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Gunda Béla egyetemi tanárt, a debreceni egyetem Néprajzi Inté-
zetének a közelmúltig tanszékvezetőjét, a Magyar Néprajzi Társaság al-
elnökét 1978-ban „a néprajz területén végzett kimagasló munkájáért és 
a nemzetközi tudományos életben kifejtett tudományszervező tevé-
kenységéért" a Bécsi Egyetem Herder-díjjal tüntette ki. A Gottfried von 
Herder díjat „a kelet és délkelet-európai népek kultúrális kapcsolatai-
nak ápolására és előmozdítására" alapították. Annak adományozzák, 
aki „az európai kultúra örökségeinek fenntartásához és gyarapításához 
a népek békés érintkezésének szellemében hozzájárul." 

Hogy Gunda professzor munkássága mennyire megfelel a kritéri-
umnak, bizonyítja az előttünk fekvő idegen nyelvű kötet, amely eddig 
magyarul vagy más nyelven megjelent tanulmányaiból ad válogatást. 
Ha a tanulmánykötetnek csak a címeit olvassuk is el, már akkor is 
előttünk áll az európai tudományos életben négy évtizeden át állandóan 
jelen levő, „az egyetemes népi kultúrában gondolkodó", hihetetlen 
munkabírásai, lelkesedésssel megáldott tudós alakja, valamint egész 
munkásságának keresztmetszete. 

Az Ethnographica Carpatho-Balcanica az Ethnographica Car-
pathica (Bp. 1966.) folytatásaként jelent meg. A folytatás még izgalma-
sabb, hisz egy jóval nagyobb areában figyeli az érintkező kultúrák 
egyezéseit, azonos vonásait. Amíg az Ethnographia Carpatica tanulmá-
nyai csak a Kárpátok vidékét vizsgálják, addig ez az ú j gyűjteményes 
kötet a Balkán félszigetet is bevonja vizsgálódása körébe. 

Ezen a nagy területen élő népek kultúrája, noha semmiféle ro-
konságban sincsenek, mégis meglepő azonosságokat mutatnak, sok kö-
zös vonást fedezhetünk fel bennük. Évszázadokon át együtt és egy-
más mellett élve fejlődött ki az azonosság, hasonlóság, a sok közös vo-
nás a népi kultúrában éppen úgy, mint a nyelvben. Az e tájon élő né-
pek nyelvét vizsgálva a nyelvészek már régen megállapították, hogy a 
magyar nyelv is beletartozik a kelet—közép-európai nyelvszövetségbe. 
Ezt a tényt látszik igazolni a népi kultúra, a tárgyak, eszközök, tevé-
kenységek vizsgálata is. Gunda Béla régi harcosa, propagálója, kutató-
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ja e nézetnek. Tanulmányai is ezt a nagy kultúrközösségbe — „kultúr-
szövetségbe" tartozást fejtegetik. 

A jelen tanulmánykötet egyes tanulmányainak címe is arról a fon-
tos tényről tudósít, hogy Gunda Béla „a népek békés együttélésének^ 
békés érintkezésének szellemében" nyúl az egyes kérdések tárgyalásá-
hoz. íme néhány cím: Nyestfogás a Kárpátokban, Csapdák a Kárpátok 
vidékén és a Balkán félszigeten, Vadászeljárás és vadászeszközök a 
dobrudzsai tatároknál, Kultúrkapcsolatok a Keleti-Alpok előtere és a 
magyar Dunántúl között, Amerika a magyar néphagyományban stb. A 
magyar etnológia és folklór kérdései mellett a Kárpátok vidéke és a 
Balkán félsziget népi kultúrájának egyes kérdései izgatják. 

Gunda Béla tanulmányairól általában megállapíthatjuk, hogy min-
dig a társadalmi, gazdasági és szociális mozzanatok figyelembe vételé-
vel készülnek, azok hatásának kivizsgálására törekednek, s mint ilye-
nek példaként szolgálhatnak. Szerzőnk kutatási terveiben állandóan je-
len van az ember és a társadalom kapcsolata, a művelődéstörténeti ele-
mek történeti rétegeinek felfedezése. Különösen a pásztorok világa fog-
lalkoztatja, a pásztorok szervezete, műveltsége, a pásztorvándorlás gaz-
dasági, földrajzi okai. Ugyanakkor leköti figyelmét a vadászat, a ha-
lászat, az ezekhez szükséges, természetben található és az ember készí-
tette eszközök, az állatok domesztikálásának folyamata, az ember kör-
nyezete, a házépítés stb. kérdése. Szinte fel sem lehet sorolni mindazt, 
ami Gunda Bélát érdekli, s aminek kutatására vállalkozott és még ma 
is vállalkozik. 

