
í KÖNYVESPOLC 
Pécs zenei élete 

Zenei napló. Várnai Ferenc 122 írása Pécs város és 
Baranya megye zeneművészeti múltjáról és 1959 és 2007 
közötti zenei eseményeiről. Pécs Európa Kulturális Fő-
városa 2010 előestéjére. CD melléklettel. Szerzői kiadás. 
Pécs, 2009. 

Régóta tapasztalom, hogy amikor a Budapest és Pécs 
között három órán át zakatoló vonat megáll a végállomá-
son és végre leszállhatok, bármi is történt előtte, mind ér-
dektelenné válik. Képes vagyok egyetlen perc alatt átér-
tékelni a világot és szebb színben, virágosán látni. Gyak-
ran azt hisszük, hogy országunk egyetlen nagy település-
ből, a fővárosból áll, ám állítom: ez nagy tévedés! Van 
élet Budapesten túl is, sőt messze tőle, ráadásul ez az élet 
gyakran szebb, árnyaltabb, kedvesebb, emberközelibb. 

Ebben a mediterrán hangulatú és időjárású, szinte 
mindig napfényes városban él kiskorától fogva dr. Vár-
nai Ferenc népzenekutató, zeneszerző, zenei író. Az 
egyetemtől eltekintve iskoláit is itt végezte. Későbbi 
munkái, munkahelyei is ide, illetve a környékhez kötik: 
tanított, kórust vezetett, fúvós zenekart irányított Erdős-
mecskén. Hidason, Szederkényben, Pécsváradon, Szi-
getváron és Pécsett. A Magyar Rádió pécsi körzeti stúdi-
ójának is munkatársa, mintegy ezer elkészített műsor 
köthető a nevéhez. 

Várnai Ferenc reneszánsz személyiség. Járatos fő hi-
vatásán, a zenén kívül a történelemben (történelemtanár-
ként is szerzett diplomát), a filozófiában, a herme-
neutikában és az utóbbi időben a borkészítésben is. 
Szenvedélye a zenei ismeretterjesztés, számtalan elő-
adást tartott nemcsak népzenei gyűjtései tapasztalatairól, 
de a klasszikus zene terjesztése érdekében is. Mint szű-
kebb pátriájához - de egész hazájához - hü, érte felelős 
író, a nyomtatott sajtót sem kerülte el, írásai rendszere-
senjelentek meg különféle fórumokon. 

Most, nem sokkal azután hogy betöltötte a mindenkit 
számadásra sarkalló 70. évét, gyűjteményben adta közre 
alkotó munkásságának legfontosabb darabjait. Interjúk, 
kritikák, ismertetések és zenei szakírások sora olvasható 
a kötetben 1959-től közel napjainkig. Nemcsak Várnai 
Ferencről, az ő működéséről szól ez a könyv, hanem kor-
rajz is: megmutatja, mire és hogyan figyeltünk egykor, s 
hogyan változott, alakult ez az idők folyamán. Másként 
írt a közíró 1960-ban, mint 2006-ban. Ám Várnai írásai-
nak íve töretlen: igazmondó, a szépre és a jóra figyelő, 
erőt adó, biztató mindvégig. Érdekes olvasmány pl. az 
1968-ban papírra vetett kis ismertetés, amelyben a máso-
dik gimnazista Jandó Jenőre felfigyel egy növen-
dék-hangversenyen. Ismerteti a környéken mindig is 
szép számmal jelenlévő kórusokat, fúvós zenekarokat is. 

De találhatunk itt könyv- és zenemü-ismertetéseket, 
valamint Liszt. Bartók, Benjamin Britten, majd később 
Andor Ilona és mások pécsi kötődéseiről szóló írásokat 
is. írásokat találunk az általa elindított megyei zenei ese-
mények nagy részéről: a Siklósi Fúvószenei fesztiválról, 

a Mohácsi Országos Népdaléneklési Versenyről, de ide 
tartozik a Komlói Gyermekkórus Fesztivál is. 

Várnai Ferenc életében és munkásságában rendkívül 
jelentős szerepe van a népzenének. Mint kutató számos 
felvétel, gyűjtött dalok sokasága tanúskodik erről, ám 
mint népzenei versenyek szervezője, zsűrije is szerepelt 
az évtizedek folyamán. Ezekről, s a környéken lezajlott 
egyéb népzenei találkozókról is olvashatunk. 

Jelentős még a zenei tárgyú szakcikkek sora, ame-
lyek különféle konferenciákon hangzottak el. ír Schnei-
der Lajos népzenekutatóról, Berze Nagy János néprajz-
kutatóról, a XIX. század hegedüvirtuózáról. Rózsavölgyi 
Márkról, de Siklós zenei múltjáról is. 

A kötet melléklete egy 34 zenei részletet tartalmazó 
CD, a felvételek kapcsolódnak a leírtakhoz. Tehát úgy 
lehet olvasni a korábban készült kritikát, hogy közben ott 
vagyunk képzeletben az eseményen, halljuk, amiről szó 
van. 

