
KONYVESPOLC 
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv II. 

Aki szereti a lakóhelyét és szívesen búvárkodik an-
nak emlékeiben, a kötődése még jobban megerősödik 
ezáltal. Budapest esetében különleges helyzetben va-
gyunk, hiszen, mint főváros, az egész országé. Sokat 
bosszankodunk mostanában elhanyagoltságán, a gomba 
módra szaporodó csúnya irodaépületek, a tönkretett zöld 
területek láttán, talán ezért is fordul a figyelmünk és ra-
gaszkodunk azokhoz az elődökhöz, akik saját vagyonuk-
ból sokat áldoztak a város szépítésért, az emberek jobb 
egészségügyi ellátásáért. A Budapesti Helytörténeti Em-
lékkönyv II. kötetében ilyen kincsekre lelhetünk. 

A Budapesti Honismereti Társaság elnöke, Breinich 
Gábor, a kötet előszavában tájékoztat arról, hogy a „Bu-
dapesti Históriák' előadóest sorozatuk anyaga képezi az 
emlékkönyv alapját. A megjelentetéssel az volt a céljuk, 
hogy megismertessék a szélesebb olvasó közönséggel a 
főként szűkebb pátriájukban eredményesen tevékenyke-
dő csoportokat cs személyeket. 

Elgondolkodtató volt számomra a napjainkra teljesen 
tönkretett Csepel múltjáról való összeállítás. A „Vörös 
Csepelként" ismert városrész életében 1892-44 között 
meghatározó szerepet játszott a Weiss-család. A saját 
üzemeik, gyáraik fejlesztése mellett kaszinót, könyvtá-
rat, dalárdát létesítettek és ők alapították a Csepeli Atlé-
tikai Klubot is. Üzemorvosi rendelőt, központi fürdőt, 
tanműhelyt hoztak létre ( adódik a kérdés, a mai kapita-
listák mit juttatnak a közösségnek?). 

A csepeli telep a Weiss család jóvoltából óriási ipar-
várossá fejlődötót. Weiss Manfréd kórházat és csecse-
mőotthont is létesített ( ezt számolta fel a mostani kor-
mány). Olyan sokat tettek Csepel fejlődéséért, hogy Fe-
renc József Weiss Manfrédot és utódait ..Csepel" előnév-
vel nemesi rangra emelte. 

Ebben a gazdag tartalmú emlékkönyvben megismer-
kedhetünk a valamikori Tabán emlékeivel, a Százados 
úti Müvészteleppel, a Józsefváros, Rákospalota és Pest-
újhely helytörténetével, egyesületeivel. Meglepő volt 
számomra, hogy még az óriási panel rengetegben is tör-
tént valami a kötődés erősítése érdekében: megalakult az 
Újpalotai Baráti Kör, szeretnék egy kicsit közelebb hoz-
ni egymáshoz az egyre jobban elmagányosodó embere-
ket. 

A történelem iránt érdeklődő olvasók számára külö-
nösen érdekes betekinteni a Fővárosi Levéltár múltjába 
és jelenébe. Megismerkedhetünk az V. kerületi hagyo-
mányőrzőkkel. a soroksári svábok történetével, bepil-
lanthatunk a 100 éves Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
életébe, tárlatvezetést kapunk a Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjteménynél és egy különleges emlékezést olvas-
hatunk a Sváb-hegy ostromáról 

A Budapesti Fionismereti Társaság munkájáról szóló 
beszámoló mindnyájunk számára tanulságul szolgálhat, 
hogy még ebben az egyre jobban felhíguló, elszemélyte-
lenedő, minden szabadossággal megterhelt nagyváros-
ban is lehet értékeket létrehozni, a közösségért önzetle-
nül fáradozni. 

Az emlékkönyv végén egy adatbázist is találunk a 
budapesti civilszervezetekről. 

Kiadta a Budapesti Honismereti Társaság 
Zika Klára 

M A R O S S Y E N D R E : 

1956 - fiadnak hagyd örökül 
Marossy Endrét az olvasók, mint hadtörténészt. a vá-

rak kutatóját ismerik évtizedek óta, és csak a szűkebb ba-
ráti kör tudja róla, hogy nemcsak a régmúlt érdekli, ha-
nem legalább annyira a XX. század hadi eseményei is. 
Családi emlékei között az első és a második világhábo-
rúval kapcsoltban sok érdekességet talált, s már 11. évé-
ben volt, amikor a fővárosban átélhette 1956-ot. 

Az utóbbi években kezdett behatóbban az 1956-os 
forradalom történetével foglalkozni. Egyrészt bejárta a 
helyszíneket, megkereste és lefényképezte az emléktáb-
lákat, szobrokat, síremlékeket, másrészt áttanulmányoz-
ta a szakirodalmat (visszaemlékezéseket, feldolgozáso-
kat, forráskiadványokat). Elbeszélgetett a harcok több 
résztvevőjével is. Ennek során egyre világosabbá vált 
előtte, hogy megdöbbentően sok a pontatlan adat, a hiá-
nyosság, a nyilvánvaló csúsztatás és sőt a hamisítás is. A 
még mindig nem elégé tanulmányozott levéltári anyag-
ban (a bírósági perekben) egész ..kincsesbányát" talált, s 
főleg a budapesti Jutadomb körüli eseményeket alapve-
tően új megvilágításba helyezte. 

IJgy gondolta, hogy a fél évszázados évforduló kivá-
ló alkalom arra, hogy egy reprezentatív képeskönyvben 
az olvasók (elsősorban a fiatalság) elé tárja 1956 tényeit, 
emlékeit, képben és szóban bemutassa a forradalom és 
szabadságharc emlékhelyeit. A debreceni Tóth Könyv-
kereskedés és Kiadó Kft. vállalta a megjelentetés kocká-
zatát, s jól döntött, mert alig egy hónap alatt elfogyott a 
megjelent tízezer példány, ami manapság igen nagy 
könyvsikernek számit. 

A Hol hőseink vére folyt című kötetében (2003) a ma-
gyar hadtörténelem tíz nevezetes eseményét (és helyszí-
nét) mutatta be, s ekkor Augsburgtól (955) egészen 
1943-ig (Don-kanyar, Uriv) jutott térben és időben. A 
következő kötetében (Harcra hív a kürt) a kezdetet a ta-
tárjárás (1241) jelenti, a kötet 1956-tal (harcok a Juta-
dombnál) zárul. Már ekkor mondogatta nekem Marossy 
Endre, hogy a Jutadomb olyan izgalmas, hogy alaposab-
ban utána akar nézni az egész históriának. Ebből kereke-
dett aztán ki egy egész képeskönyv, amely az 56-os hősi 
napok minden fontosabb helyszínére elkalauzolja az ol-
vasót. Sőt Jutadombnak és a pesterzsébeti harcoknak 
még egy külön kis kötetet is szentelt, köszönhetően az 
önkormányzatnak, és a Pesterzsébeti Múzeumnak. 

A kötetbe belelapozva, az olvasónak először az tűnik 
föl, hogy a képek és a szöveg jól áttekinthető egységet 
alkotnak, mindegyiknek megvan a maga sajátos funkció-
ja. Az is fontos, hogy a képkivágások szerencsések. Nin-
csenek óriási, egész lapot, sőt két lapot elfoglaló panorá-
ma képek, dc nincsenek olyan bélyeg nagyságú apró ma-
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szátok sem, amelyek nagyítóval sem értelmezhetők. A 
régi képek fekete-fehérek, az újak általában színesek, s 
ez a kettőség nagyon jól tagolja, elválasztja egymástól az 
idősíkokat: a múltat és a jelent. 

A fejezetek döntő többsége az egyes napok történése-
it veszi sorra, október 23. (keddtől) november 4. (vasár-
napig). Olvashatunk természetesen egy rövid összegzést 
az előzményekről, továbbá az utóvédharcokról (novem-
ber 4-11.), a menekülőkről (emigránsokról), a megtor-
lásról, majd 1956 emlékezetéről. A hangulati aláfestést 
jól szolgálják a fejezetek élére illesztett szépirodalmi 
idézetek (versrészletek). A kötetet kislexikon és sze-
mélynévtár, szakirodalmi tájékoztató zárja. Az érdeklő-
dő olvasó számára így a mondanivaló kerek egészet al-
kotva tökéletes egységként jelenik meg, s az ismeretter-
jesztés magas szintjén megfelel minden fontosabb kér-
désre. 

A szöveg erénye a tárgyilagosság. Amellett, hogy a 
hősöket fölmagasztalja, mi sem áll tőle távolabb, mint a 
másik oldal öncélú sértegetése. Aki tisztességes, pontos-
ságra, tényszerűségre törekvő leírást akar olvasni, annak 
jó szívvel ajánlhatjuk Marossy Endre könyvét. 

(Tóth Könyvkerekedés és Kiadó Kft. Debrecen, 
2006.) 

Csorba Csaba 

SZILÁGYI MIKLÓS: 

A személyes paraszti tudás érvényessége 

A sokoldalú néprajzkutató, Szilágyi Miklós tudomá-
nyos érdeklődésének egyik fő témáját jelenti az alföldi 
mezővárosok társadalmának vizsgálata. Az 1970-es 
évektől egy sor alföldi oppidum, illetve történeti tájak 
mezővárosi népességének társadalomrajzát írta meg, 
számos vonással gazdagítva a téma kutatásának mód-
szertanát is. Terepmunkája soránl988 és 1993 között 
Kisújszálláson hosszú, 40 órát meghaladó magnetofon 
felvételt készített egy 101 évet megélt parasztgazdával. 
A nagy időt élt Szabó Lukács vallomásait - amelyek mű-
faját Szilágyi a jelen kötetbe is átmentette - a kutató a 
szakirodalom és a helyi sajtó adataival, tényszerűnek 
tartható információival veti egybe, s azok egyértelműen 
igazolják, „hitelesítik" a paraszti közösség kiemelkedő 
személyiségének emlékezetét. Ha nem is gondolhatjuk, 
hogy a Szilágyi által rögzített szöveg „a csodálatos me-
móriájú aggastyán teljes tudásának foglalata" lenne, de 
bizonyos, hogy a kisváros történetének, gazdálkodásá-
nak, társadalmának évszázados szakaszát átfogóan mu-
tatja fel az egyéni életút tükrében. 

A néprajz és a társadalomtörténet iránt érdeklődők 
számára a kötet narratív része, a közösség és az egyén 
történetére vonatkozó, részletező szövegközlése is érde-
kes és tanulságos: az 1892-ben született Szabó Lukács 
életének száz esztendeje a személyes életút tükrében is 
éppen elég hektikus volt a falusi Magyarországon. Az 
emberi életkor alföldi kisvárosi fordulóitól a lokális tár-
sadalom rétegzettségéig, a paraszti üzemek utolsó évti-
zedeinek termelési gyakorlatától és üzemszervezetétől a 
közös gazdálkodás kialakulásáig, hangsúlyosan is a me-
zővárosi közösség históriájában bekövetkezett forduló-
pontok hatásáig nagyon sok részletező ismeretet nyújt az 
olvasónak a kötet. A paraszti létformát ért különféle tár-

sadalmi, gazdasági, nem utolsó sorban politikai hatások 
egyszersmind a paraszti tradíció átalakításának/átalaku-
lásának meghajtói, a hozzájuk való viszonyulások 
ugyanakkor az érintett személy egyéni megnyilatkozá-
sai, vagyis e viszonyulások egyfajta lehetséges változa-
tát képviselik. Szabó Lukács a maga és családja történe-
tét, sorsát rendre összeveti a rokoni, valamint az általa is-
mert más családok hasonló esetben megfigyelt viszonyu-
lásával.) Az adatközlő személyisége és tájékozottsága 
révén, a parasztüzemek stratégiájának azonos és eltérő 
vonásai is felrajzolódnak, ami mind a létforma, mind a 
paraszti társadalom differenciáltságát hangsúlyozza, an-
nak általánosan jellemző vonásai mellett. 

