bala-
tonról. (Balatonfüred, é.n.) 

Dankó Imre 
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Cumania 19. 
Szerk.: Bárth János 

Tizenkilencedik alkalommal jelent meg a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi 
Szervezetének évkönyve, a Cumania. A 365 olda-
las kiadvány ezúttal 11 tanulmányt tartalmaz. A 
tanulmányok túlnyomó többsége, szám szerint ki-
lenc néprajzi, kettő régészeti tárgyú munka. 

A két régészeti tanulmány ásatások színhelyei-
re kalauzol. Az első írásban egy Árpád-kori tele-
pülés feltárásáról olvashatunk, ahol a kutatók 11 
házat, kemencéket és több kutat is találtak. A ta-
nu lmány ezeknek a kutaknak a kiemelését mutatja 
be. A másik egy temető kiásásáról és feltárásáról 
szól. Ez a rác temető Bácsalmáson található, ahol 
délszláv nemzetiségű emberek éltek a török hó-
doltság korában, tehát a XVI-XVII. században. Ér-
dekessége ennek a temetőnek, hogy sok koporsó 
nélküli sírt tartalmaz, amit az itt élők vallásával, az 
iszlám hittel magyaráznak a kutatók. A tanulmá-
nyok végén rajz- és fényképgyűjtemények látha-
tók. 

Kiváló írás Bárth Dániel tanulmánya, amely egy 
sajátos szokást, a pudárkodás , vagy más néven 
szőlőőrzés szokását mutat ja be levéltári források 
alapján. A történet a XVIII. században Küllődön 
(ma Szerbia-Montenegró) játszódik. A szőlő a fia-
tal lányok és legények jó találkozási és ismerkedé-
si alkalma volt, amit természetesen ki is használ-
tak. Mindez azonban a helyi plébánosnak nem-
igen tetszett, ami nem csoda, hiszen a fiatalok nem 
templomba jártak, hanem a szőlőben „paráznál-
kodtak", és múlatták az időt. A helyi plébános 
megpróbálta megváltoztatni ezt a szokást, amivel 
magára haragította a falu lakosságát. Erről a nép-
szokásról, és egyházi részről való megváltoztatási 
szándékáról olvashatunk. 

Kürti László jóvoltából megismerkedhetünk 
egy szabadszállási gazda naplójával, amit a XIX. 
század közepétől egészen a XX. század elejéig írt 
Csaplár István. Ebben a naplóban röviden, tömö-
ren vannak megfogalmazva az események, éven-
kénti sorban haladva. Persze minden esemény egy 
gazdaember szemszögéből van szemlélve, ezért 
komoly politikai, eszmei kérdésekről nem olvas-
hatunk. Jellemző, hogy a kiegyezést meg sem em-
líti. Szigorúan a helyi eseményeket, a gazdaság ál-
lapotát, a termés mennyiségét, az időjárást stb. je-
gyezte le. Mindezek azonban rendkívül fontosak, 
hiszen betekinthetünk abba, hogyan élt egy gaz-
daember vidéki tanyáján, mit termelt, mik foglal-
koztatták, egyáltalán hogyan élte életét. 

Solymos Ede a közép-dunai halászszövetkezet 
megalakulását mutatja be a második világháború 
utáni évekből, Bereznai Zsuzsanna pedig egy kis-
kunfélegyházi pékmester sütödéjéről ír, amit a 
Muthnay Kiss család üzemeltetett. Megtudhatjuk 
milyen munkaeszközökkel dolgoztak egy sütödé-
ben, milyen munkafolyamatok voltak, mennyit 
termeltek, és hogyan kellett sütni az igazán finom 
kenyeret, kalácsot, kiflit. A tanulmány végén re-
cepteket és fényképeket is talál az érdeklődő olva-
só. 

Szintén Bereznai Zsuzsanna tollából olvasha-
tunk egy cikket Népi elbeszélőkultúra Érsekcsa-
nádon címmel. Meséket, történeti elbeszéléseket, 
hiedelemtörténeteket gyűjtött össze a kutató ezen 
a kis Bács-Kiskun megyei településen. 

A harmatszedés hiedelmét mutat ja be Fehér 
Zoltán írása. A harmatszedés főként a Dunántúlon 
és az Alföldön ismert, már száz évvel ezelőtt be-
mutatta Munkácsi Bemát. A harmatszedés tulaj-
donképpen nem más, mint a tehenek tejhasznának 
fokozásáért történő tevékenység. Ha ugyanis a 
reggeli harmatot - amit a gazdaasszony a földjéről 
összeszedett - megitatta a teheneivel, akkor az - a 
hiedelem szerint - jobban tejelt. Persze ellentétes 
irányban is történtek erőfeszítések az asszonyok 
részéről, ha ugyanis a harmatot más földjéről 
szedték össze, akkor ezzel ellophatták az illető 
gazda tehenének tejét. A hiedelem bemutatása 
után a szerző az összegyűjtött szövegeket elemzi. 

Tóth Edina tanulmánya a szentkirályi reformá-
tus egyház konfirmációs szokását mutatja be. A 
kis faluközösségekben ezeknek a rítusoknak rend-
kívül komoly szerepük van, hiszen ezzel válnak a 
fiatalok az egyházközség teljes jogú tagjaivá. A ta-
nulmány végén táblázatok és statisztikák mutatják 
be a konfirmáltak számát, nemi összetételét, a 
konfirmálás időpontját. Fényképek is illusztrálják 
a szentkirályi református gyülekezetet. 

A miskei „játékos emberről", Czár János életé-
ről, munkásságáról szól Bihar Mária tanulmánya. 
Czár János játékkészítő mester, aki a mai modern 
világban is fontosnak tartja a természetes anya-
gokból készült népi játékokat. Ebből az írásból 
megismerhetjük a parasztság találékonyságát, hi-
szen a természet minden elemét fel tudták hasz-
nálni játékaik elkészítéséhez: a szalmát, a libatol-
lat, a kukoricát. Mindeközben a mesélő szavaiból 
megelevenedik a magyar vidék, a mezei munkák 
világa, a gyermekek és felnőttek időtöltése és szó-
rakozásaik. Az írás végén itt is kiváló fényképeket 
láthat az olvasó. 

A rendszerváltozás után rohamosan alakultak 
és alakulnak ma is a civil társadalmat megjelenítő 
egyesületek, klubok. Egy ilyen egyesületet, a kis-
kőrösi Gondűző Borlovagrendet mutatja be Filus 
Erika. A borlovagrendeknek Nyugat-Éurópában 
komoly hagyományuk és történetük van, ezzel 
szemben Magyarországon csak 1976-tól léteznek. 
A rendnek természetesen van nagymestere, van 
főpohárnoka és egyéb tisztségviselője, akik meg-
határozott munkát végeznek. Tagjait avatási szer-
tartással veszi fel soraiba. A borlovagrendnek van 
saját „egyenruhája", egy aranyszegélyű zöld-bor-
dó színű talár, amit a közös alkalmakkor viselnek. 
A rend célja a minőségi bortermelés fejlesztése, 
egyáltalán a borkultúra ápolása, gasztronómiai je-
lentőségének bemutatása hazánkban. 

A kiadvány legvégén nekrológot olvashatunk a 
nemrég elhunyt, kiváló kecskeméti régészről, Hor-
váth Attiláról. 

(Kecskemét 2003.) 
Sóber Péter 
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Magyar Népzenei Antológia VII. 
Moldva és Bukovina népzenéje. 
Szerk.: Domokos Mária és Németh István. 

Ma már aligha akad olyan, aki ne hallott volna 
a moldvai csángókról és a bukovinai székelyekről. 
E népcsoportokhoz egyben a hányattatott sors, az 
anyanyelvért való szüntelen küzdelem kapcsoló-
dik. Hiszen a bukovinai székelyek és a csángók 
olyan területen éltek illetve az utóbbiak élnek ma 
is Moldvában, amely más-más történelmi körül-
ményeknél fogva, de mindig kívül esett még a tör-
ténelmi Magyarország határain is. Ezúttal arról 
számolhatunk be jóleső érzéssel, hogy e két nép-
csoport számos régi elemet őrző zenei hagyomá-
nyából a népzenéjüket bemutató, egy albumba fű-
zött, kísérőfüzettel ellátott négy CD jelent meg a 
Zenetudományi Intézet Népzenei Osztálya mun-
katársainak szerkesztésében a Hungaroton 
Classicnál, a Hungaroton és az MTA Zenetudomá-
nyi Intézete kiadásában. Mint a lemez kísérőfüze-
tének A Moldva, Bukovina album című részéből 
megtudjuk, a moldvai dallamokat Domokos Má-
ria, a bukovinaiakat Németh István válogatta, „a 
végső szerkesztés kettejük munkája" . 