A népi kultúra bemutatásában a legmodernebb tudományirányzat, 
a szemiotika, a jeltudomány eredményeit is felhasználja. A társadalmi 
szemiotika, a kulturális jelekkel foglalkozó tudományág egyik magyar 
úttörője Gunda Béla, aki azt vallja, hogy a kultúra bármelyik jelensé-
ge jelként szerepelhet s interperszonális jellegű. Az emberi társadalom-
ban jelrendszerek működnek, minden jelenség az illető társadalomban 
jelfunkciót vehet fel. Mikor pl. egy társadalmi ténnyel, a falusi épít-
kezéssel, a falusi építkezés szimbólumaival foglalkozik, ezzel a nyelv 
az elemi viselkedés szintjén túli másodlagos szemiotikai rendszerrel, ak-
kor a gyakorlati funkció mellett megvizsgálja a jel funkcióit is, hisz 
tudott dolog, hogy a jel-funkció befolyásolhatja a gyakorlati megvaló-
sulást. A két funkció összfüggését vizsgálva kideríti szerzőnk a társa-
dalom anyagi és szellemi állapotát s azt a kulturális közeget, melyet az 
építmény képvisel. 

Gunda szemiotikai vizsgálódása mindig konkrét témára irányul, 
soha sem általánosságokban beszél. Minden kérdéshez, még a legjelen-
téktelenebbnek tűnőhöz is alapos előtanulmányokat végez, összegyűjti 
a szakirodalmat (nem szűk nemzeti irodalmat, hanem a világ legkiemelke-
dőbb tudósai, az illető kérdéssel foglalkozó eminens szakemberek mű-
veit), terepi, múzeumi kutatás nélkül hozzá sem fog a téma feldolgo-
zásához. 

A kötetben szereplő munkák a tárgyalt jelenségek létezésének ide-
jét illetően nem annyira a jelen pillanatot ragadják meg, hanem a szo-
cializmus előtti életformához kapcsolódnak, hisz ennek a feudo-kapita-
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lista életformának a jelenségei továbbélnek a szocializmusban is, s ez 
az átmeneti forma éppen úgy kutatásra érdemes, mint a másik. 

Mint már említettük, a felvett problémákat a Balkán félsziget és 
a Kárpátok areájában élő népek — magyarok, románok, lengyelek, 
szlovákok, csehek, ruszinok, ukránok, szerbek, horvátok, bolgárok — 
együttesében, évszázados történelmi, gazdasági, kulturális egymásra-
utaltságában, s e kapcsolatok tükrében elemzi. 

Mivel szerzőnk a Balkán félsziget jelenségeit is figyelemmel kíséri, 
természetes, hogy jugoszláviai helynevek is előfordulnak a hivatkozá-
sok során. Pl.: Petrovac, Porec, Skopje, Kolasin, Kumanovo, Apatin stb. 
Egyes nevek írásában azonban következetlenség, pontatlanság tapasz-
talható. Ma már nem Fiume — Rijeka használatot kell követnünk, az 
illető város hivatalos neve Rijeka, így ismerik a turisták is, legfeljebb 
az idősebb generációnak a megértését segítve állhat zárójelben Fiume. 
Kaniza — Kanj ize sem helyes, az nagyon dicséretes törekvés, hogy a 
magyar helynév mellé kiteszi a szerbhorvát hivatalos nevet is, de vi-
gyázni kell a magyar alak írására is: Kanizsa — Kanjiza. Pozarevac 
sem helyes, pontosan Pozerevac-nak írjuk. Skopje-t is magyar szöveg-
ben Szkopje-nak írjuk. 

A szép kivitelű, finom papírra nyomott könyvet, mely az Akadé-
miai Kiadót dicséri, térképek, a szerző és mások fényképfelvételei, ra j -
zai egészítik ki, ezzel külsőleg is emelik a könyv belső értékeit. 

205 





Penavin Olga 

B. Lőrinczy Éva: 

A MAGYAR MASSALHANGZŐ-
KAPCSOLÖDASOK 
RENDSZERE ÉS 
TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI 

Akadémiai kiadó, Budapest, 1979. 492 1. 