Szilágyi számára azonban a - más forrásokkal kont-
rollált - textus, vagyis az idős embernek a településével 
kapcsolatos tudása, elsősorban módszertani következte-
tések levonására ad alkalmat. A kötet bevezető tanulmá-
nyának - a leíró rész a könyv utolsó 150 oldalán olvasha-
tó - számos finom megfigyelése és megállapítása legin-
kább az egyéniség szerepének kérdéskörét hangsúlyoz-
za. Amennyire általánosan elfogadott ma már a folklo-
risztikában a „magyar módszernek" is nevezett egyéni-
ségkutatás, annyira körvonalazatlan ez az anyagi kultúra 
és az életmód területén. (Pedig számos előzmény van 
Szilágyi korábbi tanulmányain kívül is. Talán nem közis-
mert: a kitűnő agrártörténész, Wellmann Imre évtizedek-
kel ezelőtt igazolta, hogy a XVIII. század jobbágy-pa-
rasztjainak üzemszervezetében egyéni törekvések bon-
tották a faluközösség gazdálkodásának egyfonnaságát, 
az uniformizáltnak vélt feudális kori paraszti létformát.) 
Szilágyi ebben a munkájában is azt igazolja, hogy a XX. 
századi paraszti gazdálkodás és társadalom differenciált, 
különféle szándékokat és törekvéseket, irányultságokat 
egyesít, s abban az egyéniség, a személyiség vonásai és 
önmegvalósítása különböző helyet jelöl ki a benne részt-
vevők számára. Vizsgálatai általában is felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy a különböző közösségek Szabó Luk-
ácsai voltak a tradíció letéteményesei, ugyanakkor ők je-
lenthették azokat az elágazási pontokat is, ahol a külön-
féle innovációk, újabb tudások utat találhattak a hagyo-
mányos formák közé. 

A néprajzkutató számára a munka valódi meghajtó 
erejét jelentheti egy-egy nagy formátumú adatközlővel, 
valódi személyiséggel való találkozás. A szerencséseb-
beknek, ha rendszeresen „terepen" dolgoznak, megada-
tik ilyen találkozás: valódi kegyelmi állapot, ami a kuta-
tó mindenkori hangulatán, állapotán is emel. Szilágyi 
Miklós ezúttal is jól sáfárkodott a megtalált értékkel. 
Könyve a szűkebb szakma számára még számos tovább 
gondolandó szempontot tartalmaz, az érdeklődő nagykö-
zönség számára pedig roppant tanulságos olvasmány. 

(Néprajzi Tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Buda-
pest, 2006.) 

Viga Gyula 

„ D u n á n a k , Ol tnak egy a h a n g j a " 
A bartóki modell és a közművelődés 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus kiadásában jelent meg azon a tudományos ta-
nácskozáson elhangzott előadások gyűjteménye, amely-
nek témája a bartóki modell és a közművelődés kapcso-
lata volt. A jeles eseményen nemcsak a hazai és külhoni 
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szakemberek cseréltek egymással tapasztalatokat, ha-
nem amatör művészeti csoportok is bemutatták, hogy 
hazánkban és a szomszédos országokban is virágzik még 
a magyar néphagyomány. A gondolatok sorát a szer-
kesztő Hálás: Péter írása nyitja, aki csokorba szedte, 
megszerkesztette az előadásokat, véleményeket. Mint ír-
ja: Bartók törekvése - a parasztzene műzenébe való átül-
tetése, átmentése - szolgált modellként, példaként. Ép-
pen ezért a karcsú, de gazdag és tartalmas kötet a halha-
tatlan népdalgyűjtő, zenetudós és komponista Bartók 
Béla emléke előtt is tiszteleg. 

A bartóki modell hatására a közművelődésben több 
mozgalom indult el. Az 1970-es évektől a táncházak, a 
„Röpülj páva" körök, a hagyományőrző kézműves-
táborok lelkes közösségeinek „morajló hangja" színesí-
tette a magyar kultúra csokrát. A lelkesedés, a néphagyo-
mány felértékelődése szinte természetesen a hazai nem-
zetiségekre, valamint a határokon túl élő magyar csopor-
tokra is hatott. A „Dunának, Oltnak egy a hangja" című 
konferencia alkalmat adott arra, hogy a magyarországi 
és a külhoni néprajzi és közművelődési szakemberek 
megoszthassák egymással több évtizedes és friss tapasz-
talataikat. Halász Péter, a tudományos fórum jelentősé-
gét méltatva úgy véli: azért is fontos az ilyen tanácsko-
zás, mert „a néphagyomány ma még nem foglalta el mél-
tó helyét a Kárpát-medencei magyarság közművelődés-
ében, identitástudata erősítésének eszköztárában." 

A kiadványban kilenc jeles kutató, közművelődési 
szakember fejti ki véleményét a hagyományápolás múlt-
járól és jövőjéről, a tradicionális értékek őrzésének lehe-
tőségeiről, valamint mutatja be intézményeinek, szerve-
zeteinek munkáját. 

A konferencia és a kötet címeként a „keresztszülők" 
Ady Endre magyarság-versei közül a Magyar jakobinus 
dala című költemény egyik ismert és sokszor idézett so-
rát választották: „Dunának, Oltnak egy a hangja". Lírá-
hoz kötődő döntésük helyénvaló! Hogy miért? Mert Ady 
egykori célja ma is időszerű: a magyarság egysége, nem-
zeti megújulása, társadalmi-kulturális fölemelése. 

Andrásfalvy Bertalan előadása Adyt idézve nyitja a 
kötetet, amely már címválasztásában is sugallja: a „Kár-
pál-medencében a különféle népi kultúrák megterméke-
nyítően hatottak egymásra", „egymás mellett való élésre 
vagyunk ítélve", „egymás megismerésére és egymás 
gazdagítására". A tudós - kiváló néprajzi gyűjtőhöz mél-
tóan - egy Kodály Zoltánról hallott, szájhagyományban 
élő történettel kezdi. Eszerint: Kodály a széki hímzés 
szépsége láttán, egy mezőségi faluba küldte népzenét 
gyűjteni Lajtha Lászlót. Nyomdokát követve tanulmá-
nyában, Andrásfalvy Bertalan is az országosan ismert 
falvakon, népcsoportokon kalauzolja végig az olvasót. 
Azokon, a már fogalommá vált, Duna vagy Olt melléki 
településeken, amelyek nemzeti kincseket rejtenek. így 
írásából Szék, Mezőkövesd, Sárköz és Kalotaszeg népi 
kultúrájának szépsége tárul elénk. Felveti és egyben meg 
is válaszolja azt a kérdést, hogy miért vannak kiemelke-
dő csoportok, tájak, ahol virágzik a népművészet, a nép-
költészet. Véleménye szerint ez ott valósult meg, ahol az 
ember sokoldalú kapcsolatot tartott fenn természeti kör-
nyezetével. Gyűjtői „mézös beszédű", bölcs szavaival 
Andrásfalvy Bertalan így hímzi írását díszesebbé: „aki 
egyszer bejut a szépség kertjébe, az versöt is álmodhat 
meg írhat, meg éneköt is mondhat, meg szűhet, meg 
hímözhet, mert minden szépség egy tüvön van." A szép 

magyar beszédéről (is) híres tudós egyetemi tanár, úgy 
látja: a néphagyomány, a népművészet fontos lelki 
igény, emberi szükséglet, egészséges érzelmi élet nélkü-
le nem létezik. Erre számos példát idéz a népi kultúra kö-
réből (gyereknevelés, gyermekjáték, siratás). Vele teljes-
séggel egyetértve, én is azt tapasztalom, hogy „egészsé-
ges" megmaradásunknak feltétele a népi kultúra ápolása. 

Gönc: Lás:!ó, a lendvai Magyar Nemzetiségi Műve-
lődési Intézet igazgatója írásában kiemeli, hogy a Mu-
ra-menti terület három-négy nemzeti kultúra találkozási 
pontja, és ez természetesen befolyásolja hagyományvilá-
gát is. Felsorolja azokat a törekvéseket, amelyek a ma-
gyar népművészeti tradíciók megmentésére szerveződ-
tek. így az 1970-es évek érdekvédelmi szervezeteit, tö-
rekvéseit, és az 1990-es évek közepén létrehozott Ma-
gyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet, amely a hagyo-
mányőrzésre is nagy gondot fordít, sőt figyelmét kiter-
jesztette a Kárpát-medencei térségre is. Göncz László rá-
mutat a helyi civil szerveződés alapján létrejött amatőr 
közösségek, a muravidéki művelődési egyesületek ha-
gyományőrző tevékenységére is. írásából a népdalkörök, 
hímző-szakkörök múltjáról, jelenlegi állapotáról is képet 
kapünk. Nem feledkezik meg a kiváló gyűjtök, kutatók 
(Horváth Károly, Vajda József, Kerecsényi Edit) népdal-
és népmüvészetmentö munkájának bemutatásáról sem. 
Megtudhatjuk, hol működnek tájházak, hol zajlottak 
gyűjtések a népszokások területéről. A hagyományok 
megörökítésének, megőrzésének újabb lehetőségeit 
(filmfelvétel, CD) is vázolja. Tiszteletre méltó, hogy in-
tézetük számos kiadványt eredményezett, ami segíti ha-
gyományaink továbbélését és megismertetését a Muravi-
déken. 

Raj Ro:ália, a Vajdasági Magyar Folklórközpont ve-
zetője a magyar néphagyomány továbbélésének lehető-
ségeit, illetve azok hibáit („fejére állított, kitalált népha-
gyomány") veszi számba. Mint írja: sajnos a jelszó - a 
néphagyományok továbbélése - mögé több olyan ren-
dezvény bújik, amelynek semmi köze sincs a népi kultú-
rához. Például a versenyeztetés, ami ma elég gyakori je-
lenség. Véleménye szerint például a gyermek korai, erő-
szakos színpadra állítása is káros. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy több rendezvény figyelmen kívül hagyja a je-
les napokat, így gyakran rendeznek például zenés- tán-
cos rendezvényeket adventkor vagy böjtben. Többször 
előfordul, hogy a színpadi öltözetre sem fektetnek meg-
felelő gondot. Példákat említ arra is, hogy azok a tevé-
kenységek, amelyeket tárgyalkotó népművészetként em-
legetnek szinte teljességgel hűtlenek a tradíciókhoz. Raj 
Rozália írásában, mintegy ellensúlyként, bemutatja a 
Vajdasági Magyar Folklórközpont tevékenységét (terep-
munka, tanfolyamok szervezése, módszertan kidolgozá-
sa), amellyel az intézmény a felsorolt hibák kiküszöbölé-
sére törekszik. 

A legnagyobb lélekszámú határon túli magyar közös-
ség ..hangja" is megszólal a kiadványban. Először egy 
testvérpár, Has:mann Pál és Has:mann Jó:sef, a Romá-
niai Magyar Népművészek Egyesületének tiszteletbeli 
elnökei szerepelnek írásukkal a kiadványban. Számába 
veszik a székely ember „szepteremtésének" tárgyait és 
jelképeit, képeket villantanak fel az erdélyi kultúráról, 
népművészetről. Egyben ismertetik, hogy a népművé-
szeti szövetség, illetve az alsószentmártoni népfőiskola 
mit tett, tesz annak érdekében, hogy ezek az értékek ne 
felejtődjenek el. Dolgozatuk rávilágít arra is, hogy a bc-
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lenevelődés - amely által őket is néptanító édesapjuk be-
vezette a népművészet rejtelmeibe - milyen szép és pó-
tolhatatlan örökség. 

