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A filológus szerző sok szempontból hézag
pótló művet készített. Több mint két évti
zede foglalkozik ciganológiával, és több 
gyűjtőiitja eredményeit filológiai hűségű kis 
szövegközlésekben adta közre. Most azt kí
sérelte meg, hogy a magyar anyagból ki
indulva a cigány népmeséről állítson össze 
rövid összefoglalást. Mivel a szerző nem folk
lorista, a könyv lektorát, a mesekutató 
Kovács Ágnest és másokat vette segítségül 
sokrétű témája megközelítésében. 

A munka előbb a keletkezés körülményeit 
adja, majd a cigányok európai történetével, 
a magyarországi cigányok csoportjaival fog
lalkozik. Ezután a cigányok népi kultúráját 
jellemzi a szerző, Véleménye szerint a tárgyi 
kultúra „hiányzik" a cigányoknál, akik ha-
gyománytalanok; dalaik és táncaik elevenek, 
hitvilágukról megbízható adatot keveset 
tudunk, még meséikből lehet valamit kiol
vasni. Indiai eredetű maradt vándorló, a 
termelő munkától idegenkedő életmódjuk, 
gondolkodásmódjuk és ízlésük. Vekerdi sze
rint a mi európai logikánktól elütő a cigá
nyok gondolkodásmódja, akik például szo
ciológiai felmérésre részben nem akarnak, 
részben nem tudnak őszinte feleletet adni. 
Ezután kerül sor a (magyarországi) cigány
kutatás és az (egyetemes) cigány mesekuta
tás bemutatására. Vekerdi a saját gyűjtői 
gyakorlatát is bemutatja. Szerinte a magne
tofonos gyűjtésnél jobb a gyorsírással, né
mileg lassított beszédtempót lejegyző mód
szer. Foglalkozik a cigányok meséinek át
vételével, a mesék nyelvével, a főbb mesei 
szereplőkkel, a cigánymese műfajaival. A 
szerkezeti vonások között az eléggé szabad 
motívum sorrendet és felhasználást említi. 
A cigánymesék szerkesztése közismerten 
tarka. Foglalkozik a cigány mesék kegyet
lenségével, azzal a feltűnő vonással, hogy több 
mese tragikus végű (ami szokatlan az euró
pai mesekincsben). Mese és valóság kérdé
seit tárgyalva a cigány mese sajátos fantasz
tikumát, időnkénti realizálódását, a köznapi 
és modern elemek beépítését említi. Külön 
kis fejezet olvasható a magyar nyelvű cigány 
mesékről, A cigány meséknek a magyar 
mesékre tett hatásával, majd 6 lapon a 
Magyarországon kívüli cigány mesékkel is 
foglalkozik. Gondos bibliográfia zárja a mű 
elemző részét. 12 meseszőveg magyar for
dításban olvasható ezután. Ezek közül né
hány cigány nyelven már szakfolyóiratokban 
is megjelent. 

Vekerdi kritikus és filológus alkat: mun
kájában a nyelvi adatok igen megbízhatóak. 
Véleménye szerint a cigányok cigány nyelvű 
mesekincse veendő alapul, és ehhez szak

emberre van szükség. Ebben igazat adha
tunk neki, ugyanakkor könyvében maga is 
érthető módon foglalkozik a magyar nyelvű 
mesékkel is. Voltaképpen nem kell merev 
különbséget tenni a kétféle hagyomány között. 
Folklorisztikai szempontból az a fontos, mit 
mesélnek a cigányok, függetlenül attól, mi
lyen nyelven hangzik el. Ami a gyűjtést 
illeti, még mindig úgy látszik, hogy kevés a 
funkcionális adat: ha cigányul beszélhet a 
mesemondó, már életszerűbb a gyűjtés, de 
még mindig kívülről jött gyűjtő kérdezget. 
A cigányok belső mesemondásáról külföld
ről vannak jó adataink, nálunk a Csenki fivé
rek és Erdős Kamill megjegyzéseit ismerjük. 
Vekerdi többet foglalkozhatott volna e té
mával. 

Tudománytörténeti és elemző részeiben 
valamilyen ellenkezési vágy figyelhető meg: 
mindannak a fordítottját állítja, amit gon
dolnánk. Szerencsére a deklaratív megfo
galmazások után részletes és elfogadható ma
gyarázatok következnek. Túlzás, hogy a ci
gányoknál a tárgyi folklór hiányzik, hogy 
gondolatrendszerük indiai, hogy nem kell 
magnetofonnal gyűjteni, hogy a magyar 
nyelvű cigány mesék nem az igaziak, hogy 
a homályos szöveghelyeket nem a cigányok
tól kell megkérdezni stb.| Amikor a szerző 
visszatér a témákhoz, maga sem alkalmazko
dik e merev, oktalanul polemizáló elvekhez. 