A gondosan válogatott hanganyag publikálását 
több okból is örömmel üdvözölhetjük. Mai techni-
kai igényeket kielégítő kiadványon vált hozzáfér-
hetővé a csángók és bukovinai székelyek népzené-
jét bemuta tó hanganyag. Új hangszínek, új nevek, 
vagyis a nagyközönség előtt eddig ismeretlen elő-
adók tűnnek föl a hanglemezen, ilyen kiadvány-tí-
puson edd ig nem szereplő falvakból; részben ed-
dig nem publikált, sőt, részben a szakmán kívül ál-
lók előtt ismeretlen dallamokkal. A falvak közül 
Pusztina, Bogdánfalva, Klézse, Lészped, Lábnik, 
Diószén, Lujzikalagor, illetve Hadikfalva, András-
falva, Istensegíts, Fogadjisten stb. mellé új falune-
vek kerültek (pl. Somoska, Külsőrekecsin, Trunk), 
az Al-dunai székelyek telepeit (pl. Székelykeve, 
Hertelendyfalva, Sándoregyháza) illetve a hazai 
dunántúli betelepülések helyszíneit (pl. Grábóc, 
Majos, Tabód) is beleértve. Az előadók közül a fe-
lejthetetlen moldvai énekesek, Simon Ferenc 
Józsefné, Demse Dávidné, Lőrincné Hodorog Lu-
ca, Miklósné Szályka Rózsa, Demeterné Jánó An-
na, Gusa Pál, a nagy tudású bukovinai Gáspár Si-
mon Antal, a régebbiek közül Kodály számtalan 
kiváló előadója, mint a hadikfalvi Turbuk Gergely, 
az istensegítsi Barabás Mihály, a józseffalvi Pap 
Boris mellé is került sok más, élménytadó előadó. 
Ilyen pl. mindjárt az I. CD (Moldva) négy első elő-
adója: Benke Jánosné Benedek Rózsi, Jakab 
Istvánná Fazekas Anna, Dobos Jánosné Győri Pé-
ter Teréz, Győri Leopoldné Petrascu Bernavéta, 
vagy az I. CD 7., 10., 13. darabjának előadója: 
Cigenás Jánosné Buláj Magdó, a bukovinaiak kö-
zül pedig a nagy tudású, de hanglemezen eddig 
nem szerepelt andrásfalvi (Kakasd) Molnár Antal 
(III. CD 3. stb.), a szintén andrásfalvi Kovács 
Mihályné Ranc Anna (Tabód, III. CD 5.) vagy a 
hangszeres zenei szempontból kiemelkedő isten-
segítsi Gáspár János (Majos, pl. III. CD 32.). Össze-
sen 87 előadó szerepel a lemezeken, a falvak szá-

ma pedig hatvanon felül van, hozzászámolva a 
Dunántúli és az Al-Duna melletti falvakat. A szer-
kesztők arra törekedtek, hogy a lemezre kerülő ze-
nék mind a zenei stílus, mind a műfa j és funkció 
tekintetében a lehető legsokoldalúbbak legyenek. 
Ez a sokoldalúság megmutatkozik a vokális és 
instrumentális zenék, a vokálison belül a világi és 
egyházi-, a népszokásdallamok illetve az alkalom-
hoz nem kötött dalok arányai tekintetében csak-
úgy, mint például a felnőttek és gyermekek szere-
peltetésében. A lemez iskolai illetve egyéb, általá-
nosabb nevelői célzatú használatára gondolva, va-
lószínűleg az egyik legnagyobb sikert a felvétel 
idején 12 éves lészpedi Márton Erzsi énekei fogják 
jelenteni (pl. a Ludasim, pajtásim I. CD 9.). Az ő 
személye az egyik jó példa arra, hogy a csángók 
magyar létért való küzdelemében az erős nyelvi 
gátlásból eredő régi hagyomány erőteljes pusztu-
lása mellett is van remény: lesz folytatás, megma-
rad magyarnak a csángó nép és dalkincse. Végül, 
de nem utolsó sorban, fontos ez a lemez azért is, 
mert vele egy sorozat (t. i. A Magyar Népzenei An-
tológia) utolsó darabja került kiadásra. Ily módon 
a sorozat immár zárt egység. 

A szerkesztők magának a sorozatnak a bemuta-
tásával kezdik a népzenei lemez kísérőfüzetét, 
érintve a sorozat elődjét (és egyben sok tekintet-
ben mintáját is jelentő ) Rajeczky Benjamin-féle 
Magyar Népzene háromszor 4 lemezes sorozatot. 
Nem ok nélkül készült ez az áttekintés, hiszen az 
antológia sorozat éppen 20 éve indult el, s a kény-
szerű technikai formátum-változások következté-
ben küllemben is sokat módosult közben. így a tel-
jes sorozat megjelenési ideje nemcsak kutatás- és 
tudománytörténeti szakaszokat ível át, de egyben 
technikatörténeti mutató is: az 1970-es években 
még modernnek számító, 33-as fordulatú, mikro-
barázdás lemezek gyártásának megszűntét köve-
tően az V-VI. lemezalbum hangkazettákon jelent 
meg, majd a jelen utolsó darabok már CD-n). Ma 
már kevesen ismerik a sorozat létrejöttének hiteles 
történetét, így nem csoda, ha a szerkesztők egyéb-
ként világos öszegzése egy kis kiegészítésre szo-
rul. Miután ismertetik a sorozat felépítésének 
alapelvét - „a magyar népzenei dialektusokon ha-
lad végig, bemutatva az adott terület jellemző mű-
fajait, daltípusait, szokásait (...) Az eredeti elgon-
dolás szerint az albumok mindegyike öt-öt lemez-
nyi, mintegy négyórányi anyagra terjed ki" - , sor-
ra veszik az egyes sorozatokat: „Az első album 
(megjelent 1985-ben) a néptáncok kísérőzenéit 
mutatja be." A recenzens abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy mint a sorozat egyik közreműkö-
dője, résztvett a tanácskozásokon, másrészt an-
nakidején ő ismertette az albumot az Ethno-
graphia folyóirat hasábjain (1987.2-4. sz. 400-401. 
old.). Már akkor illett megmagyarázni, hogy „mit 
keres egy dialektusterületek szerinti felosztású so-
rozat élén egyetlen műfajnak, a táncnak zenéjét be-
mutató lemez?" A válasz: az az a lbum eredetileg 
nem képezte részét az antológia sorozatnak, ha-
nem külön jelent volna meg. Igaz, a valódi okot, 
hogy ui. a Hungaroton sokallta a 30 plusz további 
5 lemez kiadását, így a pénzhiányra hivatkozva az 
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egyébként már majdnem kész tánczene-lemezt tet-
ték be a sorozat élére, akkor csak így lehetett meg-
fogalmazni: „Valószínűleg gyakorlati okok ját-
szottak közre abban, hogy végül a 30 lemez közé 
kerültek, ami természetesen nem baj, csak kár, 
hogy ez a magyarázat a bevezetőben nem szere-
pel." Minderre később (lassan 10 éve) még egy-
szer visszatérhettem „A magyar népzenei dialektu-
sok. A magyar Népzenei Antológia hanglemezsorozat 
tükrében című tanácskozás megjelent előadásai-
hoz írt bevezetőben: „A magyar népzenei dialek-
tusok bemutatásának apropóját az adta, hogy a 
Magyar Népzenei Antológia sorozatcím alatt 
megjelenő hanglemezek lassan befejezésükhöz kö-
zelednek. Ezek 1986 óta a Bartók által 1924-ben 
felállított népzenei dialektusterületek szerinti cso-
portosításban mutat ják be a magyar nyelvterület 
népzenéjét. (Kivétel a sorozat első, 1985-ben meg-
jelent egysége, mely a magyar népi táncok zenéjét 
közli a táncdialektusok alapján." (A Magyar Ko-
dály Társaság Hírei. 1995.11. old.) 

Csak azért időztem el ennél a kérdésnél, mert 
úgy gondolom, hogy a most lezárult és sorozatnak 
külsőleg a népzenekutatás önhibáján kívül nem 
látszó hangzó autentikus népzenei dokumentáció 
határkő lesz a tudományos hátterű magyar népze-
nei hanglemezkiadás történetében. A tudományos 
apparátusú, világos tájékoztatást nyújtó, gazdag 
dallamvilágot jól bemutató (dallamváltozatokat is 
egymás mellé rendezett) lemezekkel pedig méltó 
befejezéséhez ért a sorozat. A visszajelzések sze-
rint a sokak által használt antológia sorozat koráb-
bi (már rég nem kapható) darabjai iránt is nagy az 
igény. Biztosak vagyunk abban, hogy a fiatalok ál-
tal manapság különösen kedvelt moldvai dalla-
mok tárháza a népzenekedvelők nagy táborában is 
szép sikert arat. 