Szatmári Ferenc, a Romániai Magyar Népművészeti 
Szövetség elnöke a tárgyi népművészet és az erdélyi ma-
gyar közművelődés kapcsolatát mutatja be tanulmányá-
ban. Gondolatait, lelket gyönyörködtető hazafias-nem-
zeti hitvallással vezeti be. Megismerhetjük a szövetség 
..szellemi elődeit" (Gyarmathy Zsigáné, Bandi Dezső, 
Varga Károly, Kós Károly, Kardalus János) és tevékeny-
ségi körét. Az írásból megtudhatjuk, hogy a Romániai 
Magyar Népművészeti Szövetség milyen szerepet tölt be 
a közművelődésben (vándorkiállítások, zsűrizés, díjak 
megítélése, szakmai tanács létrehozása) és az érdekvéde-
lemben. Sőt a további tervekről, nemes „vágyakról" is 
kapunk információkat. 

A sort a felvidéki magyarok képv iseletében Huszár 
László folytatja. A CSEMADOK Művelődési Intézeté-
nek igazgatója intézetük megalakulásának történetét és 
feladataik sorát ismerteti. Szól a CSEMADOK felépíté-
séről, az 1989-es rendszerváltás, illetve 1998-as év poli-
tikai változásának hatásairól. Megtudhatjuk, egy kiemelt 
terület, a népzenei mozgalom segítségével, hogy milyen 
széleskörű szakmai tevékenység folyt és folyik az intézet 
keretében, szervezésében (nepzenei gyűjtések, népzenei 
adattár, néprajzi szemináriumok, kiadványok, konferen-
cia). Kiemelném a Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 
sorozatot, amelynek értékmentő és ismeretterjesztő sze-
repe igen jelentős a szlovákiai magyarság kultúrájában. 

A határon túli magyarok sorát az ungvári Szabó Ti-
bor; az Eszenyi Ritmus Néptánc Együttes vezetőjének 
szomorú hangvételű előadása zárja, amelyben „elsírja" a 
kárpátaljai hagyományőrzés nehézségeit. Sajnos itt nem 
működik, nem működnek önálló kulturális intéz-
ményiek), a magyar nyelvű kiadványok száma is kevés, 
nincs népzenész, nincs táncház, a „vízumfüggöny" más 
jellegű korlátokat is állít a kultúra terjesztése elé. Emel-
lett azért pozitív kezdeményezésekről olvashatunk be-
számolót, így például hírt a Kárpátaljai Magyar Folklór-
fesztivál újraszervezéséről. 

Kóka Rozália híres mesemondónk, előadóművé-
szünk - mintegy sajátos epilógusként - élvezetesen me-
séli el gyermekkorának zenei élményeit. Látjuk lelki 
szemeink előtt amint a kis Rozi az iskolában csak a 
Szulikót énekelheti, de otthon annál szebb nótákat „fut-
ták" (keserveseket, szenténekeket, karácsonyi népéne-
kek). Jártak a betlehemesek és köszöntötték szép ének-
kel Istvánokat, Jánosokat. Az élet minden területét átha-
totta a népzene, a népdal. A kis Rozi szerencsénkre iro-
gatni kezdte füzetecskéjébe az énekek szövegeit. 
Andrásfalvy Bertalannak köszönhette, hogy felfigyelt 
Kodály bukovinai gyűjtéseire és visszakapta népe elha-
gyott hazája megbecsülését. Ezután elszakithatatlanul 
kísérte életét a népdalok szeretete. Megalakította az Érdi 
Bukovinai Székely Népdalkört. írásából megismerhet-
jük a 35 éves együttes közművelődésben, ismeretterjesz-
tésben végzett áldásos tevékenységét (népzenei táborok, 
előadások), a Magyar Művelődési Intézetben végzett ha-
gyományápolást segítő tevékenységét, és az ezt segítő új 
szervezet megalakulását, működését (Vass Lajos Népze-
nei Szövetség) is. A „Népművészet mestere" cím tulaj-
donosa ezután sok emlékezetes rendezvény, verseny em-
lítése és képi illusztrálása után, sajnos „keserves" han-
gon említi a mai valóságot: a fiatalok nem énekelnek 

népdalt, az együttesek nem kapnak támogatást. Kóka 
Rozália - Ady címadó versében megszólaló vehemenci-
ához hasonlóan - szólít fél Kodály Zoltán ma is aktuális 
szavaival: ne hagyjuk, hogy múzeumi tárggyá váljék a 
magyar népi kultúra, a magyar népdal. 

A kiadványt népművészeti örökségünk egy-egy szép 
alkotásának fotója, rajza (szőttes 

motívum, orsókarikák, vakolatdíszes házhomlokzat, 
kopjafák, lőporszarú, kapudísz) díszíti, valamint hagyo-
mányápolásról készült archív és korabeli fotók is gazda-
gítják a kötetet. Népművészcink, iparművészcink csodá-
latos alkotásai is árulkodnak a kötetben arról, hogy a né-
pi motívumok és témák örökkévalók. 

A kiadvány olvastával ismét megerősítést nyert a 
tény: fontosak, az ilyen tanácskozások, véleménycserék. 
Miként az is, hogy a konferenciák előadásainak anyagát 
nyomtatásban is közölni kell, hogy minél nagyobb ..hall-
gatóság", „magyarok és nem magyarok", is megismer-
hessék a neves kutatók, közművelődési szakemberek vé-
leményét. S ha tudjuk, hogy a „nemzeti testben" - legyen 
az a Duna vagy az Olt partján - hol vannak gondok, „be-
tegségek", amelyek a lelket is betegítik, akkor a gyógy-
módot is könnyebb megtalálni. így elérhető: hogy ha 
„mondunk egy nagyot", ha egyet akarunk, a „morajos, 
halk halotti hang" vidám madár csácsogássá alakul át. 

(Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus 2007.) 

Lanczendorfer Zsuzsanna 

Fővárosi helytörténeti periodikák 
Évente 70-80 budapesti vonzatú helytörténeti kiad-

vány jelenik meg, amelyeket a Budapesti Honismereti 
Társaság a februárban kiadott Budapesti Helytörténeti 
Emlékkönyveinek végén, válogatott bibliográfiában há-
rom éve folyamatosan ismertet. 

A honismeret, a helytörténet iránt elkötelezettek előtt 
nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy a történeti, hely-
történeti kutatások népszerűsítése és eredményeinek is-
mertetése terén milyen fontos szerepük van a sorozatjel-
leggel megjelenő helytörténeti periodikáknak. Egy fel-
dolgozott témakörről szóló előadás vagy kiállítás hatását 
ezek megsokszorozzák. 

A főváros, kerületei és elődtelepülései történeti múlt-
jával foglalkozó időszaki sajtótermékek kiadóinak 
összetétele is jól tükrözi a budapesti helytörténeti munka 
szerteágazó voltát. Kiadói tevékenységet folytatnak a fő-
város nagy közgyűjteményei, a kerületi önkormányzatok 
és a fenntartásukban működő kulturális és muzeális in-
tézmények, alapítványok, kht-k, valamint a tényleges ci-
vil szervezetek széles köre. 

A mostani válogatás a bibliográfiákban általában 
nem szereplő budapesti folyóiratok, újságok, és füzetek 
körébe nyújt betekintést, a megjelenés formája, ezen be-
lül az első szám megjelenési időpontja szerint csoporto-
sítva. 

A főváros kiadványai 
Az 1945 utáni politikai változásokat a korábban so-

rozatjelleggel kiadott budapesti történeti, helytörténeti, 
honismereti periodikák közül csupán kettő élte túl. A 
napjainkban is megjelenő, a fővárosi önkormányzat által 
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támogatott kiadványok mindegyike ISSN, vagy ISBN 
számmal rendelkezik, nyilvántartásuk igy rendezett. 

A sorozat jellegű kiadás deklaráltan jelentkezik a leg-
régibb múltra visszatekintő fővárosi kiadványnál, a Bu-
dapesti Történeti Múzeum által megjelentetett Budapest 
régiségei-nél. Ennek első száma 1889-ben, a Régészeti 
és történeti évkönyv alcímmel, 2005. évi 39. kötete a Bu-
dapesti Történeti Múzeum évkönyve alcímmel jelent 
meg. Említése könyvjellege ellenére elkerülhetetlen, mi-
vel a szakma képviselőinek a középkor végéig tartó kor-
szakokat feltáró anyagai itt látnak napvilágot. A Tanul-
mányok Budapest múltjához sorozathoz hasonló formá-
ban, tipográfiával és terjedelemben kiadott könyvek a ré-
gészet szakmai tanulmányainak adnak helyet. 

Budapest Főváros Levéltára és a Budapesti Történeti 
Múzeum közös kiadásában jelenik meg a Tanulmányok 
Budapest múltjából, amelynek első száma 1932-ben. Bu-
dapest székesfőváros várostörténeti monográfiái soro-
zatbanjelent meg. Az utóbbi évtizedben szinte évente ki-
adják a Budapest várostörténeti monográfiái sorozat ré-
szeként, 3-400 oldal terjedelemben, egyszínnyomással, 
600 példányban. Szerkesztőbizottságát a szakma elis-
mert képviselői alkotják. Szerzőik főként a két közgyűj-
temény tudományos kutatóinak sorából kerülnek ki. E 
sorozat tagjai azonban nem folyóiratnak, hanem inkább 
tematikus tanulmánygyűjteménynek tekinthetők. 2004-
ben már a 32. kötetét vehettük kézbe. 

Budapest Főváros Levéltára, mint kiadó szerepel az 
1993-tól negyedévente megjelenő Budapesti Negyed 
impresszumában, gyakorlatilag azonban csak a pénzügyi 
háttér rendezése a feladatuk. A nívós tipográfiájú, matt 
műnyomó papírt alkalmazó, változó, 2-300 oldal terje-
delmű egyszínnyomású folyóiratot egy, a levéltártól füg-
getlen szerkesztőbizottság tervezi. Számaik a főváros 
múltjához kapcsolódók, tematikus jellegűek, tanulmá-
nyok és források közlését egyaránt felvállalják. Szerzőik 
a fővárosi humán értelmiség és a szakma képviselői kö-
zül kerülnek ki. 

A főváros nevét viselő, Budapest című kulturális fo-
lyóirat első száma 1945-ben készült, 1988-ban a Főváro-
si Tanács lapjaként szűnt meg. Újraindítását a Nagy Bu-
dapest Törzsasztal nevű csoport kezdeményezte, amely a 
Népszabadság és a Budapesti Városvédő Egyesület lo-
kálpatriótáiból jött létre. A 2004 márciusától havonta 
megjelenő kulturális folyóirat, esztétikus tipográfiájú, 
nívós kivitelű, színes, elődjének kissé modernizált rovat-
szerkezetét követi - anyagi hátterét jórészt a Fővárosi 
Közgyűlés adja. Szerkesztője Búza Péter, több fővárosi 
helytörténeti könyv szerzője. Kiadója 2004-2005-ben a 
Száz Magyar Falu Könyvesház Kht. volt, 2006-tól imp-
resszumában már az orvosi lapok kiadójaként jegyzett 
Press Xpress Bt. nevét olvashatjuk. Számaiban jelentős 
terjedelmet kapnak a helytörténeti vonzatú írások. 

Helytörténeti újságok 
A fővárosi helytörténeti újságformátumú kiadványok 

közül egyedül a Budapesti Honismereti Társaság kiadá-
sában megjelenő Városunk-Budapesti Honismereti Hír-
adó impresszumában szerepel ISSN szám, amelyet az 
Országos Széchényi Könyvtár ad ki a kulturális tárcánál 
bejelentett újságok számára - a többiek nyilvántartása, 
országos szintű archiválása nem rendezett. 