Várnai Ferenc munkássága így egybegyűjtve is érde-
kes olvasmány. 

Ahogyan kezdtem: figyeljünk a magyar vidékre is, 
több ott az érték, mint azt sokan hiszik! 

Fehér Anikó 

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN: 
Közép-európai szőttes. 
Kisebbség és kultúra - határon innen és túl 

Dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus, 
a magyarságtudomány tudós müvelője Közép-európai 
szőttes című könyvében az 1920-ban elszakított területek 
magyar nemzetrészeivel és a hazánkban élő kisebbségek 
mai helyzetével foglalkozik. Könyvében az „Elöljáró be-
széd" után négy tematikai egységbe sorolva mintegy öt-
ven írás: esszé, előadás hazai és külhoni kiállításokon, 
ünnepségeken tartott beszédek és életút-interjú szövege 
található. A gazdag és változatos témafeldolgozások 
többsége a magyarság és az együtt élő népek sorsközös-
ségével foglalkozik, megjelenítve benne a Duna menti 
népek értékrendjét, kulturális örökségét, az időben és 
térben változó interetnikus kapcsolatokat is. Elemző írá-
saiban a történelmi előzményeket, a demográfiai és etni-
kai folyamatokat is felvázolja, rámutatva azokra a társa-
dalmi-gazdasági és geopolitikai tényezőkre, amelyek a 
mai állapot kialakulásához vezettek. 

A Kárpát-medencében megtelepült magyarság soha 
sem töltötte ki a hatalma alatt álló államtoldrajzi teret: a 
honépítés-államalapítás korától együtt élt és egymást ki-
egészítő (komplementer) gazdasági tevékenységet foly-
tatott a különböző etnikumokkal. A magyarság kisebb-
ségpolitikája a Szent István-i alapeszmére (más népek, 
vallások befogadására és tiszteletére) épült, amit a kö-
zépkortól a XIX- XX. század fordulójáig az autonómiák 
egész sora (pl. az erdélyi szászok, a kunok és jászok terü-
leti önrendelkezése, a felvidéki bányavárosok német. 
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szlovák önkormányzatisága, egyházi önigazgatási for-
mák stb.) bizonyít. A békés egymás mellett élés folya-
matában időnként az egyes interetnikus terekhez kötődő 
ellenségeskedéseket a külső erők keltették. A nemzeti 
ébredés első időszakában a nagyobb területi és kulturális 
önállóságra törekvő etnikumok még a Magyar Királyság 
kebelében képzelték el jövőjüket. 

Székely András Bertalan, amikor az országon belül 
élő nemzeti kisebbségek és a határon túli magyarság 
helyzetelemzésével foglalkozik, a tényfeltárás mellett a 
trendet, a lehetséges jövőt, a szomszéd népekkel való 
megbékélés szükségességét, kapcsolataink új alapokra 
helyezését is megfogalmazza. Új szomszédságpolitikát 
sürget, s ennek megvalósításért - akár minisztériumi 
osztályvezetői, akár egyházi vagy civil szerepkörében — 
maga is tevékenyen munkálkodik. Fontosnak tartja az 
itthoni és külhoni magyarság összetartozás-tudatának 
erősítését, a lokális hagyományokból felépülő nemzeti 
örökségünk védelmét és újrateremtését. A globalizáció 
világában, mint ezt több helyen is hangsúlyozza, a ha-
gyomány (kulturális folyamatosság), a nyelv, az egyház 
és az iskola az identitás megőrzésének legfontosabb esz-
köze. Székely András Bertalan gondolatvilágát és tevé-
kenységét a magyarság és az európaiság egysége, né-
pünk szeretete, a velünk együtt élő vagy szomszédos né-
pek megbecsülése és tisztelete jellemzi. 

Isaszegi lokálpatriótaként a kötetben külön fejezetet 
szentel a helyi, tágabban a Gödöllő környéki vonatkozá-
soknak. „A hely szelleme" címet viselő fejezet tizennégy 
írása a kisváros sokoldalú bemutatásán túl, részletesen 
szól a jórészt általa kiépített Kárpát-medencei és lengyel 
testvérkapcsolatokról, a múltbéli és jelen magyar-ma-
gyar és a szomszédsági viszonyainkról, hit, nemzet és 
kultúra összefüggéseiről. 

Etikai alapállása, fontos tartalma mellett, a szabatos 
és világos fogalmazása, a legjobb írástudóink stílusán 
pallérozott, közérthető és élvezetes nyelvezete miatt is 
jóleső érzés Székely András Bertalan kötetét kézbe ven-
nünk. Lévén ő maga is évtizedek óta a Kárpát-medencei 
honismeret munkása, könyvét a hasonló gondolatiságot 
közvetítő Honismeret folyóirat olvasói szíves figyelmé-
be ajánlom. 

(Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilis-
vörösvár, 2010.) 

