
Magyarország művelődési viszonyai. 1945— 
1958. Szerkesztette: Erdész Tiborné. A 
kötet munkatársai: Csizmazia Károlyné, 
Fehér Kálmánné, Hankó Zoltánná, Pártos 
Judit, Szabó Emese, Varga Alajos. Bp. 
1960. Közgazdasági és Jogi K- 342 1. 

Művelődési viszonyainkat a statisztika 
eszközeivel bemutató gyűjtemény első ízben 
foglalja össze és rendszerezi a tudatot for
máló, befolyásoló és előrevivő tényezőket — 
a szó elvontabb értelmében vett eszközöket — 
az óvodai intézménytől kezdve a legmagasabb 
szintű tudományos munka műhelyéig, me
lyek rendszerük egészében létünkben, még
pedig szocialista létünkben gyökereznek. 

A könyv elérte a maga elé kitűzött célt; 
hogy kulturális fejlődésünk konkrét ered
ményeit, tematikájában a teljesség igényével 
rendszerezze és dokumentálja. Végiglapozva 
a könyvet, kirajzolódik előttünk, hogy a 
szocializmust építő rendszer mennyit tett 
népünk szellemi arculatának megváltozta
tására, gondolkodásának átalakítására, egyál
talán műveltségének általános felemelésére, 
s mindezt történelmileg rövid idő —- 14 év 
alatt. 

Az irodalommal foglalkozó, de a kultu
rális élet eleven áramában benne élő szak
ember számára nemcsak tanulságosak, ha
nem érdekesek és izgalmasan olvasmányosak 
is az irodalommal foglalkozó s azzal szorosan 
Össze függő fejezetek, sőt a statisztikai 
táblázatok is. 

A szóban forgó fejezetek; Könyvkiadás, 
Időszaki sajtótermékek kiadása és terjesz
tése, Könyvtárak, Filmgyártás, Színházak, 
Hangversenyek, Rádió és Televízió, Mázé-
umok, kiállítások stb. elsődlegesen közmű
velődési aspektusokból dolgozták fel a témát, 
s ebben van meggyőző erejük. Különösen 
értékesek irodalomtörténészek, írók, művé
szek számára a szépirodalmi termést tükröző 
és kiadási volumenüket jelző adatok, az iro
dalom és olvasóközönség, film, színház, 
zene és a közönség — s hozzátehetjük az új, 
hozzáértő közönség — eleven és széles mére
tekben kibontakozott kapcsolatáról, egy
szóval a művelődési forradalomról szóló 
bizonyítások. 

Imponáló adatokat találunk arra, hogy 
a világirodalom és hazánk klasszikusainak 
művei milyen nagy népszerűségnek örven
denek, hogy a szocialista kultúra elterjesz
tésében, mély hatásában milyen szerepet 
töltött be a szovjet irodalom és művészet 
megismerése. 

A kimutatások logikus felépítése, s a 
számadatok sok szempontú viszonyítása és 
bontása az elért eredményeket szükség
képpen csak pozitív előjelűén tükrözné, 
azonban a szerkesztők, ha kissé felszínesen is, 
de rámutattak bizonyos aránytalanságokra, 
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elmulasztott és pótlásra váró feladatokra, 
hibás jelenségekre. 

Helyenként az elnagyoltság, a nagy 
jelentőségű kérdésekben mondott túlságo
san summás ítéletek miatt több helyen 
legalábbis hiányérzet támad az olvasóban. 
Egyetlen mondattal pl. nem lett volna szabad 
elintézni a társadalomtudományok körébe 
tartozó önálló, elméleti munkák kérdését. 
Az objektivitást is nélkülözi az a megálla
pítás, hogy alig jelennek meg sokoldalú, 
új eredményeket közlő önálló elméleti mun
kák, de ezen túlmenően a viszonylag lassúbb 
fejlődés történeti és ideológiai okaira ebben 
az esetben röviden ki kellett volna térni. 

