
GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓK 

Vezérfonal n é p ü n k 
Dózsa-hagyományának gyűjtéséhez 

Dózsa György születésének ötszázadik évfordulója a magyar paraszt-
háború számos kérdésének vizsgálatára adott ösztönzést. Üj adatok, 
vizsgálati szempontok és módszerek birtokában gazdagabb és hitelesebb 
kép bontakozik ki előttünk e tragikus eseménysorozatról, ennek indíté-
kairól és következményeiről, s főként Dózsáról magáról, a felkelés köz-
ponti jelentőségű alakjáról. 

Önkéntes gyűjtőmozgalmunk főként helyi hagyományaink feltárásá-
val kapcsolódott e szorgos munkába, s a Dózsára vonatkozó népi emlé-
kezés értékes adalékait rögzítette. Ahhoz azonban, hogy a paraszti Dózsa-
hagyományt, akár csupán egyetlen szűkebb tájon is, megközelítő teljes-
ségében, vehessük birtokunkba, további széleskörű gyűjtésre, folyama-
tos erőfeszítésre, munkánk tervszerűsítésére van szükség. 

Ezért lát juk fontosnak az eddigi gyűjtésből leszűrt tanulságok össze-
foglalását, kalauzul az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom munkásai ré-
szére. 

Dózsa Györgyre és az 1514. évi parasztháború eseményeire vonatkozó 
hagyományaink gyűjtése alkalmával három alapvető szempontra kell 
figyelnünk. 

1. E hagyományok nem mindig az 1514. évhez és nem is mindig Dózsa 
nevéhez kapcsolódva jelentkeznek népünk emlékezetében. Számos eset-
ben későbbi szabadságmozgalmaink és azok hősei: Rákóczi, Kossuth 
emlékeivel elegyedve tűnnek fel, jóllehet olyan kiemelkedő mozzanatok, 
mint pl. a hősnek tüzes trónon való elégetése, világosan egy régebbi 
korra utalnak. 

2. Mint általában történelmi hagyományaink, úgy a Dózsa-hagyomány 
is számos esetben mesés-anekdotikus, vagy éppen regényes elemekkel 
kapcsolódott össze a népi emlékezésben. Ám ilyen változataiban is ér-
tékes emlék, amely sokszor figyelemreméltó tanulságokkal szolgál. 

3. Minthogy Dózsáról és а magyar parasztháborúról számos irodalmi-
művészeti alkotás is népünkhöz jutott, feltételezhető, hogy a népi érté-
kelés olykor negatív is lehet, mintha népünk Dózsát és mozgalmát ferde 
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szemszögből látná és mérlegelné. Az ilyen hagyományt sem szabad el-
hanyagolnunk, a jóhiszemű tévedés ellenére értékes történelmi emlékek 
megőrzője lehet. 

Bár az 1514. év mozgalmai az ország jelentős részéig elhatolnak, em-
lékük mégis főként azokon a tájakon vésődhetett mélyebben népünkbe, 
ahol az egykori hadjára t fontosabb eseményei lejátszódtak. (Dózsa derék-
hadának út ja Cegléden, Gyulán, Csanádon, Apátfalván át Világos, Arad, 
Lippa vonalán vezet Temesvárhoz. A mozgalom hullámai azonban az 
Alföldön elhatnak Heves és Szabolcs megyéig, felkelések, mozgalmak 
emlékeit őrzik feljegyzéseink a Dunántúlról is, Erdélyben pedig Dózsa 
leveretése után, az esztendő őszén is tart Nagyvárad, majd Kolozsvár 
ositroma.) Történelmi hagyományunk e vidékeken akkor is megőrizhet 
a parasztháborúra vonatkozó emlékeket, ha azoknak eredete, idővonat-
kozásai már elhalványodtak a népi emlékezésben. 

Érthető, hogy olykor építmények, romok, síremlékek kapcsolatba ke-
rültek népünk tradícióiban a mozgalmas időkkel. A gyűjtőnek az ilyen 
emlékek mindig jó kiinduló pontul szolgálnak. Általában figyelnünk 
kell arra, hogy az általánosságnál, amilyenek pl. a parasztok és urak 
közötti háború kegyetlenkedései lehetnek, a konkrét helyi emlékezés 
értékesebbnek látszik. Jeles kérdések tehát: voltak-e e vidéken paraszti 
megmozdulások, háborúk, ostromolták-e a környék valamely helységét 
a parasztok, esetleg névszerint is tudnak-e valakiről, aki Dózsa seregé-
ben harcolt a* községből vagy a környékről? Ennek ellenére nem cse-
kélyebb jelentőségű annak rögzítése sem, hogy milyen volt Dózsa ke-
reszteseinek fegyvere, a harcoló parasztok ruhája, jelvénye, milyen volt 
a harcmodoruk, honnan vették a szükséges élelmet, felszerelést, pénzt. 

Számos helyen találhatunk Dózsa vagy Dósa nevű családot. Feltehető, 
hogy ezek egy részét nemcsak nevük, hanem rokonsági szálak is fűzik az 
egykori Dózsa György nemzetségéhez. Ilyen esetben a családi hagyo-
mány személyesebb vonatkozású emlékezéseket is őrizhet. Különösen a 
családok idősebb tagjaitól várhatunk ilyen irányban eligazítást. Maga Dózsa 
ugyan Dálnokon, az egykori Háromszék megyében született, oldalági le-
származottai azonban a régi Maros-Torda megyében Makfalván élnek. 
Ám számos leszármazottjuk Magyarországra költözött. A család szétszó-
ródásának útvonalait nem ismerjük pontosan. Mégis úgy látszik, a 
Maros-Tisza vidékére, valamint a Sajó tájaira vezetett útjuk. Országos 
viszontagságaink következtében azonban az ország egyéb tájaira is el-
sodródhattak. Keressük fel tehát a hasonló nevű családokat s érdeklőd-
jünk Dózsa György nemzetségével való esetleges kapcsolataikról. 

Helyesen járunk el, ha érdeklődésünk, kérdezősködésünk egyrészt Dó-
zsa György if júkori tetteire, „előéletére" is kiterjeszkedik. Másrészt ér-
demes azt a kérdést is fölvetnünk színesebb, gazdagabb emlékezetű pa-
raszti adatszolgáltatóink előtt, milyen személyes okok, tapasztalatok, ese-
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mények következtében került szembe Dózsa György az urakkal, vette 
fel ellenük a fegyvert? 

Régi feljegyzések, krónikák Dózsát Kinizsi Pálhoz, Toldi Miklóshoz 
hasonló nagyerejű vitéznek festették. Toldihoz hasonlóan heves, indu-
latos természetét is emlegetik, amely, mint Toldit, őt is törvénytelen-
ségbe sodorta. Vitézi pályáját pedig egy ugyancsak Toldiéhoz hasonló 
tette alapozta meg: az Aldunánál egy hetvenkedő török vezérrel küzdött 
meg párviadalban, s annak kar já t páncélostól levágta. Ez a vérző pán-
célos kar jeelntkezik a Dózsa-család címerében is, amelyet hőstettéért II. 
Ulászló királytól kapott. Dózsa i f júkorára vonatkozó hasonló emléke-
zések valószínűleg sikerrel nyomozhatok a Dózsa-családok körében, rész-
ben mint ún. családi mondák vagy címermondák. 