Frisnvák Sándor 

„Ideki a hegybe felnőtt komlókóró. . ." 
A moldvai csángó-magyarok etnobotanikája 

A Magyar Néprajzi Társaság szokásos könyvbemuta-
tóinak sorában kiemelkedő esemény zajlott le 2011. má-
jus 5-én, amikor is Mihályfi Márta veszprémi muzeoló-
gus bemutatta Halász Péter új könyvét, a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával megjelent Növények a moldvai 
magyarok hagyományaiban és mindennapjaiban címűt. 
Akik ismerik a szerzőt, tudják róla, hogy önkéntes gyűj-
tőként szakemberek megbecsülését és elismerését kivál-
tó, hiányt pótló tudományos, valamint ismeretterjesztő 
munkák sorozatával gazdagította önismeretünket szolgá-
ló nemzeti bibliográfiánkat. Ma már a Gyimesben él csa-

ládjával, hogy még közvetlenebb kontaktusban lehessen 
a fő kutatási témáját adó csángósággal. 

Mostani könyve sok évtizedes terepmunka és köny-
vészeti búvárkodás eredménye. Emlékszünk rá, hogy a 
Ceausescu uralkodása idején milyen erőszakosan igye-
keztek gyorsítani a romániai magyarság asszimilációját. 
Minden módon megpróbálták a magyarországi kutatók 
Moldvába való kijutását és ottani gyűjtését is akadályoz-
ni. Elsősorban a folklórgyűjtést tiltották. Halász Péter 
ekkortájban is járt a moldvai magyar falvakban, s a Ma-
gyar Néprajzi Atlasz kérdőíveit dolgozta föl, az archai-
kus magyar népi tudást igyekezett magnószalagra rögzí-
teni. Csángó kutatásai eddig is rengeteg új adattal járul-
tak hozzá a moldvai magyarság történetének és kultúrá-
jának jobb megismeréséhez. Munkájának jelentősége 
éppen abban rejlik, hogy a csángók sok olyan elemét 
őrizték meg az archaikus magyar népi műveltségnek, 
amelyek mára más magyar tájakon ismeretlenek, nem 
gyűjthetők, de nagy valószínűséggel egykor ott is éltek. 

Most megjelent könyve tulajdonképpen népi növény-
tan (etnobotanika), melynek során a szerző bőven kama-
toztathatta agrármérnöki alapképesítését. A feldolgozás 
terjedelménél, átfogó jellegénél és mélységénél fogva 
alapvető munka e témában. Adattára tartalmazza a mold-
vai termesztett- és a vadnövények köznépi elnevezését 
ábécé rendben (tehát nem növénytani rendszerben), de 
minden esetben megadja a növények rendszertani latin 
nevét, valamint elterjedését is. Ugyancsak közli időrendi 
sorrendben azokat a történeti dokumentumokat, ame-
lyekben leírják, vagy akár csak megemlítik a tárgyalt nö-
vényféleséget. Az ezekhez fűződő ismeretek, hiedelmek 
és tevékenységek eddig csak nyelvészeti közlemények-
ben, vagy a gyűjtögető gazdálkodásról, a népi táplálko-
zásról, esetleg a népszokásokról, a néphitről (eredetmon-
dák, legendák), illetve a népi gyógyászatról szóló tanul-
mányokban voltak megtalálhatók. Halász Péter mind-
ezek mellett közli azokat a szólásokat, gyermekjátéko-
kat, anekdotákat, meséket, népdalokat és népballadákat, 
amelyekben a bemutatott növények szerepelnek, s kitér 
ezeknek a növényeknek népi ábrázolására faragásokon, 
festéseken, hímzéseken, szőtteseken, egyben utal szim-
bolikus jelentésükre is. 

A népi természetismeret része az úgynevezett népi 
tudásnak, s ha egy-két évtizeddel korábban jelenik meg 
Halász Péter könyve, nyilván bővebb, több szempontú 
összegzését tudja adni a magyarság hagyományos, első-
sorban tapasztalaton alapuló, nem iskolában tanult népi 
tudásának, amely legutóbbi összegzése a néprajztudo-
mány legújabb eredményeit összefoglaló Magyar nép-
rajz VII. kötetének Népi természetismeret című fejezeté-
ben található (Szabó László alapos munkája). A társada-
lomlélektan újabban az emberi tudatban - a jobb tájéko-
zódás kedvéért - elkülöníti a mindennapi, a szakmai, az 
ünnepi és a fölösleges tudást. Az egyes növényekről szó-
ló népi ismereteket azonban - éppen e könyv tanúsága 
szerint - a skolasztikus kategóriák egyikébe sem lehet 
beleszorítani, mert legtöbbjéhez olyan ismeretek fűződ-
nek, amelyek egyszerre racionálisak (empirikusak) és ir-
racionálisak. Ezért is nem közöl táblázatot a szerző, 
amint írja: „a hagyományos tudás nem rendezhető tudo-
mányos szempontok szerint. [...] Ennek a tudásnak nem 
kategóriái vannak, hanem árnyalatai, fokozatai." A 
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csángók növényismeretei között akadnak olyanok, ame-
lyek minden gyakorlati haszon nélkül valók. Például: A 

feltekeredő növények mind jobbról balra tekerednek, 
mert igy dicsérik az Istent. (íme: a fölösleges tudás. Fö-
lösleges?) 

