
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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anyag némileg kárpótol ezért a hiányért. 
Az összehasonlító jegyzetek mellett az egyes 
mesék szép elemzései is helyet kapnak itt, 
sok finom megfigyeléssel. Felhívja például 
Dégh Linda a figyelmet bizonyos sztereotip, 
kis változtatásokkal ismétlődő mondatok, 
leírások esztétikai értékére (ízelítőül idézzük 
az egyik mesében hétszer ismétlődő költői 
mondatot: „fenik a kést gyenge nyakacs-
kámnak, s mossák a tálat a piros véremnek"), 
vagy egyes mesék művészi hatást nyújtó 
kompozíciójára. Ezek számontartása, ille
tőleg az irodalmi alkotásokkal való szembe
sítése az irodalomtudomány számára is sok 
tanulságot nyújtó feladat lenne. Össze 
lehetne például vetni a szépirodalmi művek 
tudatos, előre megkomponáltságát a nép
mesék belső lélektani renden alapuló szer
kezetével, vagy a tájleírások, lélekrajzok 
mindig egyedi voltát a népmesék hasonló 
leírásainak stilizált, formulákat alkalmazó 
módszerével stb. — Igen gondolatébresztőek 
Dégh Lindának azok a megjegyzései, melye
ket egy írott népi gyűjteményről tett. László 
Márton halottaskönyve ez, amelybe a leg
különbözőbb jellegű, szórakoztatásra szánt 
prózai szövegeket, köztük néhány mesét is 
beírt, s amelyet aztán több példányban lemá
solt. Valószínű, hogy a XVIII. sz. végi — 
XIX. sz. eleji prózai omniáriumok, mindenes 
gyűjtemények elterjedt divatjának alászál-
lásáról van itt szó. Érdekes, hogy — mint 
Dégh Linda kimutatja — az írásbeliség bizo
nyos irodalmi hang alkalmazására kötelezte 
a paraszti leírót, olyan mesék esetében is, 
melyeket az élő néphagyományból ismert. 
(Ilyen irodalmiaskodó vonás szerintünk László 
Márton rímes prózája is.) A halottaskönyv 
nagy részét jámbor szövegek, hasznos tudni
valók és hasonlók töltik meg, olyanok tehát, 
melyeket az összeíró a maga módján „irodal
minak" érzett. Hasonló jelenség figyelhető 
meg parasztok által összeírt énekeskönyvek 
esetében már a XVIII, századtól kezdve: 
a népi kultúra mélyebb rétegéből ezekbe 
is csak ritkán és esetlegesen kerül be valami. 
Érdemes lenne ennek a ténynek pszichológiai, 
vagy a szóbeliség-írásbeliség különbségeiben 
rejlő okain tovább elmélkedni. — Érdekesek 
Dégh Lindának a mesék stílusáról tett meg
jegyzései. Érthető, hogy a mesemondó egyé
niségek megfigyelése elsősorban a stílus 
felé irányította a figyelmet; pusztán elméleti 
megfontolásból is ezen a területen érhető 
leginkább tetten a hagyományos anyagot 
megjelenítő és alakító egyén szerepe. A nép
mese stílusának konkrét, részletekbe bele
menő vizsgálatát még nem végezték el, talán 
azért, mert egynek vették az élőbeszéd stí
lusával. A népmesék és a szép számban 
közölt egyéb epikus szövegek (hiedelemtör
ténetek, irodalmi eredetű elbeszélések) egy
bevetése nyilvánvalóvá teszi, hogy a mesék 

stílusában van valami többlet a többi szöveg
hez képest, amelynek alapján joggal beszél
hetünk népmesei elbeszélőstílusról, mint kü
lön stíluskategóriáról. Dégh Linda megjegy
zései az egyes mesélők számos stílussaját
ságára mutatnak rá, ám kérdéses, hogy ezek 
a sajátságok vonatkoztathatók-e kizárólag 
az illető mesemondóra. Lehetséges-e megn y ug-
tató módon az egyén stílusát szembesíteni 
a hagyománnyal, "amely a népköltészetben 
jóval nagyobb megkötöttséget jelent, mint 
az irodalom esetében? Mivel bizonyítható, 
bizonyítható-e egyáltalán, hogy jellemző 
fordulatok stb. az illető mesélő egyéni lele
ményei s nem másoktól tanulta? A kérdés 
ilyen felvetése persze túlságosan leegyszerű
sített, de hogy Dégh Linda előtt sem teljesen 
tisztázott, azt egy jellemző apróság mutatja, 
kétszer is beszél Palkóné „saját közhelyeiről", 
ami nyilvánvalóan ellentmondás. Elméleti 
kérdések tisztázása azonban a folklór terü
letén sem spekulatív módon, hanem minél 
nagyobb anyag közzététele és elemzése útján 
várható, s márcsak ezért is kívánatos lenne, 
ha e szép, nagy múltú sorozat további kötetei 
gyorsabb ütemben jelennének meg. 

Stoll Béla 

Nyelvtani tanulmányok. Szerkesztette: Sulán 
Béla. Bp. 1961. Tankönyvkiadó. 212 1. 

E tanulmánykötetet a Művelődésügyi 
Minisztérium Nyelvtudományi Munkaközös
sége adta ki azzal a céllal, hogy szegényes 
nyelvtani irodalmunkat gyarapítsa, s ösztö
nözze a további kutatómunkát. Az egyes 
tanulmányok a nyelvtan elméleti kérdéseivel, 
a magyar leíró nyelvtan problémáival és a 
magyar nyelvtanírás történetével foglalkoz
nak. Minket főként az utóbbi csoport érdekel, 
hová Balázs János: Nyelvtanirodalmank 
előzményei és kezdetei; Benkő Loránd: 
Felvilágosodás kori nyelvtanaink szerepe 
az irodalmi írásbeliség normáinak alakulásá
ban és Kálmán Béla: Az igeragozás néhány 
kérdése a XX. század középiskolai nyelv
tanaiban c. dolgozatai tartoznak. Balázs 
János tanulmánya régi magyar irodalmi 
szempontból is érdekes, rá néhány szóval 
felhívjuk a figyelmet. 

Tematikájának részletes kidolgozása „A 
nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelv
tanirodalom kezdetei" c. kétkötetes, egyen
lőre még kiadatlan kandidátusi értekezésében 
történt meg, hol a görög, szanszkrit, örmény, 
szír, héber,ó- és középkori latin grammatikai 
irodalmat tárgyalja, elemzi, és ennek az 
áttekintésnek eredményeit kamatoztatja a 
magyar jelenségek értékelésében. 

Balázs itt azt a folyamatot tekinti át, 
melynek során a vulgáris grammatikák 
a latin mellett fokozatosan kifejlődtek. Három 
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