Ha valaki nemcsak a zenéket hallgatja meg, ha-
nem a szövegre is kíváncsi, kitűnő, tömör össze-
foglalást olvashat a csángók és bukovinai széke-
lyek népe történetéről, nevük nyelvi eredetéről, 
kutatásuk - azon belül külön súllyal a nyelvnél, 
népköltészetnél később indult népzenekutatásuk 
- történetéről. Érvényes a koncentrált jellemzés a 
népcsoportok zenei világával kapcsolatban is. A 
két népcsoport zenéje kutatásával kapcsolatban a 
csángók története az ismertebb, s nem ok nélkül 
jut sokaknak eszébe Domokos Pál Péter és 
Rajeczky Benjamin, vagy Kallós Zoltán neve. Do-
mokos Pál Péter nemcsak néprajzi és népzenei 
megfigyeléseit rögzítette körükben, hanem halálá-
ig önként vállalt szószólójukként harcolt a nemzeti 
identitásában, anyanyelvében, római katolikus 
vallásában gátolt népcsoport igaz ügyéért. A száj-
hagyományban a legősibb magyar nyelvi emléke-
ket fenntartó csángók gazdag zenei kincsének sok 
más jeles kutatója volt, illetve van ma is. A kutatá-
sok történetéről, a XIX. század közepén működött 
Petrás Ince János szerzetestől Bartók Béla nép-
dal-lejegyzésein, Veress Sándor, Jagamas János és 
Kallós Zoltán munkásságán át, Rajeczky Szegő Jú-
lia Ismeretlen moldvai nótafák (1988) kötete beveze-
tőjében adott életében utoljára áttekintést. Időben 
is messzebbre nyúlva tágítja a kört kutatástörténe-
ti összefoglalójában napjainkig Domokos Mária, 

aki az említett kötet megjelenése óta is több fontos 
kutatástörténeti témával járult hozzá a csángók 
történetének, nyelvük, zenéjük kutatásának, gyűj-
tőként pedig a szépségekben, régiségekben külö-
nösen gazdag csángó és az ugyancsak sok-sok régi 
elemet őrző bukovinai székely népzene minél mé-
lyebb megismeréséhez. (Moldvával ellentétben 
kevésbé ismert, hogy Bukovinában Kodály Zoltán 
még az eredeti lakóhelyen kezdte meg a munká t 
1914-ben. Gyűjtéséből népdalok sokasága vált 
közismertté.) A gazdag dallamanyag és főleg an-
nak régies előadásmódja, amelyet a nagy elődök -
köztük a bukovinai népzene gyűjtésében sokat je-
leskedett Kiss Lajos - megismerhettek, már a múl-
té. A hangszalagok őrzik a sok régies és sajátos vo-
nást felmutató zenei vüágot, melynek összegyűjté-
sében a Moldva és Bukovina népzenéjét bemuta tó 
hanglemez két szerkesztője, Domokos Mária és 
Németh István is jeleskedett. A jelen lemezek pe-
dig az előadásmódok, hangadásmódok iránt ér-
deklődőknek is sok tanulsággal szolgálnak a leg-
régiesebb színeket képviselő előadóktól a mai, la-
za torokállású és kiejtésben a régi szavak haszná-
lata ellenére is a köznapi beszédhez alkalmazkodó 
hangvételekig (az utóbbira példa a Mikor lián 
v ó t a m l . C D 23.). 

A Magyar Népzenei Antológia - bár szerkesz-
tői igyekeztek - , márcsak azért sem lehet egységes, 
mert nemcsak a hanghordozó (fekete lakklemez, 
hangkazetta, CD) volt más-más az egyes soroza-
toknál, hanem a hozzárendelt kísérőfüzetek alak-
ja, terjedelme is. A szerkesztők ügyességén múlott , 
hogy az adott keretek között mit, hogyan tudtak 
úgy kihasználni, hogy a lehető legtöbbet mondják 
el, anélkül, hogy a sok-sok adat zavarná azokat, 
akik nem kívánnak részletesen belemélyedni a fa-
lunevek, gyűjtési évszámok, archiválási jelzetek 
tengerébe, s főleg, hogy az adatok elférjenek a le-
mez formátumú nyomtatványon. 

A tudományos háttérrel összeállított, szaksze-
rű, de közérthető kiadvány ilyen tekintetben is 
igényes munka. Szép kiállítása legfontosabb hazai 
lemezkiadónkat dicséri. Az antológia utolsó da-
rabjának szerkesztői ugyanis azt az ügyes megol-
dást találták, hogy a sorszám és a dalszöveg mellé 
(mintegy a „főszövegbe") csak a legszükségesebb 
gyűjtési adatot tették, a falunevet és az előadó ne-
vét. Minden egyéb adatot a jegyzetekben közöl-
nek: az előadások sorrendjében találhatók meg az 
archiválási adatok (a gyűjtők nevével), illetve 
abc-ben a helynévmutató és a előadók neve, a 
CD-ken szereplő sorszámokkal. Az előadókat és 
lakhelyeiket fénykép-illusztrációk hozzák közel a 
hallgatóhoz. Kétnyelvűsége révén remélhetőleg 
eljut majd a szélesebb nagyvilágba is (az angol 
verzió a sorozat első négy egységéhez hasonlóan a 
szövegek fordítását is tartalmazza). I lymódon pe-
dig az olvasható angol szöveg és a meghallgatható 
magyar énekek segítségével a nemzetközi közélet-
ben is meggyőző erővel bizonyíthatja a moldvai 
csángók valódi eredetét, s általában is felhívhatja a 
figyelmet a kisebbségek értékei, kulturális hagyo-
mányai védelmének fontosságára. 

(Bp. 2004. HCD 1818264-67) 

Tari Lujza 
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CSOMA GERGELY 

Elveszett szavak 
A moldvai magyarság írott nyelvemlékei 

Csorna Gergely fotó- és szobrászművész Elve-
szett szavak című fotóalbuma a moldvai magyarság 
XX. századi, írott nyelvemlékeit mutatja be. Bi-
zony nem túlzás, ha nyelvemlékekről beszélünk, 
hiszen az anyanyelvű oktatás lehetőségétől meg-
fosztott moldvai csángók napjainkban, a harma-
dik évezredben is a szóbeliség állapotában élnek, 
hagyományos kultúrájuk elsősorban szájról szájra 
öröklődik. Ezért magyar anyanyelvük írásos nyo-
mai szinte ugyanolyan ritkák és értékesek, mint az 
egyetemes magyar nyelv középkori emlékei. 

Már a könyv borítóján lévő kép is ritka pillana-
tot rögzít: könyvet olvasó csángó ember látható 
rajta. A kép minden tekintetben hiteles. Az idős, 
őszhajú csángó hagyományos viseletben, honcsánt, 
vagyis házilag készített vászonból varrt, kieresz-
tett ingben, hasonló icárban, tehát nadrágban, de-
rekán tenyérnyi széles szőttes övvel, erős szellemi 
koncentrációt jelző arckifejezéssel olvassa a min-
den bizonnyal vallásos tartalmú könyvet. Olvas-
mánya iránti tiszteletet a kalap hiánya, a saját há-
zában való otthonosságot mezítelen lába mutatja. 
A hátteret a régies falravaló szőttes, az asztal tiszta 
házivászon terítője és az ablakon besugárzó fény 
szolgáltatja. A pillanat rendkívüliségének érzéke-
léséhez pedig tudnunk kell, hogy egy mai moldvai 
csángómagyar életéhez, tevékenységéhez meny-
nyire nem tartozik hozzá a betű, a könyv, az olva-
sás. A XIX. század elején Moldvába látogató Gegő 
Elek, vagy az 1868-ban ott megforduló Imets Fü-
löp Jákó, Kovács Ferenc, Veszely Károly és társaik 
még bőven találtak magyarnyelvű, főként vallásos 
témájú könyveket a csángó falvakban, de még az 
1920-as, 1930-as években ott járt Domokos Pál Pé-
ter is tucatjával látott, forgatott ilyen jellegű nyom-
datermékeket, valamint csángó emberek által kéz-
zel írt krónikákat, imádságos könyveket, virrasz-
tások alkalmával használatos, elmosódott szöve-
gű, szakadozott lapokból álló füzeteket. Az idegen 
nyelvű és idegen szívű papok helyett az anyanyel-
vű vallásgyakorlatot szolgáló, ott deáknak nevezett 
kántoroknál pedig tucatszám láthatta Kájoni János 
Cantiaonale-jának a csíksomlyói „kalastromjuk 
nyomdácskáján", 1676-ban született énekeskönyv-
ének a XVII-XIX. századból való kiadásait. Domo-
kos Pál Péter 1929-ben, Onyesten járva följegyezte, 
hogy „Nyomtatott magyar könyvet elég gyakran 
látni, imádságos könyv csaknem minden házban 
van. Egy Varga nevű embernél - ki magyarságát 
tanító fiával együtt megtagadja - találtam a leg-
több könyvet, közöttük Pápai Páriz „Pax 
corporis"-ának 1695-ből való kiadását". Még a XX. 
század első felének, közepének moldvai utazói is 
számos magyar feliratú útmenti és temetői keresz-
tet láthattak, fényképezhettek, akár olyan falvak-
ban is, ahol manapság az élő magyar beszéd is 
egyre ritkább, mint például Szabófalva, vagy a 
több mint száz esztendeje innen kirajzott 
Ploszkucén. 