A több mint félezer oldalas könyv számos színes 
fényképet is közöl a bemutatott növényekről, felhaszná-
lásukról. Szerkezetileg hat fejezetből áll, amelyek közül 
a legfontosabbak a Bevezető tanulmány és az Adattár. 
Ezeket egészíti ki és mintegy hitelesíti az Irodalom, a 
Tájnyelvi és köznyelvi növénynevek jegyzéke, A tájsza-
vak magyarázata és a Településnevek című fejezet. 

A népkarakterológia eléggé nehezen megfogható, in-
goványosnak is nevezhető kutatási terület, hogy ne 
mondjam: tudomány. Sejtésem szerint azonban Halász 
Péter ebben a művében is a csángó-magyar néplélek sa-
játosságainak (Lükő Gábor szavával: formáinak) megis-
merését szolgálja adatainak tömegével, hogy így ma-
gunk is gazdagodjunk. Azt a létezésmódot láttatja, aho-
gyan a moldvai magyar a magától értetődő módon benne 
él az öt körülvevő természeti világban, ahogyan anya-
nyelvével, tevékenységével meglelkesíti, testvérévé fo-
gadja a fákat, növényeket, virágokat, burjánokat. A 
könyv Kodálytól vett mottója is erre utal: „Afem elég tu-
dós módjára, anyaggyűjtésszerüen »megismerni« az 
anyagot, azt »lege artis« feldolgozni, s lélekben talán 
idegennek maradni tőle. Emberileg is részesévé kell vál-
ni a hagyományoknak, s ezzel egy embercsoport lelki éle-
tének." 

A szerző megállapítja, hogy moldvai csángó-
magyarok életében sokkal nagyobb jelentősége van a va-
don nőtt és a termesztett növényeknek, mint az állatvilág-
nak. [...] A növények a mindennapi táplálkozást, gyógyí-
tást, az építkezést, a festést, a hiedelmeket és nem utolsó-
sorban a díszítést szolgálják." Mivel a termesztett növé-
nyekkel kapcsolatos ismeretek főképp a gazdálkodás 
technikájához tartoznak, ezekről csak nagyvonalakban 
beszél. Amikor a csángók véleményét olvassuk a vadnö-
vényekről, mintha csak egy modem természetvédőt hal-
lanánk, aki biológiai láncban gondolkozik, és nem ismer 
hasznos és haszontalan teremtményt. A csángók szerint 
„minden burján jó valamitől de nem tudjuk mitől?" 

A moldvai magyarok természetismerete is romlik a 
modern idők hatására. (S nem pótolja ezt sem az iskolá-
ból, sem a rádióból, sem a televízióból, sem a helyi ro-
mán értelmiségtől szerzett értesülés.) Ennek első jele, 
hogy elfelejtik az egyes növények nevét, vagy amikor 
többféle vadnövényt ugyanazzal a névvel neveznek meg. 
Gyönyörű régies növényneveink mennek így veszendő-
be, mint pl. a sárig őszivirág, gyertyavirág, hozzám-
neérj, csombor, stb. Gondoljuk csak el, hogy nálunk a 
nyelvújítás korában művileg előállított növényneveket 
terjesztettek el, ahelyett, hogy felkutatták volna a népi 
elnevezéseket. Moldvában az is előfordul, hogy a nö-
vény felhasználása még ismert, eredeti nevét mégis elfe-
lejtették, vagy a románból vett kölcsönszóval nevezik 
meg. A román-magyar együttélés a gyógynövények fel-
használásában is interetnikus hatásokat eredményezett, s 
érdekes módon itt a cigányok a közvetítők. 

,Alapvetően kétféle helyen gyűjtik az étkezésre, gyó-
gyításra vagy egyéb célra szolgáló növényeket: mezőn 
(erdőn) és a kertekben" - írja a szerző. Szokás volt bizo-

nyos (használható) „burjánokat" betelepíteni a mezőről a 
kertekbe. Az emberiség ősi gyűjtögető gazdálkodásmód-
jának elemei a mai vadon nőt növények gyűjtésében 
vagy a gyógynövény-gyűjtés gyakorlatában figyelhetők 
meg. Ehhez a csángóknak ma sem igen kell szerszám, 
kézzel szedik, esetleg ,facskávar, rossz metszőollóval, 
s tarisznyában, ölben hozzák haza. Halász Péter a gyógy-
növény-gyűjtéssel kapcsolatos szabályok közül megem-
líti a Szent György nap előtt, pünkösd előtt. Nagy-
boldogasszony napján, napkelele elölt, délben, szótlanul 
előírásokat. Kíváncsi volnék rá, hogy ismertek-e a csán-
gók olyan előírást ezzel kapcsolatban, mint Bátyán, hogy 
gyógynövényt csak olyan nő szedhet, aki „nem virág-
zik", vagyis kislány, illetve öregasszony? Ugyancsak ér-
demes volna kutatni a gyógynövénygyüjtéssel kapcsola-
tos speciális imádságot vagy ráolvasást. 