Érthető ezek után, hogy sokszor regényes elképzelésekkel magyarázza 
népünk a parasztháborúk kirobbanását is. 

Erre rézve kérdéseink, puhatolózásunk mindenek előtt a történelmi 
tényeket vegye figyelembe! Ismeretes, hogy Dózsa parasztjainak felke-
lése eredetileg keresztes hadjáratnak indult. A török akkor már az Al-
dunánál állt, közeledtével nemcsak hazánkat, hanem egész Nyugatot fe-
nyegette. Így érthető, hogy a jobbágyi származású esztergomi érsek, 
Bakócz Tamás keresztesháborút hirdetett a török ellen. Régi krónikáink, 
feljegyzéseink szerint maga Bakócz bízta meg Dózsát a paraszti hadak 
vezérlésével. A harcra tömegesen jelentkező jobbágyság azonban az 
urakat rémületbe ejtette. Dózsa bizonyos értelemben magára maradt : a 
kiváltságai fejében hadviselésre kötelezett nemesség cserbenhagyta, kép-
zett, irányításra alkalmas parancsnokok, tisztek nélkül volt kénytelen a 
hadjáratra készülni. 

Mindezek mellett a néphagyományokban olykor személyesebb, roman-
tikus elképzelések is vannak arra nézve, milyen kalandjai voltak Dózsá-
nak a királyi udvarban. Az előkelők irigységét keltette fel pl. népünk 
szerint a király különös kegye és a királynő szerelme. Ezeket így a 
főurak a sértések, megaláztatások sorával bosszulták meg s a heves 
Dózsa a sértésekre olykor tettlegességgel válaszolt. Ezen a nyomon in-
dulhatunk el alkalmilag a Dózsa-hagyomány részleteinek feltárásában. 
A Tisza-vidéken ott, ahol ezt birtoktörténeti vagy egyéb okok valószí-
nűvé teszik, a Dózsával szembenálló személyek: Csáky Miklós, Telegdy 
István, Báthory István neve is alkalmas lehet bizonyos hagyományok 
felidézésére; mindenekelőtt azonban a kereszteseket a döntő temesvári 
csatában csalárdul félrevezető, majd legyőző és véres kegyetlenséggel 
elpusztító Zápolya János erdélyi vajda neve. 

Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy Dózsa maga egykor Székely 
György vagy Szittya György néven, öccse, Gergely pedig egyszerűen 
Gecó vagy Gecő néven is szerepel. Azoknak sorában, akik Dózsa olda-
lán a keresztesek mozgalmának irányításában különös szerepet kaptak, 
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főként Mészáros Lőrinc ceglédi pap szerepe kiemelkedő, akit sokszor 
Lőrinc pap vagy Nagybotú Lőrinc néven emlegetnek a krónikák. Lőrinc 
pap bizonyos értelemben legendássá vált: a mozgalom történetírói az 
ország legkülönbözőbb tájain különféle ütközetek leírásában emlékeznek 
meg tüzes szónoklatairól és vitézségéről, s nem világos, hol és milyen 
körülmények között fejezte be életét: kicsúszott-e végül üldözői kezéből, 
vagy hóhérkézben halt meg. 

Azzal mindenképpen számolnunk kell, hogy népünk emlékezetébe leg-
mélyebben Dózsa kivégzésének szörnyűségei vésődtek: a tüzes trón, tüzes 
korona, az égett testét marcangoló egykori katonák, majd holttestének 
feldarabolása. Jegyezzük meg: a XVI. században egyetlen magyar tör-
téneti forrás sem tud arról, hogy tüzes trónra ültették volna a paraszt-
vezért, ezt a motívumot népünk képzelete mintegy kiegészítésként kap-
csolta hozzá idők folyamán Dózsa balvégzetének többi mozzanatához. 
Tény viszont, hogy Dózsa e kínokat szinte emberfölötti önuralommal, 
hang nélkül viselte, utolsó szavaival a testébe harapó egykori katonáit 
bélyegezve meg: „Azt hittem, hogy vitézeket neveltem, pedig csak vad-
állatok voltak." 

Néphagyományunkban annak is nyoma van, hogy egyes helyeken 
vallásos tisztelet övezte a parasztháború hősének emlékét: már kivégzé-
sekor csodás jelenés tanúi lehetnek a körülötte állók, kivégzésének he-
lyén hamarosan kegykép, majd kápolna-féle emelkedett, Zápolyát pedig 
embertelensége miatt a hagyomány szerint különféle temészetfölötti bün-
tetések sújt ják, Káin-bélyegként kíséri embertelenségének emléke. 

Mindezen részletek feltárása által gyűjtőink értékes szolgálatot tehet-
nek a Dózsa-kutatásnak. 

Figyelmet érdemelnek egyébként a Dózsa-ereklyék is. Szeged-Alsó-
város népe körében a legutóbbi időkig élt az emléke annak, hogy Dózsa 
levágott fejét Zápolya Pálfy Balázs szegedi főbírónak küldötte el, aki 
egykor fiává fogadta Dózsát, s a fejet az alsóvárosi templom körüli 
egykori temetőben tették sírba a ferences barátok, miután azt a bíró 
lánya gyolcsba takargatta. Kolozsvárt a városi levéltárban, majd az 
Erdélyi Múzeumban a mi századunk küszöbén még látható volt az a 
vaskorona, amely a hagyomány szerint megtüzesítve Dózsa elpusztítá-
sának eszköze volt. Egykori források szerint Dózsa koronája a helyszí-
nen készült hordóabroncsból vagy ekevasból, a Kolozsvárt őrzött tárgy 
a bivalyokra rakott szájkosárhoz hasonló. (A Pest alatti gubacsi csatá-
ban legyőzött parasztvezéreket megtüzesített sisakkal végezték ki.) 

Milyen eredményt várhatunk Dózsa és a parasztháborúk hagyományai-
nak kutatásától? Eleve valószínűnek látszik, hogy az 1514 óta elmúlt 
négy és fél évszázad alatt az egykori véres parasztháború emlékei el-
mosódhattak; nem valószínű azonban, hogy minden részletük feledésbe 
merült. Alaposabb utánjárás, rendszeres gyűjtés alapján minden bizony-
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nyal sok érdekes, meglepő részlettel egészülhet ki e hagyomány utó-
életére vonatkozó ismeretünk. 

Irodalom: 
Bálint Sándor: A szegedi tá j mondavilágából. = Ethnographia. 1963. 
Baróti Dezső: Dózsa fe je = Írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 310—330. 1. 
Boros Pál : A Dózsa Györgyről és az 1514-es parasztháborúról szóló irodalom. Bp. 

1972. 
Geréb László: A magyar parasztháborúk irodalma. Bp. 1950. 
Nemeskürthy Is tván: In signo crucis. = Vigilia 1972. 595—598. 
Márki Sándor: Dózsa György. Bp. 1913. 
Dózsa György születésének 500. évfordulója. Az Emlékbizottság irányelvei. -

Századok 1972. 531—535. 
Sándor Is tván: így őrzi emlékét a néphagyomány. = Magyar Hírlap 1972. június 22. 
Sándor István: Dózsa György a magyar néphagyományban. = Ethnographia, 1972. 