Az idő vasfoga és a román sovinizmus vasökle 
azonban az utóbbi néhány emberöltő alatt hatal-
mas pusztítást végzett az egykori Etelköz írásos 
magyar nyelvemlékeiben, s ma már csak igen ala-
pos utánajárással, rendkívüli helyismerettel és ki-
tűnő személyi kapcsolatokkal lehet rátalálni, rög-
zíteni a moldvai magyarság anyanyelvének féltve 
őrzött írott emlékeit. Nem véletíen tehát, hogy ez a 
könyv a mindezen tulajdonságokkal rendelkező 
Csorna Gergely tolla és lencséje által született meg. 

Milyen jellegű nyelvemlékek találhatók a XX. 
század végén, és századunk elején, Csángóföldön? 
Milyen helyeken, milyen műfajban lelhetők ezek a 
szövegek, szövegfoszlányok? 

Csorna Gergely könyvét végiglapozva nem 
kétséges, hogy a könyvben szereplő szövegek kö-
zött a csángók által készített nyelvemlékek a legértéke-
sebbek, más szempontból ugyancsak jelentősek a 
máshonnan odakerült, de a csángók által megőrzött 
magyarnyelvű írások. Hiszen tudjuk, hogy a poli-
tikai és egyházi diktatúrák idején mekkora bátor-
ság, már-már hősiesség kell a Krisztusként halálra 
keresett magyarnyelvű emlékek őrzéséhez, men-
téséhez, bújtatásához. A csángók lelkén uralkodó, 
magyar anyanyelvük ellenségeivé szegődött pa-
pok fondorlatos módokon még ma is igyekeznek 
elveszejteni minden magyar nyelvemléket, legyen 
az útmenti keresztre vésve, avagy ceruzával papír-
ra írva. 

Csorna Gergely Az elveszett szavak című 
könyve tehát éppen azt a célt szolgálja, hogy a ma-
gyar nyelv moldvai szórványban megmaradt em-
lékei ne vesszenek el. Láthatunk néhány képet 
Moldva magyar feliratú harangjairól, köztük a leg-
újabbról, az árvízkárosult Külsőrekecsin számára 
Árva Vince pálosrendi szerzetes költségén 
1991-ben öntetettről, szövegében a „...MAKULA 
NÉLKÜL VALÓ SZŰZ ANYANAK SZENT SZÜVE 
KÖNYÖRÖG] ÉRETTÜNK..." felírással. Láthatjuk 
Petrás Incze Jánosnak, Klézse nagyhírű, orvul 
meggyilkolt papja édesapjának a nagypataki te-
metőkápolnában lévő, 1843-ban készült keresztfá-
ját: „Itt az urnák Sz Nevében / Petrás Ferencz meg pi-
hen / Míg trombita szavára a nagy napon felserken...". 
Az útmenti kereszteken Boldogságos Szűz Máriák, 
Megfeszített Krisztusok, Szent Illések, Páduai Szent 
Antalok őrzik - amíg őrzik - Csángóföld magyar 
nyelvemlékeit. A világháborús emlékműveken, 
például a trunkin, román fonetikával írt magyar 
nevek - Pista Joji [Pista Józsi], Isvanca Ianos 
[Istvánka János], Cosa Antal [Kósa Antal], Sabau Joji 
[Szabó Józsi] és mások - bizonyítják, hogy ezek a 
csángók azért az országért áldozták életüket, 
amely azóta is vesztükre tör. 

Számomra azok a nyelvemlékek a legértéke-
sebbek és a legmeghatóbbak, amelyeket az anya-
nyelvükön csak beszélni, de írni nem tudó csán-
gók vetettek papírra az iskolában - úgy ahogy -
megtanult román írásmód szerint. Ezek egy része 
a hallás után tanult egyházi énekek szövegeit 
igyekszik rögzíteni. Ilyen a somoskai Bálint Máris 
énekes füzete: 
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Adam kasaru almaio 
(Ádám keserű almája 

Hozot a kitiof halaro 
Hozot t a kínos halálra 

Jartek oz itt kerest fámhoz 
Jertek az én keresztfámhoz 

Idvajigef ultaromro 
Üdvösséges oltárromra) 

Ide kívánkoznak a ha rminc esztendeje e lhuny t 
szabófalvi népköl tő hasonló fonetikával írt versei 
is, min t pé ldául a könyvben szereplő, a Tavaszról 
szóló kézirata: 

Dét ujbul szul banyhánd a sziiltü 
Mikor újból szól Bonyhán1 a szü l tű 2 

ért ugy erzem a lelkembe, 
úgy érzem a lelkemben, 

fel támad álmábul a kiiltü 
fel támad álmaiból a költő 

Versek forognak eszembe. 
Versek forognak eszemben. 

Vannak ezek között az írásos emlékek között 
virrasztóénekek, népszokásleírások, naplóvallo-
mások , és különös ér tékként Bálint János somos-
kai ember különféle betegségek elleni ráolvasáso-
kat tar ta lmazó kézírásos füzete, amiben olvasha-
tunk például a Fog siralámtul és a Pocolvartól, va-
gyis a fogfájás és a pokolvar ellen való, rontást el-
hár í tó szövegeket. 

Végezetül megidézik Csorna Gergely képei 
azoka t az eseményeket és jelenséget, amelyek az 
e lmúl t másfél év t izedben a moldvai csángó-
magyarok anyanyelvének megmaradásá t szolgál-
ták és szolgálják. így az anyanyelv fakultatív okta-
tásának néhány mozzanatá t , a néhol még magya r 
nye lvű imádságokkal és énekekkel végzett halott-
virrasztásokat , az Erdélyben és Magyarországon 
tanul t csángó fiatalok néhány hazatért, s népét ott-
h o n szolgáló személyiségének munkáját , a csán-
góknak adományozo t t magyar feliratú búcsús-
zászlókat, a Domokos Pál Péter Alapítvány, a 
Szeret-Klézse Alapítvány, valamint a Bákói 
Csángó-Magyar Szervezet vezetőit, s az Európa 
Tanács moldvai csángókról készült jelentése készí-
tőjének, Tytti Isohookana Asunmma finn poli t ikus 
etelközi látogatását. 

A szerző művész i fényképei egyszerre hordoz-
nak esztétikai és dokumentác iós értéket. Vala-
menny i kép Isten és ember előtti bizonyságtétel 
arról, hogy mennyire hazugok a csángók magyar -
ságát tagadó vélekedések. Mind a 111 kép egy-egy 
korona tanú a csángók magyarsága mellett. S hol 
vannak még a többiek? Hiszen mindannyian , akik 
bejár tuk a Csángóföldet , tucatjával t u d n á n k sza-
porí tani Csorna Gergely moldvai magyar nyelv-
emlékekről összeállított gyönyörű adat tárát . Ha 
talán nem is ilyen művész i kivitelben, n e m ilyen 
lényegretörő megvilágításban, nem ilyen meggyő-
ző fény és árnyék kombinációkkal . 

Tudnánk - m o n d t a m - , de hát miért n e m sza-
porí t juk? Ha a moldva i magyarok sorsának doku-

1 Bonyha - helynév 
2 süvöltő, furulya 

mentálása n e m ilyen magunkra hagyot tan , intéz-
ményi hát tér nélkül folyna, má r régen létrehozhat-
tuk volna a moldvai csángómagyarok nyelvemlé-
keinek, írásos emlékeinek módszeres adattárát. Hi-
szen még napja inkban is napvi lágra kerül egy-egy 
értékes nyelvemlék, amint azt a Honismere t múl t 
száma 95. oldalán megjelent írás is mutat ja . Gon-
dolkozzunk rajta, miként válhatna Csorna Gergely 
szépséges fo tóalbuma olyan kristályosodási pont-
tá, amely magához vonzza, m a g á b a olvasztja 
mindazt az írásos, fényképezett , f i lmezett s még ki 
tudja mi m ó d o n rögzített és őrzöt t dokumentác iós 
anyagot, ami a csángók írott nyelvemlékeinek 
szakszerű és teljességre törekvő nyilvántartását 
szolgálhatná. 