A vadon termő növényeknek nagy szerepe van a 
csángók táplálkozásában. Sokféle vadnövényből főznek 
teát, s a fözetet víz helyett fogyasztják. Táplálkozási 
rendjükben jelentős szigorítást jelent a böjt, amelynek 
legáltalánosabban fogyasztott étele a káposztáié pityó-
tóval, de szeretik a szengyőrgombát és a borcsban főtt 
kígyóhagymát is. Salátaként eszik az erdei salátát, főzik 
a csihánl. Vértisztítónak tartják a cikória, a papadija és a 
tyúkvirágból készült salátát. Az ősszel eltett, télen meg-
fagyott vadkörte tavasszal csemegének számított. Több, 
hajdan emberi tápláléknak használt növény lesüllyedt az 
állatok takarmányozására használt termények közé. 

Mit tartottak arról, hogy honnan lehet megtudni, me-
lyik növény gyógyhatású? Egy jugáni öreg szerint „ame-
lyik burjánról a méhek gyűjtenek, az gyógyításra is jó". 
A lészpediek pedig a tövises, tüskés növények gyógyító 
hatásáról mondják, hogy „azok szúrják a bajt". A csán-
gók gyógynövény ismerete ma már ott tart, hogy tudnak 
az egyes növények gyógyhatásáról, de nem tudják, mire 
jó. Néhány közismert szabály: ,Feredésre minden bur-
ján jó. A gyógvteát cukor nélkül kell inni. Füstölésre a 
szentelt burján hatásosabb." 

gyógynövények hatásmechanizmusának szerws 
része a mágia, a gyógyító erejükbe vetett hit" - írja szer-
ző. A csángók szerint a gyógynövény egy évig őrzi meg 
gyógyító erejét. A gyógytea készítésekor páratlan számú 
csipetet kell a vízbe tenni. Bizonyos burjánokat megha-
tározott napokon kell szedni hatékonyságuk biztosítása 
érdekében. A növényeket gyakran használták jövendö-
lésre, állapotukból előjelként következtettek a termésre. 
Tiltották a temetői virágok használatát. 

Halász Péter részletesen foglalkozik a növények ré-
szeire vonatkozó ismeretekkel, képzetekkel is. Az ág 
például a szegénységet (ággal füt, ágról szakadt - te-
szem hozzá), másrészt a reményt (zöld ág) jelenti. Míg 
Andrásfalvy sok adatot közölt a Duna melléki magyar-
ság ősi gyümölcsészeti ismereteiről, például a fák ágai-
nak oltásáról, efféle ismeretekben a moldvaiak kevésbé 
bővelkedtek. Az erdei fák kitermelése és kisipari fel-
használása nagy szakértelmet követelt. falopás igen 
régi és elterjedt népszokás" - írja némi malíciával a szer-
ző. A fa forgácsából gyógyító hatású fürdővizet készíte-
nek. Itt is ismerik a fanyesés, faültetés holdfázisokhoz 
fűződő előírásait, illetve tilalmait. Szerepe, jelentése van 
a fának az álomban és a rontó cselekedetben is. Érdekes 
történeti mondát őriznek Szent László fájáról. Ez a mon-
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da szépen példázza, hogy a moldvai csángómagyarok 
sorsa a történelem során szorosan összefüggött Magyar-
országéval. A Molnár Anna balladában szereplő buly-
koszfa pedig talán a mitológiai világfa. A bimbó szónak 
jónéhány magyar változatát ismerik, s nem vették át a ro-
mán megfelelőjét. 

A f ű \ e 1 kapcsolatban Halász Péter agrártudományi és 
néprajzi szempontból egyaránt szakszerű leírását adja a 
szénamunkáknak. A háncsból (fakéregböl) feltehetőleg a 
XIX. században még lószerszámot is készítettek, ínség 
idején pedig megőrölték és liszttel keverve kenyérnek 
sütötték meg. A levél (lapi) szóláshasonlatban és népdal-
okban is szerepel. Az úrnapi sátor gallyainak leveleit or-
vosságnak használják. És itt megint megjelenik a népi 
természetvédelem egy hiedelmi megelőző előírásban: 
,Ahány lapicskát leszakasztasz, annyi miatyánkot el kell 
mondanod..." A tüske csángó neve csipke. Halászatnál a 
csalihoz kötötték, de tűként is használták levelek vagy 
fakéreg összetűzésére. 