Az elmúlt egy-két évtizedben világszerte fokozódott a köznyelv, 
az igényesen beszélt írott nyelv, a köznyelv és a nyelvjárás egymásra 
hatása iránti érdeklődés. Egymás után jelentkeztek olyan alapvetően 
fontos munkák, hogy csak néhányat említsünk, mint Trubeckoj, Ja-
kobson, Halle, Fant, Lotz művei vagy a magyarok közül Bárczi, De-
me, Balázs, Fónagy, Kálmán Béla, Imre Samu, Szende Tamás, Tarnóczy, 
Vértes András, Vértes Edit és mások kutatásairól beszámoló dolgozatok 
tanulmányok, könyvek. 

Lőrinczy Évát is már régóta foglalkoztatja a köznyelv és a nyelv-
járások viszonya, ezen belül pedig a hangalaki szembenállások kérdé-
se. 1967-ben a Nyelvtudományi Értekezések 58. számaként jelent meg 
első dolgozata, mely A hangalaki szembenállások néhány problémája 
tájszavaink szótározása kapcsán címet viseli, ezt követte 6—7 hasonló 
tárgykörből merített dolgozat, majd a kételemű mássalhangzó-kapcso-
lódásokat elemző műve, mellyel 1976-ban a nyelvtudományok doktora 
fokozatot nyerte el s amelyet a három- és négyelemű kapcsolódások 
vizsgálatával kiegészítve ad közre most megjelent könyvében. 

Ami a vizsgálatokhoz szükséges adatok biztosítását illeti Lőrinczy 
Éva szerencsés helyzetben volt. Az Űj Magyar Tájszótár főszerkesztője-
ként hatalmas forrásanyag állt rendelkezésére. Igaz viszont, hogy a 
szótár anyaga 1890 és 1960 közé eső időszakból származik, többek kö-
zött egy igen fontos kérdést vetett fel, azt hogy szinkrón vagy diakrón 
anyagnak tekintendő-e a kb. 70 éves periódust reprezentáló adathal-
maz. Mivel szerzőnk hosszabb kísérleti célú elemezések után úgy talál-
ta, hogy az anyag a vizsgálandó hangtani jelenségek szempontjából 
egyetlen tömbként viselkedik, ezért a szinkrón szemlélet mellett és az 
annak megfelelő módszer mellett döntött. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a történeti háttér, az etimológiai és szótörténeti vallomások nél-
kül az előforduló adatok nem szoalgálhatnak dikrónikus tanulságokkal 
is. El kell mondanunk még azt is, hogy nem a dialektus, a nyelvjárási 
alak viselkedése érdekelte a szerzőt, hanem az összehasonlító módszert 
alkalmazva a hangtani vizsgálódásokat a köznyelv / nyelvjárási alakok 
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egybevetésével végezte el. Ez megint nem zárja ki az anyag dialektoló-
giai szempontú felhasználását. 

Az oppozíciók felállításakor nehézséget okoztak a valódi tájszók, 
mert nincs köznyelvi alakjuk. Ki kellett következtetni a köznyelvi for-
mát a köznyelv hangrendszere, kiejtési és helyesírási szabályaihoz iga-
zodva. Hasonlóképpen problémát jelentett a nyelvjárási alakok hetero-
genitása, mert az adatok sokféle és földrajzilag is sokfelé kötődő forrás-
anyagból kerültek ki. A vizsgálatok végül is azt eredményezték, hogy a 
nyelvjárási alakok a vizsgált hangtani jelenségeket a köznyelvhez ké-
pest általában, a nyelvjárások határain átnyúlva képviselik. A tárgya-
lás során azonban a szerző szemmel tartotta a területi kötődéseket, a 
földrajzi jellemzőket. 

A feldolgozásban a vizsgálódások szemléletében és módszerének 
kialakításában sokat segített a szerzőnek Trubeckojnak, de főleg Ro-
mán Jakobsonnak a fonológiai oppoziciókról szóló munkáinak tanulmá-
nyozása. Szerzőnk is minden adatnál következetesen feltette az 
igen/nem kérdést, s ezzel felállította a magyar mássalhangzó-kapcsoló-
dások típusainak rendszerét, megállapíthatta az alkotóelemek termé-
szetét, figyelemmel kísérhette a szóban elfoglalt helyzet szerinti válto-
zást, a megterheltséget, s végül törvényszerűségeket állapíthatott meg. 
Az adatokat a szinkrón vizsgálathoz úgy válogatta meg, hogy tiszta 
példák legyenek, csak a vizsgált jelenséget tartalmazzák, mást nem 
(pl. nyúlást, hangátvetést stb.). 