(Etnofon Kiadó, Bp. 2004.) 
Halász Péter 

Tabi Kilátó 
Helytörténeti olvasókönyv 
Szerk.: Bertalan Béla 

„A t u d o m á n y o s munka , bá rmenny i re egyéni is 
a kutatás, a felmérés, az alkotás egyes műveletei-
ben, a valóságfeltárás és a megismerés egész folya-
matában mégis kollektív jellegű, tá rsadalmi koope-
ráció e redménye . Társadalmi elvárások ösztönzik 
a témaválasztást , közösségi ér tékrend befolyásolja 
a kutatói magatartást , szűkebb szakmai vagy szé-
lesebb társadalmi vélemények módosí t ják , csiszol-
ják, korrigálják az eredményeket . Különösen így 
van ez manapság , amikor egyre inkább intézmé-
nyesen szervezett műhelyekben folyik a kutatás, 
olyan alkotó műhelyekben, amelyekben a szakmai 
kollektíva szemlélete, ér tékrendje , módszerei 
alapvetően meghatározzák, a részeredmények vi-
tái fo lyamatosan formálják, korrigálják a végered-
ményt ." - írta Hanák Péter, amikor a tör ténet tudo-
mányban megjelenő ér tékrendről elmélkedett . 

Ezek a gondolatok törtek felszínre bennem, 
amikor a Tabi Kilátó 10. kötetét olvasgat tam és 
igyekeztem magamnak is megfoga lmazn i valami-
lyen általános érvényű igazságot. Szerettem volna 
a kötet szerkesztőjének - a k i tűnő és nagy tudású 
Bertalan Bélátlak - fejével gondo lkodva rálelni arra 
a vezérfonalra, amely mentén e kötet anyaga 
összeállt. A kötet olvasása közben az a felismerés 
fogalmazódot t meg bennem, hogy az egységes és 
minden részletproblémára ki ter jedő szerkesztés 
mellett a hát térben egy nagyszerűen irányított al-
kotói műhely körvonalai bon takoznak ki, ahol a „fe-
hér fol tok" eltüntetése é rdekében témákat , téma-
köröket jelölnek meg a kuta tók számára , ahol még 
a készülő dolgozatok fejezeteit is megvitat ják 
mindanny iuk okulására, ahol a szakmai követel-
mény és szint elérése mindenki számára kötelező. 

Az alkotói műhelyek a szakmai kritika elsőren-
dű és elsődleges formái, el lenőrző-bíráló funkció-
juk ma már az alkotó tevékenység szerves részévé 
vált. Ez a jelenség azonban n a g y o n ritka a helytör-
ténetírásban. Megléte szinte mindenü t t , ahol meg-
található, egy-egy nagy tudású , k i tűnő szakmai 
felkészültségű karizmatikus egyéniség vezetését 
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tételezi fel. Nagy szerencséje Tabnak, hogy mind a 
város, mind környéke helytörténeti kutatásait so-
rozatban ehhez az „eszmei képhez" nagyban ha-
sonló egyéniségek irányították és irányítják. Töb-
bek között ezért van igaza Halász Péternek, amikor 
a kötet előszavában a „város és vidéke" kölcsön-
hatását hangsúlyozza. 

Alapvető ismereteket nyúj tó nagyon fontos ta-
nulmánynak tartom dr. Magyar Kálmán dolgozatát 
a Somogy megyei várkutatás szempontjából. 
Mélyreható elemzése során bebizonyította, hogy a 
Tab környéki erődítmény-rendszernek a XI-XVIII. 
század folyamán kiemelt hadászati jelentősége 
volt. Erénye dolgozatának, hogy a benne fellelhető 
bizonyító anyag nemcsak szűkebb környezete, de 
az országos történelemkutatás számára is igen 
fontos bizonyító anyaggal szolgál. A tanulmány 
ábrái plasztikusak, könnyen áttekinthetőek, nagy-
ban elősegítik a megértést. Dr. Magyar Kálmán rö-
videbb lélegzetű dolgozata nem kevésbé jelentős 
témával foglalkozik, amikor számbaveszi Tab ré-
gészeti emlékeit, amelyet számos térképpel il-
lusztrál. Biztos vagyok abban, hogy e dolgozatát is 
sokan és sokszor fogják kézbe venni, hiszen a régé-
szeti emlékek felsorolása és bemutatása mellett az 
ásatások időpontját is megjelölve ma már sokszor 
tetemes kutatást igénylő adatokat közöl a vizsgált 
területről. 

A következő részben három dolgozat kapott 
helyet. Közös tulajdonságuk, hogy a Kossuth Rá-
dióban elhangzott beszélgetés leírt és bizonyos fo-
kig szerkesztett változataként látnak nyomtatás-
ban napvilágot. Elsőként Takács András szerkesz-
tő-riporter kérdéseire felelnek a város vezető értel-
miségei: Bertalan Béla, Czaba Józsefné, Nagy Lajos, 
Schmidt Jenő és dr. Takács Lajos. A beszélgetés során 
bizony lehangoló volt az a megállapításuk, hogy 
mind a város, mind annak környéke lassan elöreg-
szik. A második beszélgetés Korádon zajlott, ahol B. 
Fülöp Katalin kérdéseire Wiesner Sándor polgármes-
ter mellett többen is bemutatták falujuk népművé-
szetét. A harmadik helység is egy kis falu: Miklósi, 
ahol Horváth Katalin szerkesztő-riporter kérdéseire 
feleltek a falubeliek. Elsősorban a somogyi hely-
történeti kutatás egyik kiemelkedő képviselője, dr. 
Sipos Imre atya válaszolgatott, akinek Zicsről szóló 
monográfiája jelentős alkotásnak számít a helytör-
téneti irodalomban. Másik házigazdaként Galbavy 
Jenő József prior atya nyilatkozott a rádiónak. 

A következő tanulmány szerzője az azóta el-
hunyt dr. Guzsik Tamás építészettörténész, egyete-
mi docens, akinek egy 1980-ban megjelent dolgo-
zatát közli a szerkesztő. A Törökkoppányról és a 
Koppány-völgyről szóló tanulmány alapmunká-
nak számít Tab környékének helytörténeti irodal-
mában. Ma már sehol sem található ezt a nélkülöz-
hetetlen dolgozat. Ezért látta szükségesnek a szer-
kesztő a dolgozat újbóli közlését. 

Nagy Ernő tanulmánya Lulla község történetét 
mutatja be. Ez a dolgozat a kötet egyik legátfo-
góbb, legalaposabban átgondolt és megírt tanul-
mánya. Ajánlom szíves figyelmébe mindazoknak 
a helytörténeti kutatóknak, akik még nem írtak fa-
lutörténetet, mert Nagy Ernő tanulmányából azo-

kat a módszertani fogásokat is megtanulhatják, el-
leshetik, amelyek nélkül jó falutörténetet nem le-
het írni. Lulláról ez az első ilyen összefoglaló jelle-
gű feldolgozás, ami még növeli a dolgozat értékét. 
12 fénykép teszi gazdagabbá a dolgozatot. 

Nagy Ernő tanulmányát a Tab környéki telepü-
lések címerei és azok heraldikai leírása követi. 
Megismerkedhetünk Andocs, Bábonymegyer, Bedeg-
kér, Bonnya, Fiad, Kánya, Kapoly, Kára, Karád, Kis-
bárapáti, Lulla, Miklósi, Nágocs, Sérsekszőlős, Somogy-
acsa, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogymeggyes, 
Szorosad, Tab, Tengőd, Törökkoppány, Torvaj, Zala és 
Zics - 25 helység (!) - címerével és azok pontos le-
írásával. Az ismertetés értékét csak növeli az a 
tény, hogy a címerek bemutatása színes, egész ol-
dalas ábrán történik. 

A maga nemében páratlan munkával folytató-
dik a kötet. Paska György művelődéstörténeti szak-
író neve nem ismeretlen az olvasók előtt. „Én va-
gyok az igazi szőlőtő .. ." című, a szőlő, a bor és a 
vallás kapcsolatát kutató elmélkedése egyedülál-
ló. Az aforizmák, a lírai vallomások, anekdoták so-
ra egyben egy mélyen vallásos lélek bemutatása. A 
kötetben lévő utalás arról is felvilágosítja az olva-
sót, hogy mindez csak szemelvény, amely a szerző 
készülő kötetéből ad ízelítőt. A magam részéről tü-
relmetlenül várom megjelenését. 