A növénynek a virág a legfeltűnőbb, leginkább észre-
vehető és talán legjobban számon tartott része. A nő és a 
virág kapcsolatát fejezi ki, hogy a leányanya gyermekét 
virágdzsermeknek nevezik, a szeplőtelen fogantatás pe-
dig a csángók szerint úgy történt, hogy ,Szűz Mária virá-
got szagolt a Paradicsomkertben, s abból lett a Jézus-
ka". Érdekes, hogy a csángó házak telkén a régebbi idők-
ben a virágoskert nem a ház előtt, hanem mögötte pom-
pázott az űszirózsával, pápporgó\al, kukónavirággai 
szalmavirággal, pillangóvirággal, tángyérvirággal, bo-
toskával és még jónéhány szép nevű virággal. A hiedel-
mek világának számos területén szerepel a virág, mond-
hatni az emberi élet minden szakaszában meghatározó 
szerepet kap a fogantatástól a halálig, sőt azután is. Ott 
van továbbá az ünnepeken, sőt bizonyos ünnepélyessé-
get visz a hétköznapok mozzanataiba. A nagyböjt utolsó 
előtti hete a virághét természetesen tele van a virággal 
kapcsolatos eseménnyel, szokással. Pusztinán régen vi-
rágvasárnap mátkásodtak, mátkázódtak a házasulandók. 
A barkát a moldvai csángók pimpónak nevezik. Sok vál-
tozatban ismerik az anyaországban is elterjedt legendát, 
miszerint a fűzfát azért áldotta meg Jézus, mert pimpós 
ágai elrejtették az üldözők elől. A szentelt pimpóhoz 
sokféle hiedelem kapcsolódik. Még a hamvazószerdai 
hamut is belőle nyerik. A virág megtalálható a csángók 
otthonaik falára feszített szőtteseiken, a testükön hordott 
ruháikra hímzett motívumokban. És természetesen folk-
lórjukban. A virág legtöbbször a nőt szimbolizálja: A 
trunki leányok / Porondi virágok. Van egy meséjük is a 
virágszálból vált leányról. 

A Hegedűs Lajos által gyűjtött népmesével kapcso-
latban a tanulmány végén Halász Péter így vall munkája 
értelméről: „Ez a mese - vagy ha úgy tetszik: a génjeink-
ben öröklődött emlék azokat az időket idézi, amikor az 
ember még szerves része volt az öt körülvevő világnak, 
vagy legalább is éltek közöttünk olyanok, akik különös 
kegyelmi állapotban át tudták lépni azt a válaszfalat, 
amit az ember bűnbeesését és a paradicsomi állapotok-
ból való kiűzetését követően önmaga emelt, vagy leg-
alább is vont maga és kisebbik testvérei: az állatok és a 
növények közé. Ennek a falnak az átható réseit keressük 
ebben a könyvben. Azt, hogy miként próbál a természet-
hez közel élő ember átlesni, átkukucskálni ezen a korlá-

ton, amin az éhes és táplálékot kereső, vagy az ilyen-
olyan betegségbe esett, s gyógyító füvek után járó állatok 
még sokkal könnyebben átjárhatnak." 

Fehér Zoltán 

A hetedik évtized elején 
Csáky Károly legutóbbi munkáiról 

Az alkotókat - így írókat, költőket, pedagógusokat, 
helytörténészeket, néprajztudósokat - munkásságuk te-
heti ismertté és elismertté. 

Dr. Csáky Károly ismert és elismert alkotó szűkebb 
hazájában, a Palócföldön, a Felvidéken és Magyarorszá-
gon is. Az Ipoly mentén élő érdeklődő olvasók folyama-
tosan váiják újabb és újabb írásait, tanulmányait, kötete-
it. S az alkotó kitartó szorgalommal, buzgalommal szol-
gálja meg ezt a várakozást. Azon szerzők közé tartozik, 
akik életfordulóikat is munkával ünneplik, teszik emlé-
kezetessé. így tavaly, életének 60. esztendejében is há-
rom kötete látott napvilágot. 

A nagyvilág pitvarai - Egy felvidéki helytörténész és 
etnográfus vallomásai, tanulmányai, jegyzetei (Ma-
dách-Posonium) című müvének előszavában ekként vall 
munkájáról szerzőnk: Jtt közzétett Írásaim szerény ke-
resztmetszetét adják mindannak, amihez életemben hoz-
záfogtam, amit elvégeztem. Elsősorban vallani akarok 
általuk a magam s a nagyvilág kicsi tájainak kapcsolatá-
ról. Emberekről, szokásokról, hagyományokról, szellemi 
értékekről. A nagyvilágba vezető pitvarokról, szellemi és 
szakrális terekről." 

