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Mint a kötetet összeállító FoRRAi IBOLYA kísérő tanulmányá
ból megtudhatjuk, a bukovinai székelyek kéziratos irodalma megle
hetősen gazdag. Indítéka, motiváló tényezője ennek az írásosság
nak részben a népcsoport identitástudata, a székelységhez, a ma
gyarsághoz tartozás hagyománya, részben a sanyarú sors, az üldöz
tetések rögzítésének szándéka, az utódok tudatának formálása, 
részben az önigazolás, a hazug vádak elhárítása, cáfolása, ille
tőleg egyes személyek közösség iránti felelősségtudata, vezető 
szerepe, írói képességének spontán kibontakozása. Jelentős volt 
az egyházi életben betöltött szerep is: "Ezek a könyvírók az elő
ző időszakokban (Bukovina, Bácska) majd mindegyik esetben ún. 
szertartásmesterek voltak, vagyis előénekesek, énekvezetők, szo
kások, játékok betanításának és irányításának gazdái" (146). 

E kéziratos irodalom egy része közösségi jellegű: hagyomá
nyos népéleti alkalmakhoz kapcsolódó szövegek összeírásai: ke
resztelők, lakodalmi, halotti szokások lejegyzései. Más részük 
egyéni alkotás: egy-egy személy megfogalmazásában létrejött kró
nika, napló, visszaemlékezés, önéletírás. Ez utóbbi csoportba 
tartozik Gáspár Simon Antal kötetünkbeli írásainak gyűjteménye. 

Gáspár Simon Antal 1895-ben született Istensegíts községben, 
szegény földműves családban. Hat elemit végzett kitűnő eredmény
nyel, utána szabóinas lett Debrecenben. A családi bajok hazakény-
szerítették, keresnie kellett. Az első világháborúban katonaként 
többször sebesült oroszországi, olaszországi, szerbiai harcokban. 
A háború után otthon éli nehéz paraszti életét: családot alapít, 
gürcöl, földet vesz, dolgozik, míg a harmincas évek végére a ro
mán vasgárdisták üldözései elől a magyar kormány kezdeményezi a 
népcsoport hazatelepítését: "1941-ben teljesült az oláhok kéván-
sága münköt es hazahozott a magyar kormány" (151). Mindenüket 
odahagyva a bácskai Kiscserkeszre települtek, ott kapván 10 hold 
földet. 1944 októberében innen is menekülniük kellett, míg végül 
a Tolna megyei Nagyvejkén találtak otthonra, kaptak 14 hold föl
det, amelyet 1951-ben már bevittek a termelőszövetkezetbe. 

1963-ban Gáspár Simon Antal fiához költözött Halásztelekre. 
1978-ban itt halt meg. 

A néprajzosok, népzenekutatók már az ötvenes évektől felfe
dezték szellemi kincsestárát. Régen ráébredt, hogy emlékeit le 
kell írnia. 1963-ban megkapta "A Népművészet Mestere" kitüntető 
címet. A Néprajzi Múzeum gyűjteményében mintegy 60 kézzel írott 
füzete maradt hátra. Hagyománygyűjtő, naplóíró kedve már a húszas 
években felébredt: nem csupán saját életének, hanem faluközössé-
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gének eseményeit, történeti hagyományait igyekezett feljegyezni. 
Szenvedélyes értékmentő igyekezete formálta a bukovinai székelyek 
talán utolsó nagy krónikásává, írói vénájú, hangulatteremtésre 
képes, népe iránt elkötelezett, tiszta szavú sorsmondóvá, akinek 
munkássága nékül hiányosak lennének ismereteink e sokat szenve
dett népcsoport sorsáról, történetéről, életéről. 

A kötet elején — mintegy bevezetésképpen — az "Istensegíts 
fekvése" című írás hasonmása található nyolc oldalon. A határ dű
lőit és a falu utcáit segít jobban megismerni a kötet fedőlapjá
nak belsőjén látható kézzel rajzolt térkép. Értéke ezeknek a dű
lőnevek feljegyzése, és a szövegben adott jellemzése. 

A második egység a "Bukovinai magyar népszokások Istensegit-
sen és a többi magyar falvakban" című írás (13—42). Az egyházi 
év rendjében haladva szóba kerülnek az adventi, Luca napi, kará
csonyi, újévi szokások, hiedelmek, a farsang, a böjt, a húsvét 
ünnepköre, a téli, tavaszi munkák rendje, majd a mezei foglala
tosságok: palántázás, kapálás, aratás, betakarítás. A leírást a 
keresztelés szokásának ismertetése zárja. 