A kötetről alkotott összképet színesíti a szer-
kesztő, amikor közreadja Szijj Zoltánné Dusza Jan-
kának rokonára: Rudnay Gyula Kossuth-díjas fes-
tőművészre történő visszaemlékezését. A lírai 
hangú, kristálytiszta vallomás szinte kézzelfogha-
tó közelségbe hozza Rudnay Gyulát, a festőt, a 
bábonyiak barátját és a természet szerelmesét. 

A Tabi Kilátó következő képriportját kissé 
disszonánsnak érzem. Meggyőződéses republiká-
nus lévén mindenféle monarchista jelenséget el-
lenségesen szemlélek. Ebből következik, hogy dr. 
Habsburg Ottó 2003. november 13-i tabi és lullai 
látogatásának képeit nem szerkesztettem volna be 
ebbe a nagyszerű kötetbe. Szerintem csökkenti an-
nak értékét. 

Ezt követően ismét nagyon alaposan kimun-
kált és rengeteg adatot tartalmazó tanulmány kö-
vetkezik a fentebb már megismert dr. Magyar Kál-
mán tollából, aki Kapoly történetét mutat ja be az ős-
kortól a kuruc korig. Számomra különösen kedves 
ez az írás, hiszen azt, amit a tanulmánykötet első 
felének olvasása közben „megéreztem": nevezete-
sen egy alkotó műhely létét a háttérben, most tet-
ten érhetően megnevezte a szerző. Ez a műhely 
pedig a tabi városi könyvtárban, és irányítójában, 
a könyvtár vezetőjében, Bertalan Béla személyé-
ben található meg. Bertalan Béla kiváló szerkesztő, 
aki töretlenül, színvonalasan viszi tovább e soro-
zat megálmodója Bolevácz József elképzeléseit. 
Munkáján átsüt a szülőföld szeretete, amit minden 
szónál ékesebben bizonyítanak dolgozatai és szer-
kesztései. Dr. Magyar Kálmánnak is fontos „hátor-
szágot" jelent a tabi városi könyvtár, ahol segítsé-
get kapott régészeti és műemléki anyagának 
összegyűjtéséhez. Mindenképpen meg keÚ említe-
ni dr. Magyarné Hrotkó Zsuzsanna régész-grafikus 
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kiváló minőségű rajzait, amelyek nagymértékben 
emelték a dolgozat értékét és laikusok számára is 
érthetőbbé tették a leírtakat. 

Berta Gyula „Betyárok, pandúrok a tabi járás-
ban" címmel írt dolgozatában egy nagyon olvas-
mányos fejezet megismerésére nyílik lehetősé-
günk. A források segítségével egészen a XVIII. szá-
zad közepéig visszamenve követhetjük nyomon 
az eseményeket. A szerző úgy gondolja, hogy Tab 
környéke volt a betyárvilág utolsó menedéke, mi-
vel szinte a XX. századig érintetlenül maradtak a 
Tab környéki erdőségek. Bősze Gábor folytatta a 
Berta Gyula által megkezdett betyártörténeteket. 
Elsősorban a Koppány-völgy idős lakosságától 
gyűjtött anyagát mutatta be. Érdekessége a kötet-
nek, hogy a 100 éve elhunyt Jókai Mórra a zalai 
Zichy-kúriában tett látogatásáról emlékezik meg. 
A kötetet Berta Gyulának még egy tanulmánya zár-
ja, amely a tabi járás bűnözéséről villant fel na-
gyon szemléletes képeket az 1742 és 1942 közötti 
időből. 

Összegzésként elmondható, hogy e kötet nem-
csak Tabnak és környékének szempontjából, de 
Somogy megye története, és némely vonatkozásai-
ban az egyetemes magyar történetírás szempont-
jából is hozott újat, jelentős megállapításokkal gaz-
dagítva a megye történetét és figyelemreméltó 
adalékokkal járulva a nemzet történetéhez is. A 
tabi könyvtárban lévő műhely támogatásra érde-
mes, hiszen óriási szellemi tőkét halmozott ott fel 
Bertalan Béla igazgató. Az ő figyelmébe ajánlom 
„alkotóműhely" vezetése közben felmerülő eset-
leges nehézségeire vigasztalásul Szabó Ervin gon-
dolatát, amit a Társadalomtudományi Társaság 
föladataival kapcsolatban vetett papírra: „. . .ne fe-
ledjük el, hogy az igazság megvalósulásának útja 
lassú, s mire megvalósult, a régi eredményeken 
túllépő tudomány új igazságokat fedett föl (...) Vi-
gyázzunk, hogy a megvalósuló igazság kényszerű 
deficitjét mindig ellensúlyozhassuk új igazságplu-
szokkal." 

Úgy vélem, gazdagabbá váltam azzal, hogy e 
kötet tartalmával megismerkedtem. 

(Tab város Polgármesteri Hivatala, 2004-2005.) 
Tolnay Gábor 

ZUBÁNICS LÁSZLÓ: 

Régmúlt virágok illata 
Örvendetes, hogy egyre gyarapodnak ismere-

teink Kárpátaljáról. Egyre-másra jelennek meg ki-
adványok, így a kép egyre bővül. Zubánics László 
előbb szülőfalujáról írta meg a Gúti körkép című 
könyvét, majd tollából a Beregszászi kalauz máso-
dik, bővített kiadása is megjelent. Már ezekkel a 
művekkel is bizonyította, hogy nagyon is otthon 
van a kutatásokban. És azt is nagyon jól tudja, 
hogy mit lehet és mit kell az olvasók elé tárni. Ter-
mészetesen elsősorban Kárpátalja magyarságának 
akarja bemutatni a sokáig nem ismert (mert nem 
hagyták megismerni) történelmi eseményeket, de 

mi, anyaországiak is igen sokat tanulhatunk belő-
le. Akárhogy is nézzük, hiányt pótló munka. 

A könyv öt részre oszlik. Az első a Magyar tör-
ténelmi olvasókönyv címet viseli. Itt történelmünk 
néhány kiemelkedő alakját emeli ki - s ahol van rá 
módja, a helyi vonatkozásokról is szól. Azt mond-
hatnánk, hogy minden válogatás, így ez is önké-
nyes. Most azonban kissé másként van a dolog: ar-
ról igyekszik tájékoztatást adni, amelyről eddig 
kevés ismerettel rendelkeztek Kárpátalján, vagy 
csak a történelmi mondák szintjéig jutottak el. Tár-
gyilagosan mutatja be pl. Árpádot, Istvánt, Köny-
ves Kálmánt, de még Mária Teréziát is. Azt hihet-
nénk, hogy Hunyadi Mátyásról vagy II. Rákóczi 
Ferencről már mindent tudunk. S olvasás közben 
döbbenünk rá arra, hogy még mindig kaphatunk 
újabb információkat. Az Erdély „aranykora" törté-
nelmi életrajzokban című fejezetben a Báthoryak-
ról, a Bocskaiakról (kiemelve Istvánt), a dinasztia-
alapító Rákóczi Zsigmondról olvashatunk eddig 
még fel nem tárt részleteltet is. Ugyanez mondha-
tó el a Vidékünk a családtörténet tükrében című 
fejezetről is. „Csak" két családot muta t be, a ho-
monnai és gerényi Drugetheket és a ruszkai Dobó-
kat. Ez utóbbiakat kissé részletesebben elemzi, hi-
szen a várvédő Dobó István is e család tagja volt. 
Az egri hőst nem idealizálja (mint Gárdonyi teszi), 
hanem a források alapján állítja elénk Dobó alak-
ját. 

Az utolsó két fejezet már - természeténél Fog-
va is - heterogén. Nők a történelemben címmel be-
mutatja az első fejezetben jellemzett Nagy Lajos 
király anyját, Erzsébetet. S ha már Erzsébetnél tar-
tunk, szól II. Erzsébet angol királynő magyar gyö-
kereiről is. Eddig csak felületesen ismert dinaszti-
kus kapcsolatok voltak leányágon az Árpád- és a 
Rurik-ház között. I. Rákóczi György feleségéről, 
Lorántffy Zsuzsannáról sokáig alig-alig írtak vala-
mit, most végre ismét előttünk áll az alakja. Igen 
érdekes részleteket olvashatunk a „különös asszo-
nyokról", azaz a boszorkányokról. A szerző nem 
elégedett meg a nyomtatásban is megjelent ada-
tokkal, hanem saját levéltári kutatásaival is megis-
merteti az olvasót. Az Egyéb történelmi tanulmá-
nyok című rész már rövidebb írásokat tartalmaz: 
iskolatörténeti jegyzeteket, (Makkos)jánosi község 
történelmének vázlatát, szól a Szent Koronáról, 
Beregszász város címéréről. S hogy a humor se 
maradjon ki: „Papiba taligán jár a liba", beregi szó-
lásokat tár elénk, bemutatva a hozzájuk fűződő 
(néha utólag kitalált) történeteket. 