A négy nagyobb fejezetre tagolt (A szülőföld s a tá-
gabb világ vonzásában; Ünnepek és hétköznapok; Kultú-
ránk, sorsunk tükörcserepei; Szülőföldi kapcsolatok) kö-
tet néhány írása a Honismeret olvasóinak ismerős lehet 
(A felsőszemerédi Ivánka Imre ezredes, történész és em-
lékiratíró; A Peröcsényi Református Egyházközség pres-
biteri jegyzőkönyveinek néprajzi vonatkozásai, valamint 
Garamsalló múltja és jelene), hiszen ezek korábban már 
megjelentek a folyóiratban, melynek Csáky Károly 1979 
óta rendszeres szerzője. Számomra a szemelvénygyűjte-
mény legfontosabb tanulsága, amit a szerző személyes 
sorsa, közéleti tevékenysége, életútja, szakmai munkás-
sága gyermekkorától a hatodik évtizedig mindvégig pél-
dáz, hogy a szülőföld szeretete nem más, mint a szülő-
föld iránti hűség, annak felvállalása minden körülmé-
nyek között. 

A másik két kötet egy-egy könyvsorozat részeként, a 
dunaszerdahelyi Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó Kft. 
jóvoltából hagyta el a nyomdát. A Szakrális emlékeink 
nyomában című sorozatnak immár a harmadik kötete je-
lent meg 2010-ben. Az egykori Hont, Nógrád és Eszter-
gom megye településeinek tárgyi egyházi emlékeit 
(templomok, kápolnák, oltárok, képek, szobrok, feszüle-
tek, keresztek, síremlékek, emlékművek, képoszlopok, 
képes fák, barlangok, búcsújáró helyek, szentkutak) mu-
tatja be. Az eddig megjelent három kötetben 33 telepü-
lést vett sorra. A harmadik kötet Bény, Bernecebaráti, 
Bori, Csalár, Garampáld, Garamkövesd, Ipolyfödémes, 
Ipolyszécsénke, Kemence, Kisgyarmat és Százd érde-
kességeit mutatja be, sok színes, a szerző által készített 
fotóval. Valószínű, hogy mire írásunk eljut az olvasóhoz, 
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megjelenik a sorozat újabb 11 települést bemutató ne-
gyedik kötete is. 

Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények 
az Ipoly és a Garam mentén címmel indított új sorozatá-
ban Csáky Károly dokumentálni kívánja a helyileg szer-
vezett és fenntartott gyűjteményeket, annak tudatában, 
hogy ezek eltérő színvonalúak ugyan, de mindenképpen 
értékmegőrző szándéktól vezérelve jöttek létre. Ennek 
első kötetében huszonhárom gyűjteményt mutat be a Pa-
lócföldről. 

Míg a megszentelt tárgyak elkészülési, állítási helyü-
kön maradtak - jó esetben évszázadokon át - , a hétköz-
napok világi emlékei, a használati tárgyak, munkaeszkö-
zök, a viselet darabjai szekrényekben, kamrákban, pad-
lásokon porosodtak, mint idejüket múlt „kacatok". A 
XX. század elejétől aztán előbb az országos néprajzi 
gyűjtemények, majd a megyei (Honti Múzeum, Ipoly-
ság) és később a járási (Börzsöny Múzeum, Szob) gyűj-
tési körű múzeumok kezdték el a Börzsöny-vidéken, a 
Honti- és a Nógrádi-medencében is a népi kultúra tárgyi 
eszközeinek összegyűjtését és kiállításokon történő be-
mutatását. Hely hiányában a begyűjtött anyagnak vi-
szont csak egy része kerül kiállításra, nagyobb részét 
raktárakban tárolják. 

Az 1960-as évektől kezdve országszerte megnőtt az 
érdeklődés a hagyományos paraszti gazdálkodás, háztar-
tás, viselet, lakásberendezés tárgyai iránt. Szemfüles 
gyűjtők vidékünkről is sok tárggyal gyarapították ma-
gángyűjteményüket, de megjelentek a műkereskedők is, 
akik potom pénzért vásárolták fel az elavultnak vélt régi-
ségeket. A huszonnegyedik órában kezdődött el a népraj-
zi anyag helyi megmentése, falumúzeumokban, tájhá-
zakban, faluházakban, néprajzi gyűjteményekben törté-
nő elhelyezése és bemutatása. Az Alsó-lpoly mentén, 
Nagybörzsönyben az 1970-es években bányászati kiállí-
tás, 1980-ban a helyreállított nagybörzsönyi vízimalom, 
majd 1984-ben a kemencei tájház néprajzi kiállítása nyílt 
meg. Az 1980-as évektől mind az Ipoly, mind a Garam 
vidékén gyarapszik az utoljára az 1990-es évek közepén 
Liszka József által a szlovákiai községekben. Asztalos 
István által a Pest megyei településeken leltárba vett ki-
állítóhelyek száma. 