A harmadik egység krónika: "Az én szülőföldem a bukovinai 
Istensegits" (45—116). Érdemes ennek egyoldalas előszavából né
hány mondatot idéznünk: "Édes atyám fia aki ezt a tökéletlen 
könyvecskét olvasod, ne gondold azt, hogy én tudatlan ember azért 
vettem pennát a kezembe, hogy én hírnevet szerezzek magam- nak, 
Isten ments. Hanem azért, hogy egy kicsit megismertesselek a mü 
szokásainkkal vagyis erényeinkkel és gyengeségeinkvei. (Bek.) 
Mert amióta it honn vagyunk a drága anya földön sok rosszat hí
reszteltek rollunk azok akik ellenségnek néztek minköt." A köte
lező szerénység és a védekező attitűd keveredik itt az igazság 
rögzítésének és a nép szószólójának kötelezettségével, a nemzet 
testébe tartozás tudatával. Maga a szöveg aztán képzelt utazásra 
invitálja az olvasót az elhagyott bukovinai tájra, hogy bemutassa 
az ottani élet minden külső körülményét és belső tartalmát. Kere
tes elbeszélés ez lényegében, nem csekély irodalmi ambícióval, 
helyenként valóban jó hangulati képek megalkotásával, melyek mö
gött az emlékek sora rajzik elő. Beleépül például a lakodalom le
írása: "Most pedig nézzük meg a lakadalmat es kedves olvasó éppen 
a szomszédba van..." (91) az ehhez tartozó kötött formájú, verses 
búcsúztató szövegekkel (98—102), menyasszonykikérővel, násznagy! 
mondókákkal, stb. 

Külön egységet képez a nyelvjárási szótár — inkább csak né
hány oldalas szójegyzék (121—8) — mintegy kétszáz szó értelme
zése. Ez, mint látható, nem valamilyen összegezése a kötet vagy a 
Gáspár Simon Antal füzetiben található nyelvi elemeknek, hanem 
csak betűrend nélküli, alkalmilag a szerő eszébe jutó kifejezések 
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rögzítése, elsősorban a házbelső, a berendezés és a életvitel 
szóanyagából való válogatás. 

Érdemes volt-e Gáspár Simon Antal válogatott szövegeit ha
sonmás formában közzétenni? — Azt gondolom: feltétlenül, még ak
kor is, ha ez feltehetőleg megnövelte a költségeket, korlátozta 
az adott terjedelemben megjelenhető szöveg mennyiségét. A hason
más nagymértékben megnöveli a tartalom hitelességét, tükrözteti a 
szövegező személyiségét, sugalmazza a falusi életkörülményeket, 
amelyekről szó van, segít a társadalmi kódváltásban, hangulatfel
idéző szerepe van. Az írásmód apróbb hibái, fogalmazási megbi
csaklásai fokozzák a személyességet, mintha csak egy falusi rokon 
leveléből értsülnénk egy letűnt világ emlékeiről. Ugyanezt a köz
vetlen hatást érik el a kötet végén sorakozó fényképek is 
(131—42). 

Számunkra a folklór értékek mellett Gáspár Simon Antal írá
sai elsősorban népnyelvi értékei miatt becsesek. Hangtani árnya
latok hűséges visszaadását természetesen nem várhatjuk tőle, hi
szen fonetikai iskolázottságról nem beszélhetünk. A szókészlet 
szeretete, a székelyes sajátságokon való meditálások, az élő be
széd fordulatainak alkalmazása külön értékei nyelvezetének, és 
arra figyelmeztetnek bennünket: nem lenne fölösleges munka a 
szerző egész füzetkészletét nyelvi, nyelvjárási szempontból fel
dolgozni, és esetleg a korábbi feljegyzésekkel szembesíteni, meg
vizsgálni a sajátságok fejlődését, a körülmények hatására bekö
vetkező változásokat. Forral Ibolya értékes tanulmánya és jegyze
tei megkönnyítenék az efféle feldolgozást. 

Gáspár Simon Antal írásai nemcsak egy népéhez hű, azzal azo
nosuló kiváló személyiség identitástudatának megnyilatkozásai. 
Tudományos értéket is jelentenek a néprajz, a történelem, a 
nyelvtudomány, a magyarságtudomány minden ága számára. Olyan 
"tiszta forrást", amelyből mindnyájan meríthetünk. 
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Nagy Jenő, a jeles kolozsvári néprajztudós és nyelvész gyűj
teményes kötete a Kritérionnak az utóbbi években megjelent egyik 
legszínvonalasabb tudományos kiadványa. Itt és most azért is kü
lön örömmel ismertetjük, mert szerzője egyetemünk hallgatója 
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