SÁNDOR ISTVÁN 

A vajai „képes k r ó n i k a " 
és kérdőíves „ te lekkaíasz ter" 

A Szabolcs-Szatmár megyei Vaja községben levő Vay Ádám Múzeum 
mellett már több, mint öt éve működik a Múzeumbarátok Köre. Az alap-
szabályban megjelölt feladatoknak megfelelően a Kör tagjai gyűjtőmun-
kával, közönségszervezéssel, ismeretterjesztő- és propaganda munkával 
segítik a Múzeumot. Az elmúlt évben elhatározták, hogy az Adattár ré-
szére elkészítik a község krónikáját. 

Bíró Sándor vállalta, hogy minden lakóházról fényképfelvételt készít, 
s vállalkozását már teljesítette is. A képeket albumba gyűjtötte, két-
három utca házait egy-egy kötetbe. Minden album első lapjára beraj-
zolta az utcák térképvázlatát, feltüntetve ra j ta a telkek sorszámát, és 
a következő oldalakon ezek sorrendjében helyezte el a fényképeket 
Ha a ház nem régen épült, vagy átépült, s a megelőző lakóházról is volt 
a tulajdonosnak fényképe, ez is belekerült az albumba, s mellé az év-
szám, amikor a felvétel készült. 

Az értékes és folyamatosan — az építkezéseknek megfelelően — bő-
vülő fényképdokumentáció kapcsán az a gondolat született, hogy ezt a 
képes krónikát ki kellene egészíteni szöveges ismertetéssel., a helység 
összes házainak és telkeinek történetére, majd helyzetére vonatkozó ada-
tok gyűjtésével. A gyűjtést kérdőíves módszerrel szándékszunk végezni, 

181 



s e célra az alábbi adatgyűjtőlapot állítottuk össze. (A néprajzi vonat-
kozású kérdéseknél Dr. Morvay Péter egészítette ki kérdőívünket.) 

Az adatgyűjtőlapokkal a Baráti Kör önként vállalkozó tagjai felkere-
sik a telkek, illetőleg a lakóházak tulajdonosait, és a helyszínen feljegy-
zik az adatokat. A lakosság körében végzett előzetes tájékozódás és el-
beszélgetés azt mutat ja , hogy sok tulajdonos maga is vállalkozik a kér-
dőív kitöltésére. Ezeknek az eligazítása céljából a következő tájékoztató 
szöveggel egészítettük ki az adatgyűjtőlapot: 

Az adatgyűjtőlappal tájékozódni kívánunk a község telkeinek és lakó-
épületeinek jelenlegi helyzetéről. Az adatok összegyűjtése és feldolgozása 
kizárólag tudományos céllal történik, s a következő generációk tájékoz-
tatását szolgálja majd, éppen ezért hangsúlyozottan kérjük, hogy pontos 
és részletes adatokat szolgáltassanak. 
— Egyes kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával kell válaszolni. 
Ha az adatszolgáltató közlése nem férne rá az adatgyűjtőlapra, külön 
betétlapot is lehet használni. — Az adatgyűjtőlapokat a község lakóhá-
zairól készült fényképfelvételekhez csatoljuk, és úgy helyezzük el a Mú-
zeum adattárában, ahol a tudományos kutatók rendelkezésére állnak. 

Adatgyűjtés a vajai telkekről, a lakó- és melléképületekről 
1. A telkekre vonatkozó adatok 

1. Utca neve: házszám: 
2. A telkek tulajdonosának neve: 

3. Egészben vagy részben birtokolja-e a telket? 
4. Kik a résztulajdonosok? a múltban? a jelenben? 
5. A telek megszerzésének időpontja: 
6. A megszerzés jogcíme: öröklés (kitől), vásárlási, telekjuttatás 
7. Hány hold földje volt a tulajdonosnak Vaján, a telek megszerzésekor? 
8. A telek nagysága négyszögölben: 
9. Körül van-e kerítve: milyen kerítéssel? 

10. A telek hányadrésze kertesített? 
11. Van-e a telken virágoskert, zöldségeskert, gyümölcsöskert? 

Melyik mióta? 
12. A gyümölcsöskertben hány és milyen fa j ta gyümölcsfa van? 
13. Van-e a portán árnyékáért, díszként ültetett fa? Hol (a ház előtt, az 

udvar melyik részén)? Milyen fa (fenyő, jegenye-nyár, diófa, hársfa, 
egyéb)? Körölbelül hány éves? 

14. Milyen épületek találhatók a telken? (Lakóház, nyárikonyha, sütő-
ház, kemence, kamara, különálló pince, füstölő, aszaló, verem, mag-
tár, csűr, disznóól, szekérszín, tengerigóré, fáskamra, garázs, WC, 
egyéb). 
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15. Mikor épültek a telken lévő gazdasági épületek, van-e valamelyiken 
évszám ? 

16. Milyen jószágot tartanak a portán? (Tehén, ló, disznó, baromfi, — 
tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk stb. — kutya.) 

II. A lakóházra vonatkozó adatok 

17. A lakóház tulajdonosának neve, életkora, foglalkozása: 
18. Ki (kik) a résztulajdonos(ok) ? 
19. Hol született a tulajdonos? Ha nem itt, mikor került Vajára? 
20. Együtt élnek-e a tulajdonos családjával a nagyszülők és a tulajdonos 

házas gyermekei? 
21. Ha igen, közös háztartást vezetnek-e a tulajdonossal? 
22. A családból hová költöztek az 1945 után eltávozott családtagok, mi 

lett a foglalkozásuk? 
23. A ház jelenlegi összes lakóinak száma: 
24. A házban élők foglalkozása, életkora, munkahelye: 
25. A jelenlegi tulajdonos tervezi-e a lakóház eladását és a városba köl-

tözést? Mikor? Milyen célból? 
26. A várható örökös vagy örökösök megnevezése (rokonsági fok és je-

lenlegi lakóhely megjelölésével): 
27. A várható örökösnek szándékában áll-e, hogy az örökölt házba be-

költözik? Ha nem, miért? Mit szándékszik akkor kezdeni az örök-
séggel? 

28. A lakóház építésének ideje? Van-e a mestergerendán, az oromfalon 
vagy másutt a ház építésének (felújításának) idejét jelző évszám? 
Van-e egyéb felirat, bevésés stb. Hol? (írják le a teljes szöveget.) 

29. Milyen jelentősebb átépítés, hozzáépítés történt a házon? Mikor? 
30. Eredetileg szabadkéményes volt-e a ház? Meddig? Van-e, volt-e a 

házban mászókémény (kaminkémény), hol? mióta? meddig? 
31. A lakóház alapterülete. (Esetleg alaprajz, külön mellékleten, kockás 

papíron. 
32. A szobák alapterülete: 
33. A lakóházakban lévő helyiségek száma? (Minden helyiséget beszámí-

tunk, a pincét is, ha a lakóház alatt van) 
34. Ezek közül: előszoba, hall, szoba (hány?), konyha, nyárikonyha, sza-

badkéményes konyha, kamara, fürdőszoba, garázs, WC, pince, egyéb) 
36. Van-e tornáca (gangja) a háznak? Mióta? Van-e nyitott verendája? 