A napjainkban is megjelenő, helytörténeti jellegű fő-
városi újságjellegű kiadványok közül legidősebb az Ér-

tesítő, az 1982-ben létrehozott Budapesti Városszépítő 
Egyesület kezdetektől kiadott tagsági híradója. A havon-
ta 2000 példányban megjelenő, A/4-es formátumú, négy 
oldalas kiadvány korábban csak az egyesület és csoport-
jainak tevékenységeiről adott rendszeres tájékoztatást, 
az idei évben már 12 oldalra bővülve rövidebb ismerteté-
sek, cikkek közlésére is vállalkozik. Az Értesítőt kiadó 
egyesület a Fővárosi Közgyűlés éves költségvetési támo-
gatásában részesül. Szerkesztője Vitkay Katalin, az 
egyesület titkára. Egyhasábos tördelése, tipográfiája a 
bővülő terjedelem mellett változatlan maradt, grafikát, 
metszetet, archív fotókat, képeket - azaz illusztrációkat 
- továbbra sem közölnek. A benne szereplő hírek, prog-
ramok azonban az egyik legfontosabb helytörténeti civil 
kiadvánnyá teszik. 

Klasszikus helytörténeti kiadvány az Újpesti Hely-
történeti Értesítő. Első számát 1993-ban vehették kézbe 
olvasói, A/4-es nagyságban 16-24 oldalon, 5000 pél-
dányban. Megjelenését a kerület önkormányzata finan-
szírozta a kiadóként szereplő Újpesti Helytörténeti Ala-
pítványon keresztül. A városrész történetéhez, polgárai-
hoz és épített örökségéhez kapcsolódó hosszabb-rövi-
debb tanulmányokat közölt, szerkesztését 2001-ig Kad-
lecovits Géza végezte. Lemondása után egy szerkesztő-
bizottságot hoztak létre, amely új laptervet dolgozott ki. 
A megújult periodika - a kéthasábos tördelést meghagy-
v a - e g y e d i tipográfiával, minőségi papíron, 32 oldalon, 
negyedévente 3000 példányban jelent meg, szerkesztését 
Rojkó Annamária, az Újpest újságírója vette át. Karakte-
res rovatszerkezete (hosszabb tanulmányok, rövidebb 
helytörténeti írások, híres újpestiek életútjai, interjúk 
stb.) mai napig változatlan. 

A négyoldalas, A/4-es nagyságú, egyhasábos tördelé-
sű Tabáni Hírmondó 1994-től a tabáni cserkészek kiadá-
sában - és a mai napig kéziratként, azaz ISSN szám nél-
kül - j e l en ik meg, alkalomszerűen. Megszületésénél és 
évenkénti kiadásánál a Budavári Önkormányzat egyik 
képviselője, Vecsey András jelentős szerepet vállalt. A 
cserkészek szerkesztette és terjesztette helyi lokálpatrió-
ta újság 80 százalékban helytörténeti anyagoknak ad he-
lyet. 

A kispesti Wekerlei Társaskör Egyesület tájékoztató 
lapjának első száma, a Wekerle 1995-ben indult útjára. 
Az A/4-es nagyságú, 24 oldalas, háromhasábos tördelé-
sű, negyedévente megjelenő kiadvány borítója négy-
színnyomású műnyomó papírra készült, bel ive egy-
színnyomású. Az egyesület elnöke. Nagy Tamás, a fo-
lyóirat megszületése jórészt neki köszönhető, a periodi-
kát azonban korábban is annak szerkesztőbizottsága 
szerkesztette, majd később Vereckei Zoltán kapott erre 
megbízást. A ma már idegenforgalmi nevezetességnek 
is számító Wckerle-telep múltjáról, jelenéről, programja-
iról és eseményeiről tájékoztat - a helytörténeti vonzatú 
anyagok az újság terjedelmének mintegy 70 százalékát 
foglalják le, az egyéb hírek, tudósítások és reklámok 
mellett. 

A Budapesti Honismereti Társaság Városunk - Buda-
pesti Honismereti Híradó alcímű lapjának első szama 
1998-ban már ezer példányban. A/4-es nagyságban, 12 
oldalon, egyszínnyomással, négy hasábos tördeléssel ke-
rült olvasói kezébe. Kezdetektől felvállalt célja a főváro-
si helytörténeti tevékenységek (évfordulók, rendezvé-
nyek. kiállítások, könyvek, civil szervezeti helytörténeti 
tevékenységek stb.) népszerűsítése, és napjainkig az 
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egyetlen fővárosi szintű valódi helytörténeti újság. Ki-
adását az egyesület kizárólagosan pályázati támogatá-
sokból fedezi. Szerkesztője kezdetektől Gábriel Tibor, 
az egyesület titkára - a munkáját segítő szerkesztőbizott-
ság tagjai a fővárosi közgyűjtemények és civil szerveze-
tek képviselői. Negyedévente kiadott újságuk 2006 októ-
berétől már 16 oldalon, színes borítóval jelent meg. 

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 
kiadásában 2004-ben jelent meg a Pestszemimrei Falu-
kép. A negyedévente kiadott, A/4-es formátumú, 6 olda-
las újság a kerületrész információs egyesületi tagsági 
híradója, amely 75oo példányban jelenik meg. Szerkesz-
tői dr. Mayer Lajos és Pándy Tamás - utóbbi a Társaság 
elnöki tisztségét is betölti. A kiadványt jórészt hirdeté-
sekből finanszírozzák. 

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület 2006 áprili-
sától adja ki a Rákosmenti Múzeumi Estek című, negyed-
évente megjelenő újságot. Az A/4-es nagyságú, 12 olda-
las. három hasábos tördelésű kiadványt Szelepcsényi 
Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke szerkeszti a 
szerkesztőbizottság segítségével. A múzeumbarát egye-
sület támaszkodhat a kerületi Erdős Renée Házban mű-
ködő helytörténeti gyűjteményre, lapjuk kiadását a kerü-
let önkormányzata finanszírozza. Az újság így a kerület 
helytörténeti kiadványaként jelenik meg. 

Kerületi helytörténeti füzetek 
A füzetformájú kiadványok közül csupán a Tabáni 

Füzetek nem rendelkeznek ISSN vagy ISBN számmal, a 
többiek kiadása nyilvántartási szempontból rendezett. 

Az Angyalföldi Helytörténeti Klub a XIII. kerületi 
helytörténeti fűzetek első számával 1997-ben kezdte el 
kiadói tevékenységét. A fekvő formátumú, A/5-ös nagy-
ságú, 36-40 oldalas, tűzött, egyszínnyomású kiadványok 
fotókkal gazdagon illusztrált tanulmányokat adnak közre 
a XIII. kerület múltjából. A tanulmánysorozat megjele-
nését a XIII. kerületi önkormányzat támogatása tette le-
hetővé, szerkesztését a klub tagjaiból alakult szerkesztő-
bizottság végzi. Nemrég elkészült 13. füzetük kiadója-
ként már az Angyalföldi József Attila Művelődési Köz-
pont Helytörténeti Klubja szerepel, de ez csupán a pénz-
ügyi lebonyolító felé tett gesztusként értékelhető. 

A XII. kerületi önkormányzat támogatásával 1998-
ban, magánkiadásban indult útjára a Hegyvidékünk 
Gyöngyszemei sorozata. Az A/5-ös formátumú, 24 olda-
las, tűzött, egyszínnyomású, színes borítójú füzet soro-
zatszerkesztője dr. Salamon András, a XII. kerület kép-
viselője. A kezdetben füzetjellegű sorozat később könyv 
nagyságúvá bővült és a kerületi utcanév lexikontól a 
Buda-Hegyvidéki vasutak történetét taglaló 700 oldalas 
kötetig mindenféle formát felvett. 2006-ban a sorozat 10. 
kötete jelent meg. 

Szintén a XII. kerületi önkormányzat támogatásával, 
a Tarsoly Kiadónak köszönhetően adják ki a 2001-ben 
induló Hegyvidéki Históriák füzeteit, amelynek első szá-
ma a kerület szimbólumának tekinthető Erzsébet-kilátó 
történetét mutatta be. A sorozat A/5-ösnél hosszabb, 64 
oldalas, fűzött, egyszínnyomású, színes borítójú, szépen 
illusztrált kiadvánnyal indult. Változatlan formában ki-
adott utolsó füzetük 2006-ban jelent meg, a Márton-hegy 
történetéről 

Az 1999-ben útjára bocsátott Kertvárosi Helytörté-
neti Füzetek A/4-esnél kisebb formátumú, 50-60 olda-

las, egyszínnyomású, tűzött, színes borítójú, szépen il-
lusztrált kiadvány. Sorozatszerkesztője Benedek Ágnes, 
a kerületi lap újságírója, a kerület egyik legjelentősebb 
helytörténeti civil szervezete, az Időutazók Társaságá-
nak az elnöke. A füzetek kiadója a XVI. kerület önkor-
mányzata, idén már a 7. számuk is megjelent. A sorozat 
számai egy vagy több tanulmányt tartalmaznak, melyek 
a kerület helytörténészeinek munkái. 

A II. kerületi önkormányzati újságban, a Budai Pol-
gárban megjelent cikkeket csokorba kötve magánkiadás-
ban jelent meg 2001-ben a Budai Polgár Könyvek első 
száma. Az A/5-ös nagyságú, ragasztott, négyszínnyomá-
sú füzet a kerület templomait ismertette. A sorozat máso-
dik kötete hasonló paraméterekkel 2003-ban a Nyék-
Kurucles Egyesület gondozásában jelent meg, a kerület 
jelentősebb épületeinek, kertjeinek történetét bemutatva. 

A XVII. kerületi önkormányzat fenntartásában mű-
ködő Erdős Renée Ház (Muzeális Gyűjtemény és 
Kiállítóterem) adja ki a Rákosmenti Helytörténeti Füze-
tek-et. Első kiadványuk 2003-ban jelent meg. Az A/5-ös-
nél kisebb. 80 oldalas, egyszínnyomású, jól illusztrált, 
ragasztott kötésű füzetekben egy-egy tanulmány szere-
pel. Szerkesztője Ádám Ferenc muzeologus, a kulturális 
intézmény igazgatója. 2006 szeptemberében már a IV. 
évfolyamuk 2. számát mutathatták be, amely a II. világ-
háború idején Rákoscsabán élt lengyel menekültekről 
adott részletes tájékoztatást. 

Budapest XIX. kerületében, Kispesten 2004-ben 
kezdték meg a Kispesti Krónika kiadását. A negyedéven-
te, napjainkig rendszeresen megjelenő, A/5-ös formátu-
mú, 48 oldalas, ragasztott, egyszínnyomású füzetekben 
alkalmanként három tanulmány jelenik meg. Kiadója a 
kerületi önkormányzat által életre hívott Kolónia Kispest 
Helytörténeti és Helyismereti Közalapítvány. A füzetek 
szerkesztője a korábban már említett Buza Péter, a Buda-
pest folyóirat szerkesztője. 

Szintén 2004-ben jelent meg a Tabán Társaság Egye-
sület kiadásában a Tabáni füzetek 1. száma, amely a Vi-
rág Benedek Ház történetét ismertette. Az A/5-ös nagy-
ságú, 30 oldalas, egyszínnyomású, tűzött kiadványban 
egy szerzőpáros tanulmányát olvashatjuk. Az egyesület 
székhelye a I. kerületi Tabán Múzeumban van, kiadvá-
nyuk a Budavári Önkormányzat támogatásával jelent 
meg. 2007 májusában megjelent füzetük a virtuális Ta-
bánt mutatta be. 

A kerületi önkormányzat XVIII. kerületi Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjteménye 2005-ban adta ki az Örök-
ségünksorozat /. füzetét, amely Budapest II. világhábo-
rús ostromának kerületi vonzataival, áldozataival foglal-
kozott. Az A/5-ös formátumnál nagyobb, 72 oldalas, ra-
gasztott, egyszínnyomású kiadvány 5-6 rövidebb tanul-
mányt közöl, szerkesztője dr. Schmidt Jánosné. 