Irodalmunk felszabadulás utáni fejlő
désének jellegét nem sikerült a gyűjtemény
nek elég árnyaltan kifejezni. Nincs kifo
gásunk a felsorolt egyes írók szerepeltetése 
ellen, méltatlan dolog azonban, hogy a fel
szabadulás után felnövő és kiváló művekkel 
is jelentkező nemzedék — akár külön kimu
tatásban — nem kaphatott helyet. Sajnála
tosan vázlatos a szovjet és más népek íróinak 
névsora. Nem hiányozhatnak olyan nevek 
mint Majakovszkij, Tvardovszkij, Iszakov-
szkij, Szimonov, Polevoj és a többiek, hogy 
csak néhány igazán nagyhatású életmű, 
illetve hazánkban is megjelent mű szerzőjét 
említsük. A szomszédos népi demokráciák 
íróinak nevével egyáltalán nem találkozunk. 
Folytathatnánk a sort a hazánkban közis
mertté vált, más népek haladó vagy éppen 
kommunista íróinak neveivel, akik kulturális 
életünk átformálásában betöltött szerepük 
alapján több figyelmet és helyet érdemeltek 
volna. 

Mint már leszögeztük; gazdag, sokrétű 
anyagot ad a gyűjtemény közművelődési 
eredményeinkről. Magyarország művelődési 
állapotrajzában azonban jelentősebb és kiter
jedtebb helyet foglal el a tudományos élet. 
A gyűjtemény csupán a tudományos kutató
intézetekről számol be indokolatlan szűk
szavúsággal. Országunk általános művelt
ségi színvonalának gyors ütemű, minőségi 
emelkedésében, az értelmiség szakmai fel
készítésében nem csupán az 1958 utáni évek
ben lett korszakos jelentősége a tervszerű 
tudományos kutatásnak. A tervszerű tudo
mányos munka, ha alacsonyabb szervezési 
színvonalon is, de általában kibontakozott 
az ötvenes évek elején. Ebben a fejezetben 
vannak erősen vitatható megállapítások, 
homályos fogalmak, melyek arra engednek 
következtetni, hogy e rész összeállítója nem 
fordított elég gondot a tudományos élet 
alaposabb megismerésére. E fejezet hívja 
fel leginkább a figyelmet a tájékoztatás 
továbbfejlesztésének lehetőségeire s elen
gedhetetlen szükségességére is. Az ilyen témá
nál nem nélkülözhető az értékrend és a minő
ség pontos meghatározása. 



Szándékom ellenére végére kellett hagy
nom a bevezetés kérdését, mert összefügg 
az eddig mondottakkal. Ennek az előszónak 
nem-sok haszna van. Statisztikai gyűjteményt 
statisztikával bevezetni oktalan dolog. A nem 
statisztikus átlagolvasó hálásan vette volna, 
ha a bevezetés tájékoztatott volna a könyv 
céljáról, elkészítésének műhelytitkairól, a 
szerkesztés és rendszerezés elveiről, útmuta
tást adott volna a következtetések levoná
sának módjára, vagyis szakszerű eligazítást 
adott volna a könyv gyakorlati használa
tára, kezelésére. 

A szerkesztés nem választotta ezt a meg
oldást, s ezért szabadjon fellépni egy magasabb 
igénnyel. A gyűjtemény teljes értékűvé azzal 
vált volna, ha maga a bevezetés egy alapos, 
színvonalas tanulmány, amely elemzi orszá
gunk kulturális és tudományos életének forra
dalmi átalakulását. A statisztika eszközeivel 
meg nem fogható tudati átalakulás történeti 
s elvi értékelése lehetőséget biztosított volna 
a lét és tudat egymástól el nem választható, 
mélyebb összefüggéseinek bizonyítására s 
megláttatására. 

Patyi Sándor 

Kakasdi népmesék. 1—2. köt. Bevezetéssel, 
tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri: Dégh 
Linda. Bp. 1955—1960. Akadémiai K. 509; 
399. (Űj Magyar Népköltési Gyűjtemény 
8—9.) 