Mióta? Zárt verendája? Mióta? 
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36. A lakóház falazatának anyaga: sár (fecskerakás) patics, vályog, kő. 
tégla, szilikát, tufablokk, egyéb. 

37. A lakóház fedőanyaga: szalma, nád, zsindely, bádoglemez, pala-
eternit, cserép, egyéb. 

38. Leégett-e valaha a házfedél? Mikor? Átalakították-e a tetőszerkeze-
tet? Mikor? 

39. A mennyezet gerendás, vagy stukatúros-e? 
40. Az ablak csak üveges, redőnyös, spalettás vagy zsalus-e? 
41. A fűtés módja: tűzhely, (csikóstűzhely van-e?), vaskályha, cserép-

kályha, olajkályha, központi fűtés, egyéb. 
42. Mivel fűtenek? Fa, szén, gázolaj, egyéb? 
43. Van-e a házban, portán kemence, katlan (sárból), régi cserépkályha 

(szemeskályha), csikóstűzhely, rakott tűzhely, (spór, sárfalú)? Но!? 
(konyhában, nyárikonyhában, sütőházban, szobában, a szabadban) 
Mióta? Meddig? 

44. Hogyan történik az ivóvízellátás? Ásott kút, mélyfúrású kút, vízve-
zeték, egyéb? 

45. Van-e a házban villany? Mióta? 
46. Van-e a lakásban propán-bután gázkészülék? vagy villanytűzhely? 
47. Van-e a házban hűtőszekrény, mosógép, centrifuga, mosoóautomata, 

porszívó, egyéb háztartási gép (milyen) ? 
48. Hány rádió és televízió van a lakásban? 
49. Van-e fényképezőgép, diavetítő, lemezjátszó, magnetofon, filmfelvevő? 

Milyenek? 
50. Van-e kerékpár, motorkerékpár, gépkocsi? Hány? Milyen típusú? 
51. Az adatgyűjtő megjegyzései: 
52. A felmérés időpontja: 
53. Az adatgyűjtő neve, életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása és la-

káscíme. 

Reméljük, a széleskörű társadalmi munkával, a Múzeumi Baráti Kör 
tagjainak aktív közreműködésével végzett adatgyűjtés a néprajzi és szo-
ciográfiai feldolgozás számára egyaránt értékes, gazdag anyaggal gyara-
pít ja majd a Vay Ádám Múzeum adattárát, és hasznosan egészíti ki a 
község képes krónikáját. 

MOLNÁR MÁTYÁS 
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Bányászhagyományok 
— Útmutató ajánlott pályatétel kidolgozásához — 

Hazánk egyes bányavidékein százados múltja van a bányák művele-
sének. A helybeli és környékbeli lakosság jórésze nemzedékeken keresz-
tül a bányamunkából élt. 

A valaha nagyobbrészt idegenből telepített törzsökös bányamunkás 
réteghez bányászatunk fejlődésének következtében egyre nagyobb szám-
ban csatlakoztak a helybeli földművelő lakosság köréből is bányászok. 

Az ú j bányászcsaládok tagjainak jelentős része a bányamunka mellett 
vagy attól függetlenül (állandóan vagy időlegesen) tovább foglalkozott 
földműveléssel. Ezért a bányászvidékek hagyományainak és életmódjá-
nak vizsgálata igen tanulságos a mai magyar falu életének és iparoso-
dással kapcsolatos átalakulása megismerése szempontjából. 

A fentiekből következik, hogy a bányavidékek hagyománya gazdagabb 
és régibb- mint a nagyipari munkásságé. A bányászhagyományok gyűj-
tése ezért is egyik legfontosabb és leghálásabb területe a munkáshagyo-
mányok néprajzi kutatásának. 

* 
A pályamunkák elkészítésénél az alábbi kérdések megválaszolására 

törekedjünk: 
1. Ha azt akarjuk, hogy a helybeli törzsökös magyar bányászok életét-

kultúráját, hagyományait,társadalmi néprajzát megismerjük, elengedhe-
tetlen, hogy előtte a legrészletesebben foglalkozzunk az idegenből jött, 
betelepített bányászok életével. Csak így tudjuk életformájukat és kul-
túrájukat fokról-fokra megismerni, így tudunk különbséget tenni és 
párhuzamot vonni a törzsökös magyar bányászok és az idegenből jöttek 
viszonyai között. 

Éppen ezért mindenekelőtt tisztázzuk, hogy a helységben vagy kör-
nyékén (esetleg a bánya-lejárókhoz közel) élnek-e, éltek-e telepes bá-
nyászok? Ilyen esetben aprólékosan kérdezzük ki adatközlőinket, honnan 
jöttek, mikor jöttek, hány család jött, kik élnek közülük, kik 
telepítették őket ide, és mi volt otthoni eredeti foglalkozásuk? Meg kell 
ismerkednünk a telepes bányászok családi hagyományaival, korábbi és 
jelenlegi életkörülményeikkel (táplálkozásuk, viseletük, házberendezésük, 
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szokásaikkal- esetleges külön ünnepeikkel, hiedelemvilágukkal, a kör-
nyékbeliekkel való összeházasodásukkal stb.) Kívánatos minél részlete-
sebben leírni a telepes bányászok munkaeljárásait és munkaeszközeit-
pontosan figyelve és írásban hitelesen rögzítve az egyes munkaeljárások 
és eszközök népi nevét. (Ügyeljünk arra, hogy a munkafolyamatok vagy 
munkaeszközök magyar és idegen elnevezéseit egyaránt feltüntessük.) 

Gyűjtéseink során mindig keressük meg a legöregebb bányászokat- s 
azok elbeszéléseiből szerezzük meg a szükséges adatokat. 

Az idegenből jött bányászcsaládok települését, a telkek fekvését, a la-
kóházak elhelyezését a portákon, térképen rögzítsük, készítsünk továbbá 
minél több fényképfelvételt, s azokat lássuk el gondos feliratokkal. For-
dítsunk gondot a bányászcsaládokkal vagy bányatörténeti eseményekkel 
kapcsolatos utcanevek megörökítésére. 

2. Mérjük fel, hogy a községben hány család él kizárólag bányászatból, 
hány paraszti vagy egyéb munkákból és mennyi közöttük a „kétlaki". 
Mindezekkel a csoportokkal külön-külön kell foglalkozni. 

Hogyan lesz valakiből bányász? Nagy körültekintéssel jegyezzük le 
e kérdésre adott válaszokat, különösen azokat a fokozatokat, melyek 
során valakiből igazi bányász lesz. Pl. a salgótarjáni szénmedencében, 
Mátranovákon a bányásszá létei alábbi fokozatai voltak meg: 1. külső 
munkás, 2. urasági, 3. ajtónálló, 4. csillés, 5. szenes, 6. falas. (Kü lön 
ügyeljünk ezzel kapcsolatban a gyermekeknek a bányáknál való fog-
lalkoztatására. Ugyanis sok helyen ezek úgy ismerkedtek meg a bányá-
val, hogy kis korukban ott játszottak, majd a felszínen takarítottak, ud-
vari munkát végeztek stb., de közülük sokan bányába is kerültek: lovat 
vezettek, vizet hordtak.) 