A kötet Apátújfalu község falumúzeumát, Bény 
kézművesházát és néprajzi gyűjteményét, Bernecebaráti, 
Dejtár, Garamsalló tájházát, lilámról Szabóné Nagy 
Margit néprajzi gyűjteményét, Ipolypásztóról a község 
jeles szülöttének. Zalabai Zsigmondnak szülőházában 
berendezett falumúzeumot és emlékszobát, Ipolyszakál-
losról a Csemadok néprajzi kiállítását mutatja be. Ipoly-
szalka három gyűjteménnyel - tájház. Halló József nép-
rajzi tárgyai és Zimanné Frastaczky Magdolna szakrális 
gyűjteményei - szerepel a kötetben. Az olvasó megis-
merkedhet még Ipolyszécsénke néprajzi gyűjteményé-
vel, a szerző szülőfalujának, Kelenyének falumúzeumá-
val, Kemence tájházával, Kéméndről Csukáné Klimo 
Mária néprajzi gyűjteményével, Nagycsalomja falumú-
zeumával. Palástról a néprajzi gyűjteményen kívül a 
Nagy-portán berendezett tájházat, Perőcsényből talán a 
vidék legfiatalabb néprajzi gyűjtőjének. Pásztor Csabá-
nak 2007-ben tájházba került gyűjteményét, Százdról a 
néprajzi gyűjteményt, Szetéröl a falumúzeumot, Vámos-

mikoláról a tájházat, s végül Zsélyről a Helytörténeti és 
Néprajzi Múzeumot ismerteti szerzőnk. 

Mit láthatnak az érdeklődő látogatók Csáky Károly 
által „múltunk őrhelyeinek" is nevezett kiállítóhelye-
ken? A gyűjtemények leginkább háromosztatú paraszt-
házban - tisztaszoba (elsőház), pitvar gyakran füstös 
konyhával és hátsóház - kaptak helyet. A lakóépület 
folytatásaként kamra, esetleg istálló és egyéb gazdasági, 
valamint állattartást szolgáló építmények találhatók. A 
helyiségeket igyekeznek mindenhol funkciójuknak meg-
felelő eredeti bútorokkal, berendezésekkel, vetett 
ággyal, ágyneművel, a helyi viselet darabjaival, a min-
dennapok és az ünnepek életvitelének nélkülözhetetlen 
eszközeivel, a vallásos népélet kegytárgyaival, a tárolás, 
sütés-főzés és háziipar kellékeivel, a földművelés, állat-
tartás felszerelésével ellátni. A látogató számára kitárul a 
múlt, a modernkor embere elgondolkodhat azon, hogy 
eleinek a megélhetésért milyen küzdelmekkel terhes na-
pi vívódást kellett folytatnia, s ma mégis bensőségesnek, 
meghittnek tűnik ez az életmód. 

Misem bizonyítja jobban a bemutatott településeken 
élők hagyományőrzés iránti elkötelezettségét, a múlt. a 
népi kultúra értékeinek megbecsülését, mint az a tény, 
hogy a 23 néprajzi gyűjtemény közül 16 az ezredforduló 
után jött létre! S vajon ez a hagyományőrzés átörökíthe-
tő-e a XXI. században felnövekvő generációk részére? 
Az Ipoly jobb partján erre is akad jó példa. Az Ipoly-
szakállosi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 
ugyanis már harmadik alkalommal rendezték meg 
201 l-ben a Szivárvány projekt elnevezésű versenyt, me-
lyen számítógépes bemutatókkal (power point) lehet 
részt venni. Első évben még csak a helyi tanulók, idén 
már hat iskola diákjai versenyeztek a határ mindkét olda-
láról. S a kisdiákok körében kedvelt, népszerű téma a ré-
gi ruhaviselet, régi tárgyak, a település tájházának, szak-
rális emlékeinek vagy az Ipoly-incnti Palócföld hagyo-
mányos életmódjának, kultúrájának bemutatása. Ilyen 
témájú, díjazott pályamunkákat a két utóbbi versenyen a 
helyi, az ípolynyéki és a vámosmikolai iskola kis „nép-
rajzosai" is készítettek. 

Csáky Károly néprajzi munkásságának tanulmányo-
zása, értékelése közben felvetődik a gondolat, hogy a ha-
tárainkon belül művelt néprajzkutatás, könyvkiadás bi-
zony mostohán kezeli az Alsó-Ipolymentét. Utoljára 
1977-ben Ikvai Nándor szerkesztésében látott napvilágot 
a vidékről néprajzi monográfia Börzsöny néprajza cím-
mel. A Börzsönyvidék kötetei az 1990-es években még 
történeti és néprajzi tanulmányokkal jelentek meg, az el-
múlt évtizedben - kétségbe nem vonva szükségességü-
ket - földtani és gombászati tanulmányokkal. Az Ipoly-
mentének, mint Magyarország és Szlovákia területén 
fekvő történeti-néprajzi tájnak - elsősorban Balassa-
gyarmattól az Ipoly torkolatig - a kutatása leginkább 
szerzőnk munkásságának érdeme, az eredmények köz-
kinccsé tétele pedig a Szlovákiában működő magyar 
nyelvű kiadóké. Tegye borúlátásunkat derűsebbé az a tu-
dat, hogy Csáky Károly könyveit határainkon belül is 
terjesztik, forgalmazzák. 

Koczó József 
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