A könyvben képanyag éppen annyi van, 
amennyi feltétlenül szükséges a szövegek illuszt-
rálásához. Ugyancsak ezt mondhat juk el a nemze-
dékrendi táblákról is. Nagy gonddal összeállított, 
a tényekhez szigorúan ragaszkodó munka olvas-
mányos stílusban megírva, azaz bárki haszonnal 
forgathatja, aki múltunk iránt érdeklődik. Különb-
séget tesz a monda (a megszépített valóság) és a 
történelmi tények között, az idealizálástól nagyon 
távol van. És ez így van rendjén. Meg is erősíti 
bennünk az eddig alkotott képet, és ú j ismereteket 
ad. 

(Ungvár - Budapest, Intermix Kiadó, 2002) 

Mizser Lajos 
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MAKOLDISÁNDORNÉ 
Archaikus népi textíliák Gömörből1 

(Múzeumi könyvtár 10.) 

Kora tavasszal ö römmel hallottam a hír t E. Ko-
vács Judit e tnográfustól , hogy Dobosi László: Sze-
det tes szőttesek a magyarországi G ö m ö r b e n (1987. 
G ö m ö r Néprajza IX.), Neszádeliné Kállai Mária: A 
gömör i csipke. (2001. M ú z e u m i Könyvtár) u tán új, 
( immár harmadik önálló) kötet jelenik meg a 
gömör i textilekről Makoldi Sándorné tollából. Ép-
p e n a N é p i díszí tőművészet kötetünk befejező fá-
zisait végeztük, s mél ta t lankodtam, hogy az álta-
lunk feldolgozott területről Dél-Gömör és Torna 
kevés „halotti l epedő" kerül t elő. Mintegy húsz 
éve jómagam is f igyelem, kuta tom gyűj tőút ja im 
során e gyönyörűséges textileket. Megha tódom s 
megborzongok mikor egy-egy ú jonnan felfedezett 
da rabo t a kezembe vehetek. Finom szövetük, var-
rástechnikájuk, min táza tuk , vertcsipke szél- vagy 
beté t részük elkápráztat . A legmagasabb r e n d ű mi-
nősége t képviselik ezek a sokszor többszáz éves 
textilek. 

Malonyay Dezső 1922-ben megjelent A magyar 
n é p művésze te palócokról szóló, ötödik kötetében 
írja: „ N a g y múltja van p e d i g ez ilyen női kéz imun-
kának [ún. csipke, rece) ezen a vidéken, parasz thá-
zaknál , úr i családoknál, a t emplomokban sokat ta-
lá lunk még, de már n e m sokáig, mer t úgy hazai, 
min t külföldi régiségkereskedők á tkuta t ják e vi-
d é k n e k is minden házát . N e m néz senki a kezük 
alá, semmiféle tilalom n e m állja ú t jukat ." 

„ H a n e m azért itt is megbecsülik ezeket a régi jó 
m u n k á k a t ; a recés, a csipkés szélű nagyter í tőket 
t isztán, összehajtogatva tartogatják a ládafenéken 
s csak kiváló a lka lmakon veszik elő. Csetenek-
vö lgyén a szülő asszony ágya köré akaszt ják, má-
sut t m e g üregasszonyok kívánkoznak véle a sírba 
és szemfedőnek tartogatják. Az emberélet legna-
gyobb perceihez adják: a születéshez m e g a halál-
hoz . De keresik, szedik is (...) a kupecek serényen." 

Ezért nagy öröm, hogy e könyvben a szerző ál-
tal közölt , t ipikus terepen húsz éven át gyűjtöt t 
anyago t még a h a g y o m á n y t őrző, falusi fö ldmű-
ves csa ládokban találta; azoknál akik - vagy őseik 
- m a g u k készítettek, használ ták és őrizték. Renge-
teg elpusztul t , de m é g mindig van fellelhető. 
Egyik leggazdagabb pé lda tára ősi jelkészletünk-
nek . „Egy-egy nagymúl tú háztar tás díszlepedői 
ezek, az utolsó darabok, amik megérték a XXI. szá-
zado t s a beolvadásunkat az Európai Un ióba" - ír-
ja a bevezetőben Makoldi Sándorné. 

Egy-egy ilyen régi, h ímzet t l epedőn ugyanis a 
n é p m ű v é s z e t legragyogóbb értékei jelennek meg: 
technikai lag és tartalmilag! A magyar m ú z e u m o k 
- így a Gömöri M ú z e u m itt Pu tnokon, de az 
észak-magyarországi részeken mindenü t t (Mis-
kolc, Eger, Balassagyarmat), Veszprém - itt van a 
legtöbb: 105 darab - d e emlí thetem Sárospatakot 

1 Elhangzott június 7-én a Putnokon tartott könyvbe-
mutatón. 

és a Borsodi Tájházat is Edelényben, szerencsére 
elég sokat megőriztek a Felvidék Gömör-Kishont 
Vármegye archaikus népi textíliáiból. Számos 
publikáció jelent meg neves néprajzosok Palotay 
Gertrud, V. Ember Mária, Fél Edit, tollából. A közel-
múl tban Katona Edit, Cs. Schwalm Edit, S. Lackovits 
Emőke muta to t t be m ú z e u m i gyűj teményt . Ma-
koldiné P a p p Gizella minden eddigitől eltérően a 
gömöri díszlepedők díszítésének: kakasos-kely-
hes-csillagos-életfás-kígyós jelanyagával kíván fő-
ként foglalkozni, n e m a gyakran emlegetett techni-
kai kérdésekkel. 

Makoldi Sándorné P a p p Gizella fes tőművész, 
muzeológus , néprajzi szakíró neve nem ismeretlen 
e megyében, szakmai körökben. Édesapja P a p p 
Miklós, Tokaj város élő lexikona, tokaji m ú z e u m -
alapító, a város és a Hegyalja történelmi néprajz i 
emlékeinek lelkes gyűjtője, kutatója, feldolgozója, 
a magyar honismereti mozga lom egyik szervező-
je. Férje Makoldi Sándor fes tőművész, aki a debre-
ceni Református Tanítóképző rajztanszékének ve-
zetője, docense, de családja őt is Tokajhoz köti, ott 
van m ű t e r m e is. Gizella l ányuk textilművész, Sán-
dor fiuk szobrász, Miklós f iuk üvegművész . A csa-
lád tagjai gyakran állítanak ki együtt . Egy család, 
hasonló mot ívumok, más anyagok , ugyanaz a vi-
lágszemlélet. Útjuk a népművésze t . Ezt muta t ják a 
mot ívumok is, amelyeket a m ű v é s z és családja 
használ. Vissza a tisztához, az ősforráshoz, a lé-
nyeghez, az értéshez, a megértéshez. Az alapok-
hoz, a közösségi a lapú egyetemes mot ívumrend-
szerhez. Ha a magyar művel t ség magyar m ó d o n 
tovább akar menni, akkor meg kell találni saját út-
ját. Persze a magyar népművésze t mot ívumrend-
szere, jelentése, jelei egyetemes a lapúak, maradan-
dóak. Emlékezetes közös kiállításaik voltak. 
1992-ben a közeli Kazincbarcikán, 1996-ban a Sze-
rencsi várban, Budatétényben; 1999-ben a debrece-
ni MAG-csoport tal a Miskolci Egyetem Galériájá-
ban. 

Makoldi Sándor az ácsolt ládák mot ívumkin-
csének szerelmese, Makoldi Sándornénak 1992-
ben Magyar hímestojások címmel, 1994-ben 
Hímestojások Gömörben c ímmel jelent meg m u n -
kája (a G ö m ö r néprajza sorozat 43. köteteként). A 
leggazdagabb mintakincsű gömöri , felvidéki hí-
mesek mintakincsének: rozettás, rozmaringos, 
csillagos, kígyós, tyúklábmintás , holdsugaras, for-
górózsás rajzolatú hímesek kutatója, elemzője. 
Nem véletlen tehát, hogy ú jabb kötete ugyancsak 
Gömörhöz kötődik. A kakasos-kelyhes-csillagos-
életfás-kígyós mintázatú kéz imunkák sajátja az a 
mindenki által elismerten régi és csak ez a n é h á n y 
(régi stí lusú) mintat ípusból álló variáció, ami a 
legrégebbről adatolható az egész Kárpát medence 
területéről. A mintacsalád csipkéstől, recéstől 
anyagtól, színtől, hímzéstechnikától függet lenül -
illetve együt tesen - , jel lemzően magyar és m é g 
egységes nemzet i texti lművészetet képvisel. 