Kérdezzük ki és í r juk le aprólékosan a régi és újabb bányaviseletet, 
mind a munkaruhára, mind pedig az ünneplőre vonatkozóan. (Pl. emlé-
keznek-e farbőrre, és mi volt ennek a rendeltetése?) Ugyanilyen rész-
letesen kutassuk fel és örökítsük meg a munkaeszközöket és felszerelési 
tárgyakat, mint pl. tarisznyák, vizes-, boros, és pálinkás edényeket stb. 
Hol szerzik be ezeket, kiknek van pl. víztartó edényük, miből van az 
stb.? Hogyan, miből készítik a tarisznyát, hol ta r t ják ezt otthon, hol 
tar t ják a bányában? (A salgótarjáni szénmedencében pl. házivászonból 
készítették és madzag heveder volt raj ta . Szíjat azért nem használtan:, 
mert a bányában elrágta a patkány.) Hasonló részletességgel í r juk le az 
otthoni- és a bányában, munkaközben történő táplálkozást. 

Kérdezzük ki adatközlőinket, hogy a bányamunka mennyiben változ-
tatta meg, s hogyan alakítja (jelenleg is) a korábbi családi- és gazdasági 
életet. (Homokterenyén és Mátranovákon pl. a múlt század derekán meg-
nyílt bányákban való dolgozás, illetve az onnan szerzett jövedelem nagy 
mértékben sietette a nagycsalád (családközösség) felbomlását, valamint 
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a hagyományos földművelő gazdálkodás addigi formájának átalakulását, 
de ugyanígy átalakult a bányászmunka hatására az állattenyésztés is 

Külön figyeljünk településükre, építkezésükre. Aprólékos részletesség-
gel kérdezzük ki, hogyan, miből építették visszaemlékezés szerint a há-
zakat akkor, amikor még nem jártak bányába, s hogyan építik attól az 
időtől kezdve, amióta bányában dolgoznak? (Építenek-e kalakában, kik 
a kaláka tagjai, hogy ünneplik meg az építkezés befejezését stb.?) A la-
kóházakról és melléképületeiről készítsünk fényképet, és ha módunkban 
van, méretekkel ellátott alaprajzot, felső szerkezeti rajzot is. 

3. Hasonló részletességgel megörökítendők a társasélet és az ünnepek 
hagyományos formái, szokásai (mindennapi érintkezési formák, vendég-
látás, szórakozások, a keresztelés, a lakodalom, temetés sajátos szokásai, 
az óesztendő búcsúztatása, az újévi-, farsangi-, húsvéti-, pünkösdi-, ka-
rácsonyi- stb. szokások). 

A bányász temetésénél mindig figyeljünk az elhalálozás módjával 
kapcsolatos különbségekre: más a temetés akkor, ha valaki természetes 
halállal hal el, de más akkor is, ha a bányában szerencsétlenség törté-
nik, vagy más volt annak a temetése, akit valaha tüntetés közben lőttek 
agyon. 

Különös gonddal gyűjtsük össze a bányamunkával kapcsolatos szoká-
sokat, hiedelmeket és szólásokat. (így pl. a bányába induláshoz, a bá-
nyába való leszálláshoz, a munkakezdéshez, a bányába való tartózko-
dáshoz, az egyes munkamozzanatokhoz és szerszámokhoz, a munkavég-
zéshez stb. fűződő hagyományokat: mit ajánlatos és mit nem szabad 
ezeknél tenni stb.) 

Érdeklődjünk, van-e a bányászoknak valami külön ünnepi szokásuk, 
mint pl. a Borbála vagy a Prokop napjával kapcsolatos szokások és hie-
delmek, s ezeket is gondosan jegyezzük fel. (Figyeljünk arra, hogy az 
ilyen hagyományos bányászünnepeken résztvesznek-e nem bányászok, 
tehát parasztok és azoknak mi a véleményük az ünnepségekről, szoká-
sokról.) 

Külön ügyeljünk az egykori bérharcok emlékeire, a Május 1-i és egyéb 
bányász megmozdulások hagyományaira, pl. az ilyenkor összejövő ün-
neplő bányászok társasjátékaira. (A nógrádi bányamedencében pl. man-
csoztak, kártyáztak, malmoztak, énekeket tanultak stb.) 

4. Meg kell örökítenünk továbbá mindenféle szöveges néphagyományt, 
babonás történetet és hiedelmet: a vizesemberről, a bányamanóról1 im-
bolygó lángról, bányabeli sírról és különböző bányabeli állatokról szóló 
történetet (miért és milyen állatot tartanak a bányában, mi ezek szere-
pe, szabad-e ezeket bántani, gondozzák-e őket?). 

Jegyezzük fel a bányászmeséket, anekdotákat, trufákat, bányászéne-
keket, különféle mondásokat, találós kérdéseket, a bányászok mellék-
neveit, és azok eredetének magyarázatait. Külön gyűjtsük az egykori 
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bérmozgalmak emlékeit és az érdekesebbeknek ígérkező bányászok Ön-
életrajzát. 

Jegyezzük fel a környező bányák és bányarészek népi nevét és az 
eredetükre vonatkozó népi magyarázatokat. 

5. Kérdezzünk meg olyan adatközlőket, akik nem bányászok, hogy mi 
az ő véleményük, elképzelésük a bányáról, a bányászok életéről. Mit 
tar tanak az olyan bányászokról, amelyeket már bezártak, ismernek-e 
valami ezekhez hozzáfűződő eseményt? 

6. Mondassuk el néhány legjobb bányász adatközlőnk önéletrajzát, és 
azt szószerint í r juk le. 

* 

Szakirodalom. A pályamunka elkészítéséhez további szempontokat le-
het találni az alábbi munkákban: 

Jankó János: Torda-Aranyosszék-Torockó magyar (székely) népe. Bp. 
1893. — Dégh Linda: Útmutató a munkásosztály néprajzi vizsgálatához. 
Bp. 1953. — Seszták József: A bányaszellem. (Részlet az Egy dorogi bá-
nyász életrajza c. díjnyertes pályamunkájából. — Népünk Hagyományai-
ból, Bp. 1955. 97—99. 1.) — Erdélyi Zoltán: Az erdő néprajza. (Útmutató 
Füzetek a Néprajzi Adatgyűjtéshez V.) Bp. 1959. — Szíj Rezső: Bányász-
hagyományok. ('Várpalota, Bp. 1960. 499—512. 1. — Irodalomjegyzékkel.) 
— Nemesik Pál: Bányászélet Borsodnádasdon. (Részlet a szerző díjnyer-
tes pályamunkáiból.) Bp. 1956. (Irodalomjegyzékkel.) 