A szóbeli néphagyomány két legfontosabb 
ágának, a népdalnak és a népmesének hazai 
kutatásában nagyjából egyidőben jelent
keztek új törekvések. Az addigi módszer 
a népköltési anyag tipologizálása, össze
hasonlítása, szerkezeti és műfaji elemzése, 
tehát voltaképpen irodalomtörténeti (ille
tőleg zenetörténeti) módszerű vizsgálata 
útján ért el maradandó eredményeket; 
a 30-as években induló irányzat a népköltés 
„élettani" vizsgálatát tűzte ki feladatául: 
kutatta funkcióját a falu társadalmában, 
megjelenésének alkalmait és formáit, az egyén 
szerepét terjedésében és változásában stb. 
E szempontok alkalmazásának első ered
ményei a népmesekutatás terén Ortutay 
Gyula: Fedics Mihály mesél (Üj Magyar 
Népköltési Gyűjtemény I—II. Bp. 1940.), 
a népdalkutatásban Vargyas Lajos: Áj falu 
zenei élete (Bp. 1941.) c. művei voltak. Az elvi 
kiindulópont azonossága mellett a két terü
let kutatási módszereinek kezdettől fogva 
megvoltak a különbségei is. Különböztek 
elődeikhez való viszonyukban: a népmese
kutatók határozottan szembefordultak az 
összehasonlító vizsgálatokkal, a népdal
kutatásban . viszont éppen Kodály volt az, 
aki kijelölte az új módszer kutatási irányát. 

A további különbségek a népmese, illetőleg 
a népdal műfajának és megjelenési formáinak 
különbségeiből adódtak. A népmese prózai
epikai műfajának megfelelő lazább szerke
zete, kötetlen stílusa sokkal inkább lehetővé 
teszi az alkalmi változtatásokat, egyéni elté
réseket, mint a kötöttebb versszövegek és 
dallamok, s e műfaji jellegből következő 
aktualizálódási mód, vagyis egyetlen előadó 
a passzív hallgatósággal szemben (ellentétben 
a népdalok legtöbbször kollektív előadásával) 
szintén „egyéniségek" kiválását eredményezi: 
az ügyes mesélőt szívesebben hallgatják, 
akinek mesélési készsége éppen ezáltal jobban 
kifejlődik, mint másoké. Ezért a népmesék 
kutatói az előadó egyén vizsgálatát tették 
központi feladatukká: összegyűjtötték egy-
egy kiváló mesemondó teljes repertoárját 
(nemcsak meséit, hanem más epikus szöve
geit is), elemezték stílusát, egyéni fordula
tait és más sajátságait. Ezzel próbálták meg
fogni az egyén szerepét a népköltési termékek 
alakulásának bonyolult folyamatában. Az új 
módszert némileg egyoldalúan, bár jellem
zően „egyéniségkutató" módszernek nevez
ték. Egyoldalúan, mert követői kezdettől 
fogva figyelmet fordítottak a mesemondás 
társadalmi kérdéseinek vizsgálatára is, de 
mégis jellemzően, mert a mesemondó egyéni
ségek középpontba állítása azt a tendenciát 
is magában hordozta, hogy a mesegyűjte
mény ismét irodalommá válik, ezúttal nem 
egyes remekművek korpuszává, hanem „alko
tó egyéniségek" oeuvre-jévé, írói arcképpé. 

A Tolna megyei Kakasd községben Buko
vinából idekerült székelyek élnek. Sajátos, 
archaikus népi kultúrájuk felkeltette az 
etnográfusok érdeklődését, s 1947-től kezdve 
folytattak gyűjtéseket a néphagyomány 
különböző területein. A népmesegyűjtés ered
ménye a Kakasdi Népmesék két pompás 

'kötete, mely az Új Magyar Népköltési Gyűj
temény VIII—IX. köteteként jelent meg. 
Ez az a sorozat, mely a felszabadulás előtt 
a fentebb csak vázlatosan ismertetett új 
kutatási módszerek követését tűzte ki célul. 
A mesék java egyetlen mesemondótól, Palkó 
Józsefnétől származik. A mesemondás Kakas
don még ma is eleven gyakorlat, s ez igen ked
vező helyzet a mesélő egyéniség vizsgálata 
szempontjából, mert olyan megfigyeléseket 
tesz lehetővé, amelyek a korábbi kötelek 
nagy mesemondóinak, a mesélő közösségből 
régen kiszakadt Fedics Mihálynak és Pandúr 
Péternek esetében nem voltak elvégezhetők. 
Nyilván e megfigyelések bősége az oka annak 
az egyébként sajnálatos ténynek, hogy a beve
zetések igen szűkszavúak és vázlatosak. 
Dégh Linda e megfigyeléseit külön kötetben 
dolgozta fel, amely remélhetőleg nemsokára 
nyomtatásban is megjelenik. (Mint' kéziratos 
kandidátusi értekezésre történik rá hivat
kozás.) A kötetekhez járuló gazdag jegyzet-
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