Hasonlóképpen 2005-ben vehettük kézbe a X. kerü-
leti, kőbányai Pataky Művelődési Központ kiadásában 
megjelenő Kőbányai Füzetek első számát, amely a kőbá-
nyai kaszinó történetét ismertette. Az A/4-esnél kisebb, 
32 oldalas, tűzött, egyszínnyomású füzet elegáns tipog-
ráfiával jelent meg. Sorozatszerkesztője és egyben szer-
zője Búzás Kálmán, a művelődési központ igazgatóhe-
lyettese. 2006-ban kiadott, hasonló paraméterekkel bíró 
kiadványuk a Conti-kápolna múltját mutatta be. 

Gábriel Tibor 
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ÁG TIBOR: 

A kunyhók hűsége 
Népdalkutatók nyomában 
Szlovákia magyarlakta vidékein 

Zoborvidékről ez olvasható Kósa László-Filep Antal 
a magyar nép táji-történeti tagolódásáról szóló könyvé-
ben: „Nyitra város szomszédságában a Zobor és Gimes 
hegyek aljában fekvő magyar településcsoport megjelö-
lésére használt tájnév. Ismeretes Zoboralja szinonim 
megnevezése is. A honfoglaláskorig visszanyúló széle-
sebb kiterjedésű nyitrai magyarság a XVIII. sz óta elszi-
getelt, sajátos fejlődésü és kultúrájú maradványa. 
Alsóbodok, Béd, Csitár, Egerszeg, Gerencsér, Geszte, 
Gimes, Kolon, Menyhe, Pográny, Vicsápapáti, Zsére és a 
sok tekintetben más kulturális sajátosságokat mutató 
Barslédec községeket számíthatjuk területéhez. Néhány 
települése szlovák lakosság (gazdasági cselédek) beköl-
tözésével a közelmúltban (XIX. sz.) átrétegzödött, mint 
pl. Szalakuz. Helyi viszonylatot fejez ki a vizmegiek 
(Nyitraegerszeg és Vicsápapáti) és a hegymegiek 
(Menyhe és Béd) megkülönböztetése. A Zoborvidéki 
falvak peremtáji helyzete, nyelvszigetté válása számos 
archaikus jelenség és jellemző vonás fennmaradását 
eredményezte, amelyek különösen a folklórban az utób-
bi évekig töretlenül éltek." 

Kodály Zoltán Zoborvidéken kezdte népzenei gyűj-
téseit. Amit itt talált, az egész életét meghatározta. Itt 
„fedezte fel" a magyar népdalt. Erről így vall az egyik, a 
magyar népzenéről szóló, 1921-ben megjelent írásában: 
„Nálunk még háromszáz éve ugyanaz a dal zenghetett 
várban és kunyhóban. Azóta a vár romba dőlt; ha áll, la-
kója idegen, vagy hűtlen lett a magyar dalhoz. Megőrizte 
a régi kincseket, díszruhákat, fegyvereket. A dalt abba-
hagyta. A kunyhó hü maradt, megőrizte a régi kincs érté-
kesebb felét, a lélek ősi bútorzatát. Az egész magyarsá-
gét: a magáét is, azt is, amit felülről kapott. Amit három-
száz éve az Esterházy-palotákon daloltak, azt ott már 
nem tudják. De tud még belőle Szalai Zuza, kis töpörö-
dött öregasszony, Kolon nevű kis zoboralji faluban. Tud-
nak öreg, harisnyás székelyek." 

Ág Tibor könyvének címe, A kunyhók hűsége innen, 
ebből a tanulmányból származik. A tanács is, hogy a ma-
gyar dalt meg kell őrizni és fel kell gyűjteni, szintén Ko-
dálytól való. A Nagymegyeren élő népdalgyűjtö életében 
csak kétszer találkozott a Mesterrel. Először 1959- ben, 
amikor a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekuta-
tó Csoportjának vendégeként Budapesten tartózkodott, 
másodszor 1961-ben, amikor Nagy János szobrászmű-
vész Kodályt ábrázoló, bronzból készült domborművét 
átadták neki. 

Első találkozás alkalmából vittek néhány fényképet 
Galántáról, arról az épületről is, ahol valamikor az elemi 
iskola működött. Kodály nézte a fényképet, majd megje-
gyezte, hogy az a kerítés akkor még nem volt ott. Ami-
kor jobban szemügyre vette a fényképet, felismerte az 
épületet. 

Ág Tibor: „Soha nem lehettem Kodály közvetlen ta-
nítványa, bár szerettem volna. A második világháború 
idején is egy országhatár választott el tőle. A háború be-
fejezése után meg gyűjtőtábor, majd a hontalanság évei. 
Az ötvenes évek elején hiába folyamodtam az illetéke-
sekhez, hogy Magyarországon tanulhassak, nem enged-

ték a körülmények. Amit Kodály Zoltán életéről és mun-
kásságáról megtudtam, azt apránként, különböző forrá-
sokból csipegettem össze. 

Volt még egy harmadik, de már más jellegű találko-
zásunk is, a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi 
Énekkarának első nyilvános fellépésén 1965-ben, Buda-
pesten, a Zeneakadémián történt. A hangverseny után 
bejött a Mester az öltözőbe, és érdeklődött, milyen gyak-
ran próbál a kórus. Amikor megtudta, hogy havonta leg-
feljebb egyszer, megjegyezte: »szóval, ez olyan levelező 
kórus«. Majd megkérdezte, hogy a tagok között van-
nak-e galántaiak. Több galántai tagja volt a kórusnak. És 
van-e Galántán magyar iskola? - érdeklődött tovább. Er-
re megszólalt a Csemadok akkori főtitkára dr. Szabó Re-
zső, aki elsorolta, hány magyar tannyelvű alap-és közép-
iskola működik Szlovákiában." (S azóta hány szűnt meg, 
ezt meg most lehetne hosszan sorolni.) 

Mindezt a könyv bevezetőjében meséli el a szerző. 
Ezt követően megszólaltat emlékezőket, idézi azokat az 
énekeseket, akiktől a Mester a század elején gyűjtött. 
Kodály népdalfeldolgozásainak dallamforrásai, vala-
mint a Népdalok tájról tájra című fejezetben végigvezet 
a Felvidéken, és sorra veszi azokat a helyeket, ahol Ko-
dályjárt , bemutatja az énekeket, s azokat a népzenekuta-
tókat is, akik Kodály után ezen a tájon népdaíokat gyűj-
töttek. Külön fejezet szól a magyar népdalok rendszere-
zéséről, külön a különböző vidékek népdalhagyományá-
ról, az egyházi népénekekről és külön a középkori erede-
tű népballadákról. Mindezt sok kottával és képpel, és 
egy CD-melléklettel. 

Ág Tibor hosszú esztendők óta készült arra, hogy 
népdalgyűjtö munkája eredményét könyv alakban is 
közreadja Volt miből válogatni, hiszen ötven év alatt 
több mint 16 ezer dallamot jegyzett le, rögzített hangsza-
lagra. A teljes gyűjtemény közreadása ma lehetetlen len-
ne, meg ilyen népszerű formában nem is szükséges. Vi-
szont ezt az ünnepi kiadványt fontos volt megjelentetnie, 
mert egy ilyen könyv a népdalok puszta közlésén túl a 
népzenei hagyományunkat is népszerűsíti, s fölhívja 
mindannyiunk figyelmét e hagyomány veszendőnek lát-
szó értékeire. 

Mit énekelt Szalai Zuza, ennek számos ncpdalgyűjtc-
ményben nyoma van. De vajon mit tudott a világról? Rö-
viden: mindent és semmit. Csupán csak azt, hogy élni 
kell, mindenáron. Igen, ez minden. És hogy ezt el lehes-
sen viselni, énekelni és játszani is kell, kellett. Nem 
kényszer volt ez, hanem belső szükséglet és évszázados 
örökség. 

Most mi mit tudunk a világról: majdnem mindent. 
Hogy kell lakás, kocsi, tévé, számitógép, CD és DVD le-
játszó, mert élni kell. Énekelni kell-e? Minek, ott a tévé, 
a rádió, a CD és DVD. 

Akkor joggal felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme 
van egy ilyen könyvnek? 

Talán csak annyi, hogy leltárt készítve elmondja: 
népdalaink, gyermekjátékdalaink egy kincses országból 
itt maradt örökségünk, ezért védeni kell. Ág Tibor Ko-
dállyal együtt vallja, hogy már kicsi korban kell a gyer-
mekeket megtanítani énekelni, játszani. Hisz, Borsai Ilo-
nát idézve: „Nagy kincstől fosztanánk meg azt a nemze-
déket (a kicsi gyermekeket), amely e világ ismerete nél-
kül nőne fel." 
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Ezt, sajnos, ma egyre kevesebben vallják, és még ke-
vesebben vannak, akik szolgálják. Ezen kevesek közé 
tartozik Ág Tibor. Köszönjük a szolgálatot, a gyűjtést, 
ezt a könyvet, vagyis az emlékben itt hagyott örökséget. 

(Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2007.) 
Móser Zoltán 

BARTHA JÚLIA: 

N a g y k u n s á g i néprajz i t a n u l m á n y o k 

A nagykunságiak számára is hallatlanul fontos, kül-
lemében rendkívül igényes kivitelű kiadvány Bartha Jú-
lia: Nagykunsági néprajzi tanulmányok című kötete, 
amely Karcagon látott napvilágot. 

A szerző, dr. Bartha Júlia a szolnoki Damjanich Já-
nos Múzeum néprajzi osztályának vezetője. Fő kutatási 
területe a kunsági folklór és keleti kapcsolatai, a török 
népek néprajza, ami eddig megjelent önálló köteteinek 
címéből is tükröződik: 

Az anatóliai törökök temetkezési szokásai (Studia 
Foklorisztika et Ethnographica 37.) (monográfia, Debre-
cen, 1996); Fogyó hold. Tanulmányok a török népi kul-
túráról (Folklor és Ethnográfia 95.) (Debrecen, 1997); 
Keleti tanulmányok (Keleti örökségünk 5.) (Karcag, 
1998); A Kunság népi kultúrájának keleti elemei (Studia 
Foklorisztika et Ethnographica 44.) (Debrecen, 2002); 
Karcagi kistérség (Vadász Istvánnal közösen) /Kincses 
könyvek - Kistérségek értékleltára/ (Bp. 2005); A Nagy-
kunság és vidékének tájházai (Benedek Csabával közö-
sen) (Szolnok, 2005); A Jászságtól Beregig. Az Észak-
Alföld régió népművészete. CD-ROM. Szolnok, 2005.; 
Török folklór archívum CD ROM Szolnok, 2006.; Kar-
cag - kismonográfia (Karcag, 2006; Lále: Hagyomá-
nyok a mai török társadalomban, az emberélet fordulói-
nak népszokásai (Szolnok, 2006); Nagykunsági néprajzi 
tanulmányok (Karcag, 2007). Tanulmányai szakfolyó-
iratokban, múzeumi kiadványokban és a Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszékének kiadásában jelennek 
meg. 

Bartha Júlia turkológus érdeklődése a török kultúra 
iránt vallomása szerint kunsági születéséből adódik: 
„Amikor az ember eszmélni kezd, találkozik azzal a kü-
lönös történelmi tudattal, ami itt a Nagykunságon, a 
Nagyalföld szívében él; ami azt sugallja, hogy mi „ku-
nok" mások vagyunk, mint a körülöttünk élők. Innen 
már szinte egyenes út vezet a törökségi kultúra felé." 