összeállította 
Erdélyi Zoltán 

1) ördögnek, bergmanlinak stb is m o n d j i k ; igen fontos az ördöngös bányászra 
vonatkozó hagyomány felkutatása is. 
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A Szabadtéri Néprajzi Múzeum építését 
és berendezését szolgáló kérdő ívekrő l 
A Honismereti Híradó előző számában tette közzé a Néprajzi Mú-

zeum a XXI. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat felhívásai. 
Reméljük, hogy erre a pályázati felhívásra is — akárcsak a korábbiakra 
— nagyszámú és értékes pályamunka érkezik, és a pályázók között még 
tovább növekszik a honismereti mozgalom tagjainak aránya. A pályá-
zatokon való részvétel azonban csak egyik lehetséges módja a szülőföld 
iránt-i szeretetünk kifejezésének, és a pályázatok meghirdetése és lebo-
nyolítása csak az egyik ága a Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattára 
Gyűjtőszervező Csoportja tevékenységének. A másik — nem kevésbé 
fontos — ág az 1939 óta létező Országos Önkéntes Néprajzi Gyűjtőháló-
zat kibővítése. Ez a feladat most különösen aktuális, hiszen, figyelembe 
véve a múlt emlékeinek gyors pusztulását, a népi kultúra emlékeinek: 
tárgyaknak, eszközöknek, szokásoknak összegyűjtéséhez kevés a szakem-
ber. A pusztulást nemcsak a szakember érzékeli. Minden érdeklődő, a 
múlt emlékei iránt fogékony ember észreveheti azt. Ha végigmegyünk 
egy falusi utcán, sok szép, modern házat láthatunk, ö rü lünk is ennek. 
Ebben az örömben csak az a fá jó egy kicsit, hogy az öreg házat, aminek 
helyén az új áll, nem tudtuk megismerni idejében, é9 vele együtt a múlt 
egy darabkáját bontották el, a benne élt emberek emlékeit. (A tárgyak 
pusztulása nemcsak a rohamosan változó életforma eredménye, hanem a 
népi műtárgyakkal kereskedők „áldásos" tevékenységének következmé-
nye is.) 

Fontossá teszi a gyűjtőhálózat bővítését a magyar néprajztudomány 
soron következő nagy feladatainak egyike, a Szentendrén épülő központi 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum felépítése és berendezése is. Ebbe a lé-
tesítménybe, amelynek feladata a már eltűnőben lévő népi építészeti 
emlékek megóvása és az egykor bennük folyt élet bemutatása, 311 épü-
letet és építményt telepítenek át az ország minden részéből. Az épületek 
berendezési munkálataiban jelentős segítséget tudnak nyújtani az önkén-
tes néprajzi gyűjtők, gyűjtőhálózatunk tagjai. Ezen a poszton tudnak be-
kapcsolódni a munkába a honismereti mozgalom tagjai is, hiszen a 
hosszú évek tapasztalatai és az érzelmi kötődés révén mindenki nagyon 
sokat tud a ma falujáról. Mint ismeretes, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
felépítése felett védnökséget vállalt a KISZ és a Hazafias Népfront is. 
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A berendezés valósághű megtervezéséhez az egész ország területéről 
nagyszámú adatra van szükségünk, amelynek összegyűjtésében a honis-
mereti mozgalom nagy helyismerettel rendelkező tagjai sok segítséget 
tudnak nyújtani. • Ezért különösen fontos a gyűjtőhálózat bővítése. 

Minthogy itt a néprajzi szakterület speciális ágairól van szó, szüksé-
ges az önkéntes gyűjtők központi összefogása és irányítása. Ennek a 
célnak érdekében egységes szempontok alapján készült, könnyen és 
gyorsan megválaszolható kérdőívekkel dolgozunk. A Néprajzi Múzeum 
kb. 100 kérdőív összeállítását tervezi, amelyek mind a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum berendezését szolgálják majd. Eddig a legsürgősebben el-
végzendő munkákhoz segítséget nyújtó 11 kérdőív készült el, de a többi 
összeállítása is — a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igényeinek megfelelő-
en — folyamatban van. A kérdőíveket alább ismertetem. A már kész 
kérdőíveket a Gyűjtésszervező Csoport folyamatosan küldi a gyűjtőhá-
lózat tagjainak, kb. kéthavonta egyet-egyet. A visszaérkezett válaszokat 
minden évben elbíráljuk, és az értékes, jó munkát végzőket jutalmazzuk. 
De én azt hiszem, az is nagyon jó érzés, ha az ember tudja, hogy szű-
kebb pátriájának, fa lujának megismeréséhez, másokkal való megismer-
tetéséhez maga is hozzájárul egy kicsivel. 

A honismereti mozgalom tagjai közül sokan tevékenykednek már ön-
kéntes gyűjtőhálózatunkban is. Kérjük azokat, akik eddig valamilyen 
ok miatt nem szereztek tudomást önkéntes gyűjtőhálózatunk működésé-
ről, de érdeklődést, kedvet éreznek a néprajzi gyűjtőmunka iránt, és 
szívesen vennének részt a fent említett feladatok megoldásában, jelent-
kezzenek levelükkel. 

Címünk: 
Néprajzi Múzeum, Ethnologiai Adattár, Gyűjtésszervező Csoport, 
1087 Budapest, VIII., Könyves Kálmán krt. 40. 

A kérdőívek ismertetése 
1. K. Csilléry Klára: S z o b a b e l s ő k 

A kérdőív a szobák elrendezésére, a bennük végzett különböző mun-
kafolyamatokra, tevékenységre és a bútorok elhelyezkedésére, hasz-
nálatukra vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Fontos, hogy a gyűjtő-
munka közben felfedezett szép, értékes régi tárgyakról a gyűjtő fel-
jegyzésit készítsen, és ezeket a múzeumba eljuttassa. (Ez a megjegy-
zés vonatkozik a többi tárgyi emlékekkel foglalkozó kérdőívre is.) 

2. Balassa M. Iván: É p ü l e t f a l a k 
A különböző falrakási módokat tárgyalja részletesen és jól áttekint-
hetően a kérdőív. A beérkezendő válaszok a népi építészeti szaki-
rodalom hiányosságait pótolhatják, és így nagy jelentőségűek. Fon-
tos, hogy a gyűjtési előtt alaposan tanulmányozzuk a kérdőív végén 
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található rajzokat, és a rajzok alapján magunk számára is fogal-
mazzuk meg az építési technikák között található különbségeket. 

3. Juhász Antal: Tanyai telekelrendezés 
Ez a kérdőív a tanyák keletkezésének körülményeire, a tanyákon fo-
lyó gazdálkodás és életmód kérdéseire kér választ, ezért csak a je-
lentősebb tanyai lakosságú megyékbe küldjük ki. A kérdések között 
szerepel egy konkrét tanya telekrendjének vizsgálata is. 

4. Selmeczi Kovács Attila: A csűrök építése és használata 
A Nagyalföld és a Dunántúl keleti részének kivételével az egész 
országban elterjedt gazdasági épület részletes, sokszempontú fel-
dolgozásához tartalmaz kérdéseket. A füzet végén magyarázó rajzok 
találhatók. 

5. Paládi Kovács Attila: Az a b a r a 
A címben szereplő szén tároló szabályozható tetőszerkezete révén ki-
válik a magyar parasztság építményei közül. Fő elterjedési területe 
az Északkeleti Kárpátok régiója és annak alföldi pereme. Esetleges 
szélesebb elterjedésének vizsgálatára és az abarára vonatkozó ada-
tok gyűjtése céljából készült a kérdőív. 