Amit a nemzetközi cigány mesékről ír, 
inkább a gyűjtőket mérlegeli, mint az anya
got. Voltaképpen a hazai cigány mesékről is 
többet szerettünk volna olvasni: közösségek, 
mesemondók szerint. Amit ehelyett kapunk, 
műfaji és stilisztikai jellegű, de Vekerdi el
gondolásai részigazságok. A cigány mesék 
műfajai, szerkesztési vonásai a funkcionális 
gyűjtés alapján állapíthatók meg, amikor, 
ha létezik magyar nyelvű cigány mesemondás 
nálunk, a magyar nyelvű mesék műfaji vo
násai is figyelembe vehetők. Minden felmerült 
kérdésben érdemes meghallgatni Vekerdi vé
leményét, de megoldást nem kapunk nála. 
Nem tudjuk meg, milyen műfajai vannak a 
cigány mesének, a stiláris és szerkezeti vo
násokról csak néhány gondolatot olvasha
tunk, indoklást kevésbé. (A tragikus végű 
mese vagy a motívumkomplexumok kérdése 
már többször is megpendített témája a ma
gyar és nemzetközi folklór-kutatásnak; kár, 
hogy Vekerdi nem utal erre.) Az említett ma
gyar és más mesei adatokban sok az apró 
pontatlanság. Azt kell hinnem, hogy a könyv 
lektorának tanácsait vagy nem fogadta meg 
a szerző, vagy a lektorálás nem volt elég 
gondos. (Egyetlen példa: a kegyetlenségről 
szóló Patkó-történet jól ismert a magyar 
folklórban, csak ott gombostűt veretnek a 
betyárokat szidó talpába, sőt a megpatkolt 
boszorkány története is országszerte ismert 
monda, így az, amit a 130—132. lapokon 
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a szerző a magyar és cigány folklór erkölcsi
ségének különbségéről mond, igazolhatatlan. 
Olyan kiindulópontot adnak Vekerdi meg
figyelései, ahonnan még sok további kutatást 
kell lefolytatni. Ezek nem mindig igazolják 
majd a szerzőt, hiszen az a mód, ahogy itt 
a témák szerepelnek, a magyar és nemzetközi 
folklorisztika vonatkozó eredményeinek fi
gyelembe nem vételével született meg. 

Abban viszont tökéletesen igaza van 
Vekerdinek, hogy a cigány mesék kutatása 
ciganológus szakembert kíván, aki képes 
filológiai pontosságú nyelvértésre és közlésre. 
Ezt a fontos munkát Vekerdi évtizedek óta 
folytatja. Még sokat várunk tőle és tanítvá
nyaitól. Több adat alapján az összefoglaló 
megJegyzések valóságértéke is bizonyára 
több lesz. 

Voigt Vilmos 

Péter László: Szeged irodalmi emlékhelyei 
Szeged 1974. (Készült a Somogyi Könyv
tárban) 176 1. 

Aki Szegeden nem a csaknem száz év 
előtti „Víz"-et követő újjáépítést, nem a 
két háború között létesített nemzeti pan
teont és egyetemi épületeket, sem pedig a 
legutóbbi negyedszázad újdonságait keresi, 
hanem az irodalmat, kiváló útmutatót vehet 
kézbe: a címben megjelölt, ízléses nyomdai 
kiállítású és gazdag képanyagot is tartalmazó 
könyvecskét. 

Ismétejük a szót: lexikonhoz illő alapos
sággal és pontossággal sorol fel a szerző — 
a szegedi irodalmi élet ismert szakembere — 
többszáz adatot Szeged mintegy kétszáz évet 
felölelő irodalmi múltjából; utalva a huma
nizmus, sőt a régebbi középkor nyomaira is 
— Dugonics Andrástól és Vedres Istvántól 
Jókai, Mikszáth, Gárdonyi korán át a Nyugat 
első nemzedékéig, Babitsig, Kosztolányiig, 
Móricz Zsigmondig, majd József Attiláig és 
a felszabadulás, Veres Péter, Révai József, 
Illyés Gyula és társaik nemzedékéig. 