Szülővárosa Karcag a hazai orientalisztika csodája, 
hiszen innen indult el három kiváló keletkutató: Győrfly 
István, Németh Gyula és Mándoky Kongur István. Ér-
deklődését felkeltették a nagyszerű elődök munkái, s 
ezért választotta kutatási területének a kunsági folklórt, 
ami nem igazán érthető meg a törökségi kultúra párhuza-
mai nélkül, ugyanis a kunok a török népek közé tartoz-
tak, kultúránkban sok a párhuzam. A néprajztudomány-
ból hiányoznak ezek a párhuzamosságokat feltáró ada-
tok, s ezeknek a fehér foltoknak a feltárásában Bartha Jú-
lia, aki tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak és a 
Kőrösi-Csoma Társaságnak, nagyszerű eredményeket 
ért el, méltó folytatója a nagy elődök munkásságának. A 
kazak-magyar kapcsolatok erősítéséért 2000-ben meg-
kapta Jász-Nagykun-Szolnok megye kulturális díját; 
2006-ban Karcag Város Kultúrájáért díjat kapott; 2007-

ben a Néprajzi Múzeum Tájkutató díját kapta nagykun-
sági kutatásainak elismeréseként. 

A Nagykunsági néprajzi tanulmányok kötet hét tanul-
mányt tartalmaz. Ezek mindegyikében a nyelvét elvesz-
tett, magyarságba asszimilálódott kunokról, egy olyan 
etnokulturális csoportról szól, amely megőrizte a szár-
mazástudatát és hajdanvolt műveltségének jó néhány 
elemét. 

A kötet előszava az érdeklődő olvasóknak figyelmé-
be ajánlja a Nagykunság kutatóinak (Györjfy István. Né-
meth Gyula. Bátky Zsigmond), néprajzosoknak (Szűcs 
Sándor, Bellon Tiborj, régészeknek (Selmeczi László. 
Pálóczi Horváth András), nyelvészeknek (Mándoky 
Kongur István, Baski Imre) a munkásságát, akiket olvas-
va tovább bővíthetjük ismereteinket szűkebb szülőföl-
dünk múltjáról. 

A magyar kultúrát keleti színezettel gazdagító kun 
népesség társadalmának rétegei közül a pásztorkultúra 
őrizte meg számunkra a legtöbb hagyományt - állapítja 
meg a szerző. 

A kötetben a következő tanulmányok olvashatók 
A kun műveltséghatás: nyelvemlékek a Nagykunsá-

gon. Ebben török-kipcsak eredetű eleink nyelvéről, 
nyelvemlékeiről olvashatunk, akik a magyar nyelvi kö-
zegben csak a XVI. század végéig tudták megőrizni 
nyelvüket. Ám ennek a közép-ázsiai néptöredéknek a 
nyelvi emlékeit földrajzi nevek, család- és ragadvány-
nevek, névadási szokások, gyermekmondókák őrzik. 
Egyetlen összefüggő megmaradt nyelvemléke a kunok-
nak a Kun Miatyánk, melynek többféle variánsa ismere-
tes. 

A következő tanulmány a Nagykunság népvisele-
té-vei foglalkozik. A viselet minden régi kultúrában 
nemzeti jelkép is egyben, amely kifejezi a társadalmi 
rangot, kort, vallást, etnikai hovatartozást. A betelepülő 
kunok viseletét főként falfestményekről, középkori írá-
sokból, s a Képes Krónikából ismerhetjük (felhajtott ka-
rimájú hegyes süveg [kunsüveg], bő ujjú kaftán övvel 
összefogva, bajusz, varkocsba font haj). Későbbi visele-
tük jelentősen megváltozott, amiben nagy szerepük volt 
a görög kereskedők megjelenésének. A kunok a reformá-
ció idején református vallásúakká váltak, viseletük a pu-
ritán egyszerűséget kedvelte. Viseleti darabjaikról körö-
zőlevelekben, céhiratokban, hagyatéki iratokban olvas-
hatunk. 

A folklórhagyományok újraélesztésének jelentősége 
és lehetőségei a Nagykunság idegenforgalmi arculatá-
nak kialakításában című írás bemutatja ahogyan a Kun-
ság, elsősorban a Nagykunság lakói reagálnak napjaink 
globalizációs nyomására. Kapaszkodót és mértéket ke-
resve főleg Kisújszálláson, Kunhegyesen és Karcagon 
feléledtek a hagyományok. A Kunság egykor a legkivá-
lóbb katonákat adta a hazának. Újra pezseg pl. a lovas-
élet, s ebben élenjár Kisújszállás. Ez a város volt elindí-
tója 2000-ben kunkapitány-választásnak is. Szinte min-
den településen hagyománya van ma már a kunsági éte-
lek (kölesfőzö verseny, Kisújszállás) készítésének, a bir-
kafőző versenyeknek (Karcag), Túrkevén pl. a kevi ju-
hászfesztivál keretében. Kunhegyesen a Mihály napi so-
kadalom főzőversenyén. A nagykunsági településeken 
szerveznek hagyományos lakodalmakat, aratóünnepet, 
szüreti felvonulásokat. Hagyományápoló és hagyo-
mányőrző civil szervezetek működnek sokfelé, melyek-
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nek célja népdalaink, népi játékaink, néptáncunk, népi 
hímzésünk -kismesterségeink (Legénybot alkotótábor 
Kunhegyesen) stb. átadása, megőrzése. 

Lovashagyományok a Nagykunságon címmel egész 
fejezetet szentel az egykor befogadott kunok hagyomá-
nyainak. A betelepedett kunok jogaikért cserében kato-
nai szolgálattal tartoztak. A királyi haderő meghatározó 
elemei voltak a XV. századig a könnyűfegyverzetű, 
lovasíjász pásztorkatonák. Lovasnomád taktikájuk haté-
konyságát felismerték a magyar seregek vezetői. A Kis-
újszálláson megrendezésre kerülő Kun Viadalt óriási ér-
deklődés kíséri, ahol lovasíjász-versenyekre, lovas-
birkózásra és kettesfogatok versenyére is sor kerül Hor-
váth György kisújszállási örökös nagykunkapitány ta-
nyáján, akinek nevéhez fűződik a Nagykun Nádor Hu-
szár Bandérium megszervezése is. A szerző elismerően 
szól a karcagi lótenyésztés felélénküléséről, valamint 
felhívja a figyelmet a lovas természetjáró túrákra, a lovas 
turizmus fejlesztésére, s a sportág egészségmegőrző 
(gyógy-lovaglás) szerepét is hangsúlyozza. E részt ol-
vasva szívesen nyeregbe pattannánk, s felfedező útra in-
dulnánk a Hortobágyon, ahol még az érintetlen termé-
szet sok látványosságot tartogat. 

Keleti hatások a na&'kunsági népi táplálkozásban. A 
Nagykunság az Alföld legnagyobb állattartó területe 
volt, így táplálkozási szokásokban is sok archaikus ele-
met megőrzött különösen a juhtartás területén. A hús tar-
tósításában a sózás, szárítás és a füstülés keleti hozadék-
nak számít, amit a kunok betelepedésükkel felfrissítet-
tek. A birkatest (birkapörkölt) készítése jellegzetessége a 
nagykunsági kultúrának, igazán j ó lakodalom elképzel-
hetetlen nélküle. Fogyasztásának szabályai is a lakodal-
mas szokásrendben őrződtek meg. A fej elfogyasztásá-
nak előjoga pl. Kunhegyesen a násznagyot illeti meg. 
Másik jellegzetes kunsági étel a juhhúsos kása (törökök-
nél piláf). A kölest a népi táplálkozásból a burgonya és a 
rizs kiszorította. A szárított túró-féle sajt készítése kazak, 
kirgiz analógiára utal. A boza (kunsavó) kölesből erjesz-
tett sörféle itala volt eleinknek. 

Fakó csikó, kenderhám...: Népi orvoslás a Nagykun-
ságon című írásból megtudhatjuk, hogy még a XIX. szá-
zad közepén is igen gyér ellátottságú volt vidékünk ta-
nult orvosokban. A rászoruló emberek szakember híján 
családtagjaik vagy állataik gyógyítása érdekében a bá-
bákhoz, a javasasszonyokhoz, illetve a veszettorvosok-
hoz fordulhattak. Ez utóbbiak között igen sok volt a 
pásztor, a juhász, akiknél a tudomány próbája a kergeség 
gyógyítás volt koponyalékelés segítségével. Igen fontos 
volt a gyógynövények ismerete és elterjedt volt a hasz-
nálatuk. Érdekessége ennek a résznek a leggyakrabban 
gyógyításra használt növények nevének közlése, s az, 
hogy mely betegségre alkalmazták (pásztortáska - vese-
gyulladás), valamint a betegségek népnyelvi elnevezésé-
nek és orvosi megfelelőinek felsorolása (nehéz nyava-
lya=epilepsia). 

A kunok gyásza: a temetkezési szokások változása a 
Nagykunságon. A régészet a kunok temetkezési szokásai 
legfőbb jel lemzőjének a kurgánon álló csészetartó szob-
rokat (kamennaja babák), a kurgánba (kunhalom)való 
lovas temetést tekinti. A sírba növényeket is tettek felte-
hetően rontáselhárító célzattal. A reformáció elterjedésé-
vel változtak temetkezési szokásaik is. Koporsóikat, 
mely fa vagy nádfenekű volt, kékre festették (rontás el-
hárító szín). A feltárások során talált lila színű ruhákból 

arra következtethetünk, hogy a kunoknál a lila volt a 
gyász színe. 

A XX. század jelentős változást hozott a temetési 
szokásokban, a tradíciók teljesen fellazultak a kunok 
maradékinál is. A nagykunsági fejfák, kopjafák helyét a 
sírkövek megjelenése váltotta fel, s divattá lett itt is az 
urnás temetés. 

S hogy kinek is ajánlja a szerző, Bartha Júlia müvét, 
mely az utóbbi tíz évi kutatómunkájának eredményeit 
tartalmazza? A kötet előszavában a következőket írja: 
„.. .elsősorban ajánlom az őrhelyüket el nem hagyó, 
mindig megújulni képes kunsági embereknek, de azok-
nak is, akiket az élet másfelé sodort, ám lelkükben soha-
sem távolodtak el a szülőföldtől." 

E könyv ismertetője pedig azt kívánja, hogy minél 
több nagykunsági ember karácsonyfája alatt szerezzen 
örömöt azoknak, akiknek szíve gyorsabban ver a Nagy-
kunság, a kunok szó hallatán! Legyen ez. a kötet identi-
tástudatunk ápolója, a mi kun történeti bibliánk, amit na-
ponta simogatva veszünk kézbe, s áhítattal olvasunk! 

(Karcag, 2007.) 
Víg Márta 

CSOMA GERGELY: 

M e g t a l á l t s z a v a k . 
Tanárként Moldvában* 

A csángó valóság különös vetülete, hogy vala-
mennyien kapcsolatba kerülünk vele: íráskésztetést, sőt 
íráskényszert érzünk magunkban. A „találkozások" tör-
vényszerű következménye azok írásba foglalása, ma-
gunkból való kiírása. Még azok is íráskésztetést éreznek, 
akiknek fegyvere, lantja, nem a toll, hanem mondjuk a 
fényképezőgép. Ha egy bármilyen szempontú rendszert 
állítanánk fel a csángók XX. századi történetéről azt lát-
nánk. hogy a róluk szóló publikációk messzemenőleg 
túlsúlyban vannak, például a gazdasági felzárkózás álla-
potával, vagy az emberi, etnikai jogaik elismerésének 
helyzetével stb. szemben. Érdemes volna hát elgondol-
kodni azon, hogy miért van mégis hiányérzetünk, miért 
ragadunk újra és újra tollait? Lehetséges, hogy azért, 
mert az írásunk rólunk is, sőt gyakran elsősorban rólunk 
szól? Igen. Például ezért. Mindebben pedig semmi kivet-
nivaló nincs, ellenkezőleg: ez így természetes, így teljes. 