A szembenállásokat attól függően különíti el egymástól, hogy a 
nyelvjárási szóalak egy bizonyos pontján több vagy kevesebb mással-
hangzó található-e, mint a köznyelvi szóalak ugyanezen pontján. Az al-
kotó mássalhangzók minősége és elhelyezkedése az alap a további cso-
portosításra. A szembenállásoknál a legnagyobb egység a szembenállás-
kategória, kisebb, finomabb megkülönböztetésre alkalmas a szemben-
állás-csoport, ezután a szembenállás-alcsoport bizonyos sajátosságokat 
árul el. A mássalhangzók természete és faj tái szerint szembenállási tí-
pusokról, ezen belül pedig szembenállás-altípusokról beszél a szerző. 
Ezzel a rendszerrel folytonosan finomítja a megfigyeléseket. A mással-
hangzók osztályozásában. A mai magyar nyelv rendszere, leíró nyelv-
tan c. műben szereplő Deme-féle osztályozást alkalmazza. 

Tekintve, hogy írott anyagból valók az adatok, nem a beszélt 
nyelvből, ez is némi nehézséget jelentett, ti. az egyes feljegyzők a 
népnyelvi adat írással való visszaadásakor nem jártak el egységesen, 
különösen a j és ly hangot illetően. Ilyenkor szerzőnk az írásképet veszi 
alapul, de a j és az ly hangot egyaránt réshangként kezeli. 

A szembenállások tárgyalásában a szókezdő, szóbelseji, szóvégi 
helyzet, az azonos vagy eltérő hangkörnyezet, a nyelvjárási alakoknál 
a földrajzi vonatkozás, a gyakoriság fontos elem. Az általános értékelés, 
a tanulság, az ábrák, az összesítő táblázatok az egyes altípusoknál min-
dig előkészítik a nagyobb egységek összefoglalását, mely mindig olyan 
sorrendben történik, mint a kisebb részeknél, hogy könnyebb legyen az 
összevetés. A végleges összefoglalás, a kategóriák tárgyalása fel tárja a 
magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszerét és törvényszerűségeit, 
az egyes hangfajták kapcsolódási potenciáit. 
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A morfématár, a szembenállásokban szereplő tő-, képző- és rag-
morfémák számbavételekor kiderül, melyik morfémán hányféle szem-
benállás valósul meg. Az idegen vagy még idegen voltukat eláruló, de 
lassan bealakuló szavakat, a népetimológiás alakokat is felveszi a szer-
ző a szembenállásokba, de az értékelésben felhívja rá juk a figyelmet 
(pl. smakkol, snapsz: kötvény=kötény, jámborfa=jávorfa) . 

Lőrinczy Éva 804 féle szembenállást dolgozott fel, ezeket tárgyal-
ja típusok és altípusok szerint, a 804 szembenállást 1624, illetve 1657 
tő-, 5 rag- és 3 képzőmorféma, valamint 1 ízben két képzőmorféma ha-
tárán vizsgálja több alkalommal is, ami azt jelenti, hogy 6—7000 adat 
alapján jut el a 30 000 szócédulát számláló gyűjteményből következte-
téseihez. Ez az impozáns anyag biztosíték arra, hogy nem légből kapott, 
minden valódi nyelvi alapot nélkülöző következtetéseket prezentál 
munkájában. 

A magyar nyelvről azt szoktuk mondani, hogy nem szereti a más-
salhangzó-torlódásokat, ha teheti, felbontja valamilyen ejtéskönnyítő 
magánhangzó betoldásával. Lőrinczy Éva kutatása viszont azt mutatja, 
hogy a mássalhangzó-kapcsolódások általában, de különösen a kétele-
műek a magyar szóalakok felépítésében nem jelentéktelen szerepet 
játszanak. A leggyakoribbak a szóbelsejiek, mert a kiejtésük ebben a 
pozícióban jelent legkisebb nehézséget. Annál nagyobb nehézséget okoz 
a szó elején — ez volt az alapja az általános hiedelemnek a magyar 
nyelv mássalhangzó torlódást felbontó tulajdonságáról — a szóvégi 
előfordulás kisebb ejtési nehézséggel jár. A 3 elemű kapcsolódások szó-
belsejében, szótő és toldalék, illetve összetételi tagok határán állnak. A 
vizsgálatokból az is kiderült, hogy a mássalhangzó-kapcsolódások lehe-
tőségei korlátlanok, de ez a potencia aránylag kis számú realizációt mu-
tat. Az egyes mássalhangzók kapcsolódási készsége eltérő. A zárhan-
gok kiemelkedően gyakoriak a kapcsolódásokban, különösen a t gya-
kori. Legszívesebben orrhangokkal, főleg n-nel kapcsolódik, gyakori a j, 
sz, s réshangokkal való kapcsolódása is. A zárhangok zárhangokkal ri t-
kán, affrikátával alig, pergővel közepesen gyakori kapcsolódást talá-
lunk. Feltűnő, hogy a réshang az egyedüli, mely önmagával is kapcso-
latot alkot (pl. j+sz). A 3 és 4 elemű kapcsolódások elemzése során 
szerzett tapasztalatok megerősítették a kételeműeknél tapasztaltakat. 