6. Balassa M. Iván: M é h e s e k 
A népi méhészkedés különböző típusairól és a velük kapcsolatos ha-
gyományokról kér adatokat a kérdőív. 

7. Boross Marietta: Kertészeti építmények, csőszkunyhók 
A kérdőív a címben szereplő épületek építkezési, berendezési és tár-
sadalmi vonatkozású adataira kérdez. A füzet végén rajzok segítik 
a tájékozódást. 

8. Varga Zsuzsanna: Szakrális emlékek 
A nép vallásosságának tárgyi emlékei is fontos dokumentumai a 
néprajznak. Ezeknek az emlékeknek összegyűjtéséhez ad tájékozta-
tást az útmutató. 

9. Kecskés Péter: Présházak és pincék 
A szőlő feldolgozásával és a bor tárolásával kapcsolatos tárgyi emlé-
kek összegyűjtéséhez tartalmaz kérdéseket. Fontos, hogy ha a gyűjtő 
jó állapotban lévő régi pincéket fedez fel, pontos címüket közölje a 
múzeummal, esetleg mérje föl azokat. 

10. Gráfik Imre: Folyami vontatás állati erővel. 
Ezt a kérdőívet, amely a hajóvontatás fáradságos munkájára vonat-
kozó kérdéseket tartalmaz, értelemszerűen csak a nagyobb folyók 
menti településekre küldjük majd ki. 

11. Gráfik Imre: Csúszó járművek 
A kérdőív a teherszállítás és közlekedés történetének legkezdetlege-
sebb módjaival, a csúsztatás elvén alapuló szállítással és szállító-
eszközökkel foglalkozik. 

Kocsis Gyula 
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Egy népi kismesterség leírása 
— Útmutató ajánlott pályatétel feldolgozásához — 

A sokféle kismesterség között szinte mindenki találhat érdeklődésének, 
képességének megfelelő pályázati feladatot.1 

A falvainkban ma még fellelhető népi kismesterségek némelyike azért 
hal el, mert szerepét a gyáripar vette át (pl. kékfestő, csizmadia, kala-
pos), más mesterségek meg lassan feleslegessé válnak, mert a paraszti 
életforma átalakul, megváltozik (pl. szűrszabó, pipaszár-, dohányzacskc 
készítő). 

A népi kismesterségek munkamenetének, munkamódszerének leírásá-
hoz kell bizonyos technikai érzék. Emellett hasznos, ha a választott vagy 
rokon iparágban valamelyes jártassága van a gyűjtőnek. A politechni-
kai oktatás most jó lehetőséget nyúj t ennek megszerzésére. A techni-
kumok tanulói és oktatói pedig különösen jó eredménnyel kamatoztat-
ják ismereteiket * e témakör feldolgozásánál (pl. textilipari technikum: 
takácsmesterség, kékfestők; bőripari technikum: tímárság, szíjgyártás, 
csizmadia- és szűcsmesterség; faipari technikum: népi asztalosság, szer-
számkészítés, fafaragás; konfekcióipari technikum: népi szabóság; fém-
ipari technikum: kovácsmesterség; malomipari technikum: molnárság 
stb.). A hivatásuknak megfelelő népi kismesterség tanulmányozásával az 
iparművészek is sok tapasztalatot szerezhetnek mind a mesterségbeli 
tudás, mind az anyagszerűség, mind pedig a népművészeti értékek meg-
értése terén. 

Az alábbi kérdéscsoportokat nem egy meghatározott mesterség feldol-
gozásához szántuk; csupán olyan szempontokat érintettünk, melyeket 
bármelyik kismesterség feldolgozásánál tekintetbe kell venni, (egy 
konkrét népi kismesterség — a bábosság — feldolgozásának szempont-
jait az Adattári Értesítő 1962—63. évf. 35. lapján közöljük.) Persze csak 

1 Tájékoz ta tásu l fe lsorol juk a fon tosabb népi k i smes terségeket : bognár (kerék-
gyártó) — csizmadia — csutorás — esztergályos — fazekas — fésűs — gombkötő 
— gubacsapó — gyer tyamár tó — ha jóács (super) — kalapos — kapcás — kádár 
(pintér) — kékfes tő — kovács — kötélverő — magyarszabó — magyar szűcs — 
mézeskalácsos — nyerges — ola jü tő — papr ika - stb. molnár — rézműves — szap-
panfőző — szárazmolnár — szélmolnár — szí jgyártó — szitás — szőrtar isznyás — 
szűrszabó — takács — teknővá jó — tetőverő (nádazó) — t ímár — ványoló — 
vízimolnár. 
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kivételes esetben lehet minden itt felvetett kérdésre kimerítő választ 
gyűjteni. Itt csak a gyűjtéssel kapcsolatos sokirányú érdeklődési lehető-
séget akar juk érzékeltetni. Hogy egy-egy mesterség leírásán belül milyen 
részfeladatok kínálkoznak, arra jó példa Bak Imre önkéntes munkatár-
sunknak — tősgyökeres hódmezővásárhelyi csizmadia család sarja — a 
vásárhelyi csizmadiák céhes hagyományaira vonatkozó gyűjtése, melynek 
sok életszerű adalékot, gazdag népnyelvi anyagot tartalmazó, Az inas-
gyerek c. fejezetét A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője 1957—58. 
évi kötete 98—111. lapján közölte. 

* 
A feldolgozandó kismerterség kiválasztása so rán , de e g y ú t t a l a készülő 

pályamunka bevezetéséül is, vegyük számba, milyen népi kismesterségek 
találhatók még a helységben; mely mesterségek virágzottak ott az öre-
gek emlékezete szerint korábban; melyiknek volt több helyi képviselője 
is; melyik mikor és miért szűnt meg közülük. A feldolgozandó mester-
ségnek volt-e több helyi, környékbeli képviselője? 

Lehetőleg olyan kismesterség leírására vállalkozzunk, amelynek még 
van élő mestere, megvannak munkaeszközei. 

Törekedjünk arra, hogy a lehetőségekhez képest a választott mester-
ségre vonatkozó minden helyi adatot összegyűjtsünk. Ezért, ha a mes-
terségnek több művelője is van a helységben, mindegyiket keressük fel, 
s emellett a mester családtagjaitól, készítményeinek fogyasztóitól, vala-
mint más kismesterségek művelőitől is gyűjtsünk adatokat, véleménye-
ket a kiválasztott mesterségre nézve. 

Mint minden néprajzi gyűjtésnél, itt is fel kell jegyeznünk a gyűjtés 
idejét, helyét (helység, megye), adatközlőink személyi adatait (név, élet-
kor, lakóhely, foglalkozás), s meg kell jelölnünk, ha adatközlőnk nem 
saját tudását ismerteti, hanem csak hallomás után, emlékezetből mondja 
el adatait. 