A csángók és a csángó kultúra első hírvivői az úti-
naplóírók voltak. (Gondoljunk Zöld Pctcrrc, Vcszcly 
Károlyra, Imets Fülöp Jákóra, Kovács Ferenczre, Gegő 
Elekre, Jemey Jánosra, Csüry Bálintra, Domokos Pál Pé-
terre, hogy csak a legemblematikusabbakat említsem). E 
szerzők - a körülményekből fakadó - szűkszavú tudósí-
tásai, olykor szubjektív benyomásai, élményei szolgál-
tak alapul hosszú évtizedekig, annak a konstrukciónak a 
folyamatos újrafogalmazásához, amit a „csángók" gyűj-
tőfogalom takar, s aminek a pontos mibenlétét máig sem 
határozta meg kielégítően a szakkutatás, a közvélemény. 
Ez a kollektív csángókép idővel individualizálódott, s az 
élet egyéb dolgához hasonlóan: ma mindenkinek meg-

* Elhangzott a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális 
Egyesület valamint a MVSZ Szent László Akadémiája által, 
2007. november 20-án szervezett, Bíbliotheca Moldoviensis cí-
mű könyvbemutató rendezvényen. (Szerk.) 
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van a ,,saját képére és hasonlatossagara faragott" csángó 
képe. És ez így természetes. 

Amikor Csorna Gergelyre gondolok, gyermekkorom 
első fotográfusára emlékezem. Arra, hogy hároméves 
koromban fényképet készített rólam, amit aztán az első, 
A moldvai csángók című, 1988-ban kiadott albumában 
közölt, de ezt csak 14 évvel kcsőbb, csíkszeredai éveim 
alatt tudtam meg. 

A csángókat ábrázoló első színes fényképeket Csorna 
Gergely készítette, amiket később nagy megilletődött-
séggel nézegettek a csángók, s ami miatt Gergelyt a 
„Kolor Pózás" névvel tűntették ki, különböztetvén őt ez-
által a többi fotográfustól. Ez, minden bizonnyal tetszett 
is Gergelynek, hiszen igy megtalálta a helyét a csángók 
körében, a csángók életében. Sőt, fényképészi élete is 
ekkor kezdődött, és ott bontakozott ki. Ő írja egyik ké-
sőbbi kötetében, hogy a csángó valósággal történő talál-
kozását megelőzően, soha nem fényképezett (Elveszett 
szavak 2004. 3. old.). 

Amikor egyik beszélgetésünk során megkérdeztem 
Gergelytől, hogy: miért a csángókra esett az egész életét 
meghatározó választás, a következőt mondta: „Gyi-
mesbe töltöttem három vagy négy egymást követő nya-
rat és telet. Az utolsó időszakban hallottam a gyimesi 
csángóktól arról, hogy vannak még csángók a ..határ" - a 
régi határ - másik oldalán is, de azok „chiar" magyarok. 
Oláh beszédet vegyítenek a beszédükbe, oláh gúnyába 
járnak, lehet, hogy még meg is ütnek. Annyira óvtak és 
féltettek, annyi rosszat mondtak az ottani, „nemzetáruló" 
csángó magyarokról - akikre ők így tekintettek - , hogy 
óriási érdeklődést keltettek bennem, minden szándékuk 
ellenére, hogy megismerjem őket!" így hát 1977-ben 
Csorna Gergely felkereste Lükő Gábort, akit személye-
sen is ismert, beült az Országos Széchényi Könyvtárba, 
ahol a Domokos Pál Péter, a Mikecs László kötetek alap-
ján szótárat és térképeket készített magának, és útra kelt. 
Moldvába. Azóta is úton van, és azt hiszem nem túlzás 
azt állítani, hogy Gergely élete ezekben az utakban „zaj-
lott" s zajlik ma is. Gergely két világban él egyszerre. El-
képzelhetjük mennyi mindent látott, ismert meg abból, 
ami sem képben, sem szóban nem rögzíthető: de ami 
egyre nagyobb, nyomasztóbb súlyként rakódott vállára, 
szívére, lelkiismeretére. 

Csorna Gergelyt mégsem a minden irányból ráder-
medö csángó szenvedés, hanem ellenkezőleg: a szeretet 
vonzotta újra és újra Moldvába. Mint mondta: ..a csán-
gók tanítottak meg arra, hogy aki szeretet ad, annak esé-
lye van arra, hogy szeretetet kapjon". Természetesen, a 
szeretet csak következménye annak a fontos munkának, 
amit végső soron Gergely a moldvai magyar kultúra nép-
szerűsítéséért, az anyanyelvoktatásban és a moldvai ma-
gyarság megsegítésében tett. Természetesen a főállásban 
szobrászművész Csorna Gergely csángókkal kapcsolatos 
alkotásairól sem feledkezünk meg. 

Sorra megjelenő kötetei igen népszerűek és elismer-
tek a hazai közönség körében. A már említett első kötet 
sokáig meghatározta a moldvai csángókat, és a moldvai 
életkörülményeket elképzelni próbáló fantáziákat. A kö-
vetkező, 1995-ben, Japánban kiadott. Moldvai csángók 
című kötetével már nemzetközi pódiumon lobogtatta a 
csángó kultúrát. Ezt követte a 2000-ben, Varázslások és 
gyógyítások a moldvai csángómagyaroknál, majd az itt 
bemutatásra kerülő könyv előzménye, a Moldvában fel-

lelhető nyelvemlékekről készült fényképalbum: az Elve-
szett szavak (2004) című kötet. 

„Huszonhat évi moldvai fényképezés és néprajzi 
munka után - 2002-ben - elfogadtam a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségének felkérését, tanárnak 
álltam Moldvában" - írja a szerző, a Megtalált szavak cí-
mű kötetben. Később így folytatja: „Tizenhat négyzet-
méternyi tantermet alakítottam ki egy parasztházban. Itt 
tanítottam a gyerekeket szabadidejükben, és én is itt éle-
tem. Számtalan tanári, papi és hatósági zaklatást kellett 
elviselnünk tanítványaimmal". 

Gergely elsőszámú ellenségei azonban - szerencséjé-
re! - mégsem az egyházi vagy az állami hatóságok vol-
tak, hanem a lakóház egerei és a mindig el-eltünő áram. 
Voltaképp az egyik „trauma" a nyitánya, a második a zá-
ró akkordja a kötet szövegének. A moldvai életkörülmé-
nyeket minden bizonnyal közelről és alaposon is ismerő 
Gergely tollából, váratlanul álltak elő ezek a - természe-
tesen cseppet sem apróságnak számító - problémák, kel-
lemetlenségek. Gergely a „saját bőrén" is megtapasztal-
hatta, mit is jelent a „csángó valóságban" élni. 

Gergely memoárja, a Megtalált szavak tehát az egy 
évig tartó magyarfaíusi tanári munkásság apró esemé-
nyeinek írásba foglalt változata. Az epizódokba öntött 
hétköznapi valóságelemek ciklusokba rendezetten jelen-
nek meg, írójának személyes szempontjai szerint válo-
gatva, személyes sorsával összekapcsolva. A napló íróját 
minden bizonnyal egyfajta „lelki kényszer" is motiválta, 
ami elsősorban a szellemi magány leküzdésében segíthe-
tett neki A napló aztán életre kel, átadja magát az értel-
mezés hatalmának, beépül az életébe. 

A helyiek szerény közreműködésével Gergelynek si-
került végül „élhető körülményeket" teremtenie, és el-
kezdődhetett a valóban történelminek számító munka, a 
magyar nyelv tanítása, a magyarfalusi gyermekek szelle-
mi, lelki gondozása, az intézményes magyar nyelvokta-
tás megalapozása Mindez Gergelyt boldogsággal töltöt-
te el. Olyan fajta boldogsággal, ami minden nehézségen 
átsegítette, és ami erőt adott neki. Pontosan tudta, hogy 
csak nagyon apró lépésekben lehet a csángók szellemi 
sivárságán, tudatlanságukból fakadó kiszolgáltatottságu-
kon segíteni. Vállalta hát az ezzel járó szellemi magányt, 
amit a naplóírás mellett japán nyelvtanulással, tanulmá-
nyok írásával, szobrok készítésével próbált olykor ellen-
súlyozni. A „semmire redukált" életét a halványul szóló 
Kossuth Rádió színezte ki, ami egyben szűk hazájával, 
családjával is összekötötte. Ilyenkor kerültek felszínre a 
Gergelyt úgyszintén nyugtalanító magyarországi problé-
mák, amikről elmélkedett ugyan, de nem sokat, hiszen 
minden percét Moldvára, munkájára koncentrálva akart 
kihasználni. 

A csángó falvakba barangolva, felkereste a régi isme-
rőseit, a találkozásokról és az időközben bekövetkezett 
változásokról hosszasan ír. ír a csángók öröméről, ami-
vel egy-egy ajándékba kapott fényképre reagáltak. A 18. 
oldalon például a következőket olvassuk: ..Bogdánfalva 
falurészbe nyolc óra körül érkeztem. Anti bácsi feleségét 
gyászolja: »Ötvenkét évet éltünk együtt, soha nem vót 
olyan, hogy rossz életbe legyünk!« - nézi sírva az átadott 
fényképeket". 

De mindennél meghatóbb, plasztikus leírásokat arról 
olvashatunk, amik a Tanár Gergely arra vonatkozó fáj-
dalmait tükrözik, amit a tanítványok számának napon-
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kénti változása, csökkenése, a gyermekek szenvedése 
okoz. Hét hónapig fizetés nélkül tanított, havonta láto-
gatta meg a Budakeszin élő családját, de az utolsó fillérét 
és erejét is a gyermekek motiválásra fordította. 

A 2002-2003-as évfordulón a napló megtörik. Új 
hangulatban folytatódik tovább Gergely „szeme" egyre 
több szépet lát. egyre csak a jó t gondolja. Bíztatja a gyer-
mekeket, a szülőket, a falusiakat. Az egyre súlyosbodó 
körülményekről a reflektorfény elfordul, s csak a gyer-
mekeket, sikereiket, nehézségeiket világítja. Megtudjuk, 
hogy ki miben erős, miben gyenge, kinek mennyit fejlő-
dött a nyelvtudása. Megszólalnak a gyermekek is. És ér-
tesülünk ajövö-menő néprajzosokról, újságírókról, tévé-
sekről, akik kíváncsian faggatják Gergelyt és a gyereke-
ket. 

A magyarfalusi évre visszaemlékező Gergely a kö-
vetkezőket mondta: „Borzasztóan fájt. hogy csak tizen-
hét gyerekre tudtam hatással lenni, holott az év elején 
harminckilenc gyerekkel kezdtem a tanítást ... És fáj, 
hogy a tanítás megszakadt. Én két évet szerettem volna 
végig tanítani. Egyet Magyarfaluban, a következő évet 
pedig Lábnyikban, de a program szervezőjének nem volt 
rám szüksége, s úgy is rendezte a dolgokat, hogy ne kap-
hassak katedrát. A tanítás pedig egy nagyon hasznos do-
log volt. Az életmüvem éppen annyira fontos részének 
tekintem azt a moldvai egy évet, vagy a harmincévnyi 
moldvai fényképezést és azt az öt könyvet, ami abból ki-
jött, mint egy-egy szobromat, vagy köztéri munkát vagy 
bármi mást." 

Moldvai magyarként, itt és most, azt hiszem, nem te-
hetek mást, minthogy azt mondjam: Köszönjük Gergely! 
Az Isten fizesse meg! 

(Agroinform kiadó. Bp. 2005.) 
lancu Laura 

BAKAY PÉTER-HARANGOZÓ IMRE (szerk.) 