Megtudjuk: kik, hol és mikor álltak az 
irodalom szolgálatában, milyenek voltak az 
irodalom létrejöttének és forgalmazásának 
lehetőségei, eszközei — nyomdák, sajtóter
mékek —, milyen társadalmi és gazdasági 
adottságok segítették elő vagy gátolták az 
irodalmi szándékok megvalósulását. 

Megtudjuk: hol laktak és hol alkottak az 
írók, költők, az irodalmi élet irányítói — 
Tömörkény, Móra, Juhász Gyula, Radnóti 
Miklós és társaik —, az irodalomtörténész 
és nyelvész egyetemi tanárok — Dézsi Lajos, 
Horger Antal, Mészöly Gedeon, Sík Sándor, 
Zolnai Béla —, mi maradt meg s mi pusztult 
el a szellemi élet hajlékaiból, az írók magán
életére emlékeztető lakóhelyekből, a szer
kesztőségekből, borozó vagy kávézó helyisé

gekből; egyszóval: az irodalmi vagy akár a 
politikai életet befogadó, közvetlenül érzé
kelhető életkeretekből. Az immár hiába ke
resettek közül megemlítjük Dugonics szülő
házát, Tömörkény lakóházát, Juhász Gyulá
nak még az ő életében lebontott szülőházát, 
melyben egykor a költő anyai nagyapjánál 
lakott hónapokig a 18 éves Petőfi Zoltán. 
Juhász Gyula így búcsúzott a háztól: 
„ . . . e ház volt gyermekségem, ifjúságom, 
e szürke ház volt színdús életem . . ." Ugyan
így a múlté az Arany Oroszlán kávéház, az 
1849-es országgyűlés tagjainak étkező helye, 
később Mikszáth és újságíró-kollégái tanyája; 
az Irodalmi Tető, e század első évtizedeiben 
bohém újságírók találkozó helye; az egykori 
Koroknay-nyomda, hol József Attilának há
rom jelentős verseskötete jelent meg, to
vábbá Ónozó Poldiné halászcsárdája, hol 
Radnóti Miklós és főleg íróbarátai borozgat
tak. S hogy még egy politikai nevezetességű 
helyet is említsünk — a szerencsésen meg
maradtak közül: a Klauzál téren, a ma is 
ott álló Kárász-ház erkélyéről beszélt Szeged 
népéhez utoljára, 1849-ben Kossuth, s ugyan
itt hirdették ki az írók az 1918-as polgári 
forradalom győzelmét. 

Tárgyilagosan kitér a szerző a korabeli 
konzervatív szemlélet által nagynak tartot
tak szegedi vonatkozásaira — Herczeg, Sza-
bolcska, Pósa stb. —, de előadásából és 
adataiból minden szándékoltság nélkül is 
kiderül, hogy milyen korán és milyen hatá
rozott erővel jelentkeztek Szeged irodalmi 
életében az elmaradhatatlan társadalmi re
formokat, az új világ megszületését sürgető 
erők és a széles alapokon nyugvó népi kultú
rát előkészítő életmüvek: a folklorista Kál-
mány Lajostól az irodalomnak már említett 
nagyjain át a Szegedi Fiatalokig és tovább. 

Az 56 darabot tartalmazó képanyagban 
szemlélhetjük részben a ma is meglevő em
lékhelyeket, részben a már eltűnteket, eredeti 
állapotukban, s felsorolja a szerző azt is, 
hölgy hol, mit kellene még megjelölni, a 
feledéstől legalább emléktáblával megóvni. 
(Egyebek közt ilyen Gárdonyi egykori lakása, 
valamint az első munkásotthon emléktáblája 
szövegét illenék kiegészíteni a „munkásotthon 
homlokára" írt Juhász-sorokkal.) Különö
sen az újabb építkezések nyomában próbálja 
védelembe venni és a lehetőség szerint a 
jövőbe is átmenteni a városfejlesztési ter
vekbe beleütköző, irodalmi fontosságú utca
részleteket, épületeket. Arra is figyelmeztet 
a szerző, hogy a hagyomány egy-egy adata 
megbízhatatlannak, legalábbis tisztázandó-
nak bizonyult. így tisztázásra várnak a 
cigányköltő Dankó Pista lakása, valamint 
Radnóti Miklós lakóhelyei közül is egyesek. 

A páratlan szorgalommal és alapossággal 
összegyűjtött és sehol másutt így meg nem 
lelhető adatok gazdag sokasága lexikonhoz 
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