A mesterségek elsajátítása. Az adatközlő elődei, rokonai foglalkoztak-e 
a mesterséggel? Hol, mikor és kitől tanulta a mesterségét? Volt-e ő 
maga is inas és segéd? Ebből az időből milyen emlékei vannak? Fel-
szabadulása után mikor, hogyan tudott műhelyt nyitni? 

Műhely. Hol van vagy hol volt a műhely a helységben, ill. a házban? 
Milyen volt a műhely berendezése (bútordarabok, nagyobb munkaesz-
közök, kifüggesztett szabaduló levél stb.)? í r juk le minden darab népi 
nevét, elhelyezését, méreteit. Célszerű, ha elkészítjük a műhely egyszerű 
alaprajzát. 

Szerszámok. Vegyük számba az összes munkaeszközöket. Örökítsük 
meg őket fényképen vagy arányosan kicsinyített rajzban. Gondosan 
gyűjtsük össze a szerszámok nevét (neveit) és részelnevezéseit, í r juk le 
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anyagát, rendeltetését, továbbá, hogy hol, miképpen tartották, gondoz-
ták, mikor, hol, kinél szerezték be a szerszámokat, ill. hogy a mesternek 
saját készítménye volt-e egy-egy darab. 

Anyagbeszerzés. Hol szerezte be a mester a munkájához szükséges 
anyagokat? Mivel fizetett? Milyen régi mértékegységekre emlékeznek 
még (lat, arasz, rőf)? Milyen elnevezések maradtak fenn az anyagok mi-
nőségére, díszítésére, megkülönböztetésükre vonatkozóan? 

A munkamenet. Pontosan, lépésről-lépésre figyeljük meg a mesterség 
munkamenetét, vagyis elejétől végig í r juk le, hogyan lesz a nyersanyag-
ból használati tárgy. Hogyan készítik elő a nyersanyagot a munkához 
(pl. bábokhoz a tésztát; fazékhoz az agyagot)? Miként fog a mester a 
munkához? Mikor melyik szerszámmal dolgozik? Hogyan használja azt? 
Az egyes munkamozzanatok nevét pontosan jegyezzük fel, amint azt a 
mester tájszólásban vagy esetleg elferdítve idegen szóval közli. — Fi-
gyeljük meg, hogyan lesz a durván megmunkált készítményből tetszetős, 
eladható darab (utósímítások, mintázás stb.) ? Milyen anyagokat, eszkö-
zöket használnak ehhez? Honnan veszik, ill. vették a mintákat, a minta-
darabokat? — Van-e a mesternek régen készített munkadarabja. amiről 
látható, hogy régebben más volt a szokásos forma (pl. másfaj ta fésűket 
használtak, másféle kosárformákat fontak), más volt a kidolgozás (pl. 
másként égették a korsókat), és leolvasható, hogy az idők folyamán mi-
ként változott äz ízlés (pl. más színnel, virággal festették a bútorokat) ' ' 

Tárolás, értékesítés. Figyeljük meg, hogyan tárolják a kész munkada-
rabokat. Hogyan védik a sérüléstől, pusztulástól (pl. gyapjúfélék leven-
dulavirággal való védelme, cserepek felrakása)? Kik részére dolgozoít 
elsősorban? A parasztság melyik rétegének (pl. rámás csizmát a jómódú 
parasztnak; cifraszűrt a pásztorembernek)? Milyen kívánságaik voltak 
az áruval kapcsolatban az egyes vásárló rétegeknek? Hogyan csomagol-
ják a holmit a szállításhoz? Mi a szállítóeszközük ma és mi volt régen? 
Hol adják el ma és hol adták el régen (pl. üzletben, vásáron, házhoz 
jönnek érte)? Mi egy-egy darab mai és régi értéke? Melyik vidékre 
vitték szét a mester á ru já t? í r juk le részletesen a vásározásra vonatko-
zó emlékeket. (Helyek és időpontok, előkészületek, szállítás, kirakodás, 
eladási szokások stb.) 

A mester helye a társadalomban, életmódja, jövedelme. K i vol t a m e s -
terek között a legtekintélyesebb és miért? Viselt-e valamelyik mester 
valamilyen tisztséget a faluban? A népi kismesterségek közül melyiket 
tartották rangosabbnak? Milyen volt a mester és családja hagyományos 
életrendje (öltözködési, táplálkozási, lakásbeli, nyelvi sajátosságok)? Mi-
lyen volt munkaidejének beosztása? Milyen volt inasaihoz, családjához, 
a falu népéhez, iparostársaihoz való viszonya? Gyermekei eltanulták-e 
mesterségét? Milyen pályára adták őket és miért? Ö maga és gyermekei 
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kikkel házasodtak? Milyen szerepet töltött be a falu iparossága a pol-
gárosodás közvetítésében (divat, olvasókör, tánciskola stb.)? — Végzett-e 
a mester mestersége mellett paraszti gazdálkodó munkát? Milyen mér-
tékben? Milyen életmódot, megélhetést biztosított a mesterség a család-
nak? 

írásbeli emlékek. A gyűjtő igyekezzék összegyűjteni, lemásolni, a mes-
tereknél, rokonságnál, ipartestületi tisztségviselőknél, a község vagy a 
helyi egyház régi iratai között található, a mesterségre vonatkozó írás-
beli emlékeket (régi szabadulólevél, inassal, segéddel kötött szerződés, 
vándorlókönyv, vásározási engedély, mintagyűjtemény, adólap, esetleg 
a tanácsnál fellelhető régi összeírás, árszabás, büntetés kiszabás stb.). 

Céhemlékek. Volt-e a mesterségnek céhje? Maradt-e fenn a helység-
ben valamilyen céhemlék (láda, iratok, zászló, kancsó, behívótábla stb-)? 

Szokás, hiedelem, szólás. Régi céhes (iparos) szokások emléke (felsza-
badulási lakoma, ünnepi felvonulások, mulatságok stb.). A mesterség 
eredetére, ördöngös mesterekre (ács, molnár, kovács) vonatkozó történe-
tek. Mesterség-gúnyoló mondókák, a mesterséggel kapcsolatos tréfás tör-
ténetek, dalok, mondókák, mondások, hiedelmek. — Általában gondosan 
örökítsük meg a munkára, az anyagokra, a készítményekre (ezek fajtáira, 
jó vagy rossz kivitelére) vonatkozó kifejezéseket, szólásmondásokat. 

Szakirodalom. A pályamunkák elkészítéséhez hasznos szempontokat 
találhatunk még az alábbi tanulmányokban: 

Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi tálasság. A Néprajzi Múzeum Ér-
tesítője IV. 1914. 248 lap, XVI. 1915. 296. XVII. 1916. 72. — Uő.: A szűcs-
mesterség Hódmezővásárhelyen. Uo. XVIII. 1926. 166. — Domonkos Ottó. 
Egy tiszántúli szőrtarisznyás műhely. Néprajzi Értesítő XXXVII. 1955. 
191. — Luby Margit: A kézi gyapjúkalap készítése. Ethnographia LXIl. 
1951. 113., 410., LXIII. 1952. 127. — Boros Marietta: A takácsmesterség 
„titkosabb műveinek" leírása Sióagárdon. Uo. LXXIII. 1962. 324. 

összeállította: 
Űjváriné Kerékgyártó Adrienne 
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