Vajon miért beszélt nekem annyi sok mindent 
nagyapó? 
Tankó Mónus Berta csángó pásztor emlékezései 

A könyv címét adó kérdést egy kicsi, törékeny, hal-
lássérült, öt elemit végzett asszony tette fel magának, s 
önéletírásában, amit Bakay Péter és Harangozó Imre 
gondos szerkesztői és kiadói munkája eredményeként a 
kezünkben tarthatunk, erre a kérdésre kereste a választ. 
,y\zért-e - írja hogy feledkezzem meg az iskoláról, 
vagy az oltani játszótársakról? Vagy azért mert azt, amit 
ö mesélt, azt hasznosnak tartotta, és hogy én is tanuljam 
meg tőle? Vagy pedig azért, hogy egy feledhetetlen, soha 
el nem múló emlékként maradjon az ö beszéde? Hiába 
tűnődöm ezen - írja Tankó Mónus Berta - , nincs, ki fele-
letet adjon. 

A Gyimes és a gyimesi csángók világa részben eltér a 
moldvai csángókétól, részben pedig szervesen illeszke-
dik ahhoz. Amit Moldvában a magyar népesség eltérő 
eredete, sorsa, keveredettsége miatt sokféleségében, mo-
zaikszerűen láthatunk, széttöredezett cserepekként kell 
összeiliesztenünk, azt a hagyományos világot Gyimes-
ben ha nem is olyan színes gazdagságban, de sokkal egy-
ségesebben találhatjuk meg. Igazat kell adnunk Bakay 
Péternek, a könyv egyik szerkesztőjének: „Gyimes kere-
kebbé, teljesebbé teszi magyarságképünket." Tankó 

Mónus Berta visszaemlékezésével pedig teljesebbé vá-
lik, elmélyül Gyimesről alkotott képünk. 

Kezdjem azzal, hogy ez a könyv, stílusát tekintve -
eklektikus, elegyes. A könyv írója a XX században, 
pontosabban 1925-től 1982-ig élte életét, de szinte két 
évszázadot fog át családi emlékezetből merített tudása. 
Ennek az időszaknak éppen a derekán épült meg a 
gyimesi vasút, nem sokkal utána tört ki a világháború, s 
kezdett beszivárogni Gyimes zárt közösségbe az, amit a 
népdalokban és általában a népművészetben tapintatosan 
„új stílus"-nak nevezünk, pedig tudjuk, hogy mindez 
nemcsak „új", de „értéktelenebb" is. Akár a dalokat fel-
váltó, sőt kiszorító nótákra, akár a néptáncot felváltó sza-
lontáncra, az imádság helyébe lépő káromkodásra gon-
dolunk. Berta néni érzés és gondolatvilágában is kevere-
dik a hagyományos az újszerűvel, elsősorban ami a szö-
vegbe ágyazott eredeti gyimesi és máshonnan való nép-
dalok, különféle magyarnóták, s a ki tudja honnan átvett 
versek, rigmusok kavalkádját jelenti. De a prózai szö-
vegrészekben is megfigyelhető az irodalmi olvasmányok 
utánérzésként mutatkozó hatása. 

Mindez azonban csak azért van, mert - ahogy a szé-
kelyek mondják - az ördög mindenhová odaszúrja a far-
kát. Hiszen Tankó Mónus Berta könyvét olvasva nem a 
ritka aranyszemeket kell kimosnunk az iszapos homok-
ból, hanem éppenséggel fordítva: az itt-ott laposabb ré-
szeken átfutva hosszasan méltányoljuk az értékeket, 
gyönyörködhetünk a szépségekben, a kincsekben. 

Itt van mindjárt a nyelv. Már a szerkesztő Bakay Pé-
ter is észrevette, hogy Berta néni, irodalmi olvasottsága 
nem vált javára a szövegnek, de - mint írja - időnként 
„szerencsére megfeledkezik magáról, s ilyenkor tobzód-
hatunk a nyelvi leleményben... 

Talán a néprajz, a népélet iránt érdeklődő találja a 
legtöbb kincset ebben a könyvben. Olvastán cédulák tu-
catjain jegyzeteltem ki az értékesnél értékesebb hiede-
lem- és szokásanyagot, a hagyományos állattartás és nö-
vénytermesztés ismeretanyagának kisebb-nagyobb mor-
zsáit. „a húsvéti szentelt bárány csontjait a kenderföldbe 
ássák, hogy a kendert a jég el ne verje", de megtaláljuk 
benne a kender és a len termesztésének néprajzi értékű, 
minden néprajzi leírást felülmúlóan hiteles ismertetését. 
És ki tudná részletesebben leírni a gyimesi fonó, a 
guzsalyas szokásait, huncutságait, bolondságait, mint 
„kicsi Berta", aki mindezt maga is megtapasztalhatta. 
Olyanokat olvashatunk - csak úgy mellékesen odavetve 
- , amit a gyimesi életről talán soha nem tudhat meg egy 
arra lábatlankodó néprajzgyűjtő. Teszem azt, hogy kél 
véka faszög kell egy csűr megépítéséhez. Vagy hogy 

Estve vörös láthatár kellemes idővel jár. 
Reggel vörös láthatár kísérője szél és sár 
Reggeli szivárvány juhásznak bús látvány 
Estéli szivárvány juhásznak víg látvány. 

A könyv stílusa olyan, mint maga Gyimes. Vannak 
benne laposabb részek, magasabb hátak, és vannak ma-
gasra törő bércek, ahogyan ők mondják: bukók, valósá-
gos irodalmi remeklések, mint a Kápolnás patak eredeté-
nek, vagy a Gyilkos-tó keletkezésének meséje. Engem 
talán az bűvölt el a leginkább, amikor Miklós bám elme-
séli, hogyan járt Erzsébet ném-mel, vagyis nénémmel. 
Felkéredzkedett egyszer a fuvarba induló szekerére, s 
megkérdi tőle: 
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- Meddig Erzsébet né', végig? - Fel, fel, eresszed! -
mondja az asszony, s ö ereszti végig a Hidegség patakán, 
a fejben is csak azért állt meg, mert valaki tüzet kért tőle. 
Akkor Erzsébet néni csak leszökik a szekérről, s nagy 
mérgesen azt mondja: - No, hogy estére nyúzd meg mind 
a kettőt! Mármint a lovait. S nagy haragosan megindult 
visszafelé. Ott panaszkodott, veszekedett valami fuvaro-
soknak, hogy Miklós bá' milyen csúfságot tett vele, s fel-
hozta Hidegség fejibe, mikor ő csak az állomásig akart 
volt menni. S hogy ö többet senki szekerére fel nem ül, s 
hogy így, s hogy úgy... 

No, hát ez eddig jóízű, de mégiscsak szokványos me-
se. Hanem most jön az, aminek a kitalálásához, vagy a 
valóságban való meglátásához a művészi ihlet, az isteni 
sugallat kell. 

Miklós bám sokáig nem találkozott Erzsébet 
nemmel. Aztán egy karácsonykor behívta a kocsmába 
egy pohár borra, s akkor az elmondta neki, hogy leány 
korában volt egy legényszeretője, aki fenn lakott Hideg-
ség fejiben. Az neki nagyon tetszett, de „elcsúfolták az 
irigyek", s ő azóta is búsulja. S az urát, akivel él, nem 
szerette soha, mindig csak azt a régi legényt fájlalta. De 
amikor Miklós bá' tévedésből, akarata ellenére felvitte őt 
oda a fejbe, s ő meglátta, s meggondolta, hogy az a szere-

tett legény hova, milyen messze vitte volna öt, azóta - de 
csak neked mondom - azóta úgy szeretem az uramot! 

Ezért a 2-3 oldalért - amit én ilyen gyarló módon 
idéztem fel - érdemes elolvasni a könyvet. 

Harangozó Imre, a könyv másik szerkesztője utósza-
vában felteszi a kérdést: miért vesszük sokszor teljesen 
természetesnek azt, hogy az írásbeliséghez kötődő mű-
veltség magasabb rendű, mint a szóbeliség világának 
kultúrája? Pedig - folytatja - az íráson alapuló kultúrán-
kat megelőzte egy szóbeli hagyományon alapuló művelt-
ség, ami nem jobb és nem rosszabb volt, mint a mai, ha-
nem egyszerűen más. 

Bizonyság erre Tankó Mónus Berta könyve, ami va-
lóban úgy íródott, ahogyan a fonóban folyik a szó. Ami-
kor az eső az oldalakon beveri a kaszásokat, vagy a szé-
natakarókat valami kalibába, s ott elkezdi az egyik, foly-
tatja a másik, mindenről eszébe jut valakinek valami, 
hozzáad, kérdez, alkot. Kanyarog a beszéd a valóság és a 
mese határán, a lét és a nemlét mezsgyéjén, összetöpörö-
dik az idő, s már nem tudjuk: régen esett-e az, amit hal-
lunk, vagy éppen tegnap? Magával a mesélövel történt, 
vagy éppenséggel az öregapjával? 

Ez tehát a nép emlékezete, amit hagyománynak ne-
vezünk 

Halász Péter 

Dr. Simor Ferencné Bokody Éva 
a Magyar Kultúra Lovagja 

A Siklóstól délre eső Külső-Drávaszög néprajzi tájegységről keveset tud a néprajztudomány, s azt a 
keveset Zentai Jánoson kívül elsősorban dr. Simor Ferencné Bokody Évatói, Nagytótfalu Tájházának 
vezetőjétől tudjuk. Ő gyűjtötte össze a környék hagyományos népéletének szellemi és tárgyi emlékeit; 
ő ismertette férjével a népcsoport 23 településén, saját kultúrájuk értékeit; ő győzte meg Nagytótfalu 
elöljáróit egy néprajzi gyűjtemény fontosságáról, s ő küszködött a volt tanítóiakás felújításáért. O volt 
az, aki a j ó ügy mellé állította a segítőkész szakembereket. Az összegyűjtött szellemi javakat pálya-
munkákban feldolgozva, kiadványokban megjelentetve igyekezett visszajuttatni jogos tulajdonosuk-
nak, a tájegység népének, akiknek nagy szükségük is van az identitásukat, önbecsülésüket növelő, gyö-
kereiket erősítő értékes tápanyagra. 

ANagytótfaluban létrehozott Iskolatörténeti Gyűjtemény és Tájház nem csupán szekrényekbe zárva 
és üveg aíatt őrzi a hagyomány emlékeit, dr. Simor Ferencné - nem törődve a gáncsoskodókkal - igye-
kezett „élővé" tenni ezt a „falumúzeumot". A megnyitás után hamarosan működni kezdett a szövőszak-
kör, Éva egy éven keresztül járt a „szomszéd" Ormánságba szövést tanulni, hogy megvalósulhasson élő 
múzeumról szőtt álma, s a gyűjteményben fellelhető mintakincset is alkalmazzák szövéseikben. 1989 
óta nyaranta megrendezik a kézműves tábort, emellett folyik a néprajzi és honismereti foglalkozás, ahol 
a gyermekek számára tapintható valósággá válik hagyományos népi kultúránk. Sikeres a 2006-ban kez-
dett „A búzavetéstől a kenyér megszegéséig" című program. 

Az intézmény nehéz időszakokat is túlélt. A faluban kevesen látták, hogy az emberi hozzáállás 
mennyit segíthetne sorsukon. Kevesen veszik észre, milyen szemléletváltás indult el máris, főleg a fia-
talokban, akik már a Tájház fényében nevelődtek. Akik már sajátjuknak érzik településüket és tesznek 
is érte. Akik ráébredtek: az élet nem csupán a pillanatnyi túlélésről szól. Akiknek tartást adtak a nagy 
elődök - akár Éva példája is - , aki mindig a feladatot látta, nem a nehézséget; barátságait ápolta és nem 
sérelmeit; küzdelmeiben nem győztes akart lenni, hanem nyertes. Ennek a törekvésnek eredményeként 
vált az Iskolatörténeti Gyűjtemény és Tájház Nagytótfaluban eleven, gyerekektől nyüzsgő intéz-
ménnyé. Ez a falu kultúrájának valódi szolgálata, amiért megérdemelten kapta meg 2008. január 22-én 
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által létrehozott és kiosztott Magyar Kultúra Lovagja címet. 
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