„Eljött az idő, hogy még tudatosí thassuk m a -
gunkban (és népünkben) a mos t még meglévő, d e 
lassan e lmúló értékeink lényegét, becsét... 
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Úgy tűnik eredményre vezetett az utóbbi száz 
évben a Huszka József és Lükő Gábor óta tartó fo-
lyamat, mely legújabban Pap Gábor munkásságá-
ban a múltunkat népművészetünkön keresztül 
megérteni akaró, a magyarságnak programadó 
üzenetek felfejtésén dolgozik (...) hitviláguk koz-
mikus egységben áll a tárgyi népművészet alkotá-
saival. E lepedők különös és változatlan jelvilága 
rávilágít arra a szándékra is, hogy a népünk talán 
évezredek óta változatlan formában gyakorolja 
szakrális tevékenységét a születés és a halál ese-
ményei körül..." - írja a könyv összegzésében a 
szerző. 

A könyv jól tagoltan - történeti visszatekintés-
sel - a leplek pontos funkcióinak megjelölésével, 
analógiákkal, motívumelemzésekkel, határon in-
neni és túli (főleg Balog-völgyi) mintadarabok be-
mutatásával, elemzésével, fekete-fehér (lehetne 
jobb is!) és színes képanyaggal, gazdag lábjegyze-
tekkel és irodalmi forrásokkai alátámasztva izgal-
mas, nagy távlatokba látó utazás a múltban - rejt-
vényfejtés a jelenben. 

A Gömöri Múzeum és Baráti Köre „Múzeumi 
könyvtár" 10. sorszámon megjelenő kötete bátor 
fölvállalása a kiadónak, hiánypótló munkája a 
szerzőnek, nem mindennapi időutazása az olvasó-
nak. Gratulálok a megjelenéshez. 

(Putnok, 2003.) 
Laki-Lukács László 

HÁLA JÓZSEF: 
Hogyan gyűjtöttek elődeink? 
Néhány fejezet a magyar néprajztudomány 
történetéből 

A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára so-
rozatban a közelmúltban látott napvilágot Hála Jó-
zsef tudománytörténeti írásainak füzére: koráb-
ban megjelent tizenegy dolgozata, mely tematikai-
lag kerek egységet alkot. Az erdélyi kiadó érdeklő-
dését méltán keltették fel ezek az írások, hiszen a 
magyar néprajztudomány megszerveződése Er-
délyből indult el, s a korai jeles etnográfus tudósa-
ink vagy onnan származtak, vagy tevékenységük 
szorosan kapcsolódott ehhez a területhez. A vizs-
gált időszak is meglehetősen behatárolt: a XIX. 
század közepétől a XX. század elejéig tevékenyke-
dő tudósok jelennek meg előttünk, olykor anekdo-
tikus felhangokkal, de mindenképpen rendkívül 
alapos tudománytörténeti adatfeltárás nyomán. 
Minden írást terjedelmes jegyzetapparátus és bib-
liográfia kísér, a szerzőtől megszokott gondos filo-
lógiai munka eredményeként. 

A filológiai búvárkodás egyik jellemező ered-
ménye a „Mikor született Orbán Balázs?" című 
írás, melyben a szerző a születési anyakönyv fel-
derítésével bizonyítja az 1829-es évet, felsorakoz-
tatva a mindezek ellenére mindmáig megoszló 
publikációkat. A néprajz tudománytörténete 

szempontjából különös figyelmet érdemel Kalota-
szeg reformkori népleírásait utazásai alapján rög-
zítő Téglási Eresei József munkásságának felvázo-
lása. Gazdagon illusztrált fejezetet szentel a szerző 
Kalotaszeg nagyasszonya, Gyarmathy Zsigáné 
Hory Etelka emlékének, a kalotaszegi népművé-
szet felvirágoztatásában és a szerveződő magyar 
néprajztudományban betöltött szerepének értéke-
lésével. Elismerése jeleként javasolja válogatott 
írásainak kiadását. 

A kötetben jelentős helyet kapott a magyar 
néprajztudomány két nagy alapító, szervező tu-
dós egyénisége: Herrmann Antal és Jankó János. 
Az előbbi nevéhez mindenek előtt a Magyarorszá-
gi Néprajzi Társaság, utóbbiéhoz az intézménye-
sülő Néprajzi Múzeum és Közép-Európa első sza-
badtéri múzeuma, a millenniumi néprajzi falu lét-
rehozása fűződik. Tevékenységük rendkívül szer-
teágazó és hatékony volt. Á kalotaszegi tematiká-
hoz szervesen kapcsolódik Jankó János kalotasze-
gi kutatásainak „műhelytitkaiba" való betekintés, 
több, eddig ismeretlen tudománytörténeti mozza-
nat feltárása a jegenyefürdői „ethnographus te-
l e p i t ő l tájmonográfiája fogadtatásának és utóéle-
tének felidézéséig. Ugyancsak kevésbé közismert 
a két nagy etnográfus turisztikai ténykedése, pe-
dig jelentős szervezőmunkát végeztek a Magyar 
Turista, valamint az Erdélyi Kárpát Egyesületben. 
Számos írást közöltek a Turisták Lapjában, 
Herrmann három évtizeden keresztül különböző 
posztokat töltött be a turistaszervezetben. 

Herrmann Antal különös személyiségével és 
sokrétű tevékenységével három írás is foglalkozik. 
A tömör életrajzi áttekintést, mely a magyar nép-
rajz „vándorapostola" jelzővel illeti, szintén ke-
vésbé ismert kutatási témája, a népi építészetről 
szóló írása követi az ezredéves országos kiállítás 
néprajzi faluja munkálatainak kapcsán. Ugyan-
csak érdekes és tanulságos képet rajzol a szerző 
Herrmann Antal váci éveiről és kapcsolatairól, 
szerepéről a múzeum-egyesületben, a nyomdaala-
pításban, a siketnémák támogatásában, a város ze-
nei életében, a helyi újságírásban stb. 

Az erdélyi származású jeles geológus, Pávai-
Vajna Ferenc korai néprajzi gyűjtését fennmaradt 
naplóiból vett szemelvényekkel ismerteti Hála Jó-
zsef. Közli kitűnő néprajzi fotóinak egy részét, me-
lyeket többnyire román lakóházakról és portákról 
készített, valamint a népi építkezéssel foglakozó 
naplófeljegyzéseinek egyes részleteit. A különc 
természettudós és néprajzkutató, Nopcsa Ferenc 
életével is megismerkedhetünk, amit albániai uta-
zásáról készített naplófeljegyzésének részletei egé-
szítenek ki. 

Utolsóként következik a címadó írás „Anekdo-
ták és történetek a magyar néprajztudomány 
klasszikusairól" alcímmel. A szerző egyik kedves 
témája annak felderítése, hogy száz esztendővel 
ezelőtt miként végezték terepmunkájukat a nagy 
kutatók, milyen fortéllyal lettek úrrá az egyszerű 
emberek idegenkedésén, miként szólaltatták meg 
az ördöngös masinának számító fonográf előtt az 
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énekeseket. Valódi filológiai búvárkodás eredmé-
nyeként sikerült Hála Józsefnek egy csokorba 
gyűjtenie azokat a szemelvényeket, melyeket ma-
guk az egykori tudós kutatók jegyeztek fel sikeres 
és kevésbé sikeres gyűjtéseik körülményeiről, vi-
szontagságairól. Különösen szemléletesek Gönczi 
Ferenc, Vikár Béla, Kálmány Lajos, Gyarmathy 
Zsigáné, Jankó János írásaiból szemezgetett törté-
netek az adatközlők megszólaltatásáról, a gyűjté-
sek segítőiről és akadályozóiról. 

Összegzésként a kötet bevezetőjét író Paládi-
Kovács Attüa sorai kívánkoznak ide: „Hála József 
példamutató alapossággal tárta fel az erdélyi ma-
gyar néprajz és honismeret történetének ismeret-

len részleteit, járt utána könyvtárak, archívumok 
mélyén rejtőzködő forrásoknak, s jutott el jól do-
kumentált, bizonyított eredményekig. Filológusi 
buzgalmának igazi jutalma az lenne, ha ezután a 
lexikonok, kézikönyvek mindegyike helyesen ad-
ná meg Orbán Balázs születési évét, ha a Kalota-
szeg-kutatás hasznosítaná Téglási Eresei József 
adatait is, ha az erdélyi és a magyarországi tudo-
mánytörténetekben az őket megillető helyre kerül-
nének e kötet szereplői. Őszintén kívánom, hogy 
minél több olvasóhoz jusson el ez a könyv, s minél 
többen olvassák olyan érdeklődéssel, szeretettel, 
mint e sorok írója." 

(Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003.) 
Selmeczi Kovács Attila 
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