A kapcsolatok összetevőinek minőségi és pozicionális viszonyai-
ban — mint láttuk — bizonyos törvényszerűség, illetve tendencia is-
merhető fel. Az összefoglalásban sort kerít szerzőnk a tendenciák hát-
terében lappangó tényezők kiderítésére, azoknak az erőknek a megemlí-
tésére, amelyek a kapcsolódást elősegítik, megőrzik vagy éppen meg-
szüntetik. 

Részben fiziológiai, részben pszichikai, de leggyakrabban komp-
lex módon pszichofiziológiai jellegű tényezőkkel kell számolnunk, — 
mondja a szerző. Számolni kell pl. 1) a beszélőnek a kiejtés könnyí-
tésére való törekvésével (a mássalhangzó-kapcsolódások feloldására tö-
rekszik főleg a szó elején), 2) az idegen szavak helyes kiejtésére való 
igyekezetével (sokszor nehezebbé teszi a kiejtést nagy igyekezetében: 
cibórium/cimbórium), 3) nyomatékosításra használja fel a mássalhang-
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zó-kapcsolatokat, 4) az expresszivitás fokozását éri el különösen hang-
festő és hangutánzó szavakban, 5) népetimológia, szókeveredés,képző-
keveredés stb. eredményezhet mássalhangzó-kapcsolódást. 

A szerző maga is elismeri, hogy ezek csak spontán megfigyelésen 
alapuló megjegyzések, nem ez volt az elsődleges cél, mindenesetre ala-
posabb vizsgálatot érdemel a kérdés. Élő beszédben eszközfonetikusok 
és pszichológusok együttműködésével kellene kideríteni a jelenség ke-
letkezésének, megőrzésének és megszűnésének okait. 

Lőrinczy Éva valóban csak spontán megfigyelések alapján vonta 
le következtetéseit a mássalhangó-kapcsolatok életével kapcsolatban, ő 
maga is látja, hogy összetett és bonyolult folyamatok eredményei. Iga-
za van abban, hogy még tovább kellene folytatni a megfigyeléseket, de 
nemcsak írott anyagon, hanem a beszélő ember aktív, spontán beszéde 
alapján, amikor is meg kellene figyelni a beszélőszervek mozgását, a 
beszélő akaratának hatását a képzésre, a beszédre fordított vagy for-
dítható időtartam, a beszédtempó, a hangsor terjedelme, a hangsorban 
elfoglalt pozíció, a hangsúly, a beszélő lelkiállapota s nem utolsó sor-
ban a mondatba-ágyazottság hatását. Nemcsak pszichofiziológiai megfi-
gyeléseket kellene tehát végezni, hanem meg kellene vizsgálni azt is, 
hogy az információ-átadás hatékonyságának biztosítására a nyelvi re-
dundancia csökkentése, illetve növelése milyen módon jelentkezik a 
vizsgált jelenség síkján. Ha majd spontán élőbeszédben vizsgáljuk a 
kérdést, világosan elébünk tűnik az ember, az aktiv beszélő tevékeny-
séget folytató ember minden törekvésével, minden igyekezetével s minden 
egyéni akaratától függetlenül jellemzőjével, szociális csoporthoz tartozásá-
val, intelligenciájával, korával, nemi hovatartozásával, nyelvföldrajzi hely-
hez, szituációhoz és egyébhez való kötöttségeivel, mert ez mind és még 
sok más is hat a beszélőre és a beszédben felhasználható nyelvi jelek-
kel való élés módjára. 

Lőrinczy Éva egyedül természetesen nem végezhette el mindezt, 
erre csak egy jól begyakorolt munkacsoport vállalkozhat. Lőrinczy 
Évának felbecsülhetetlen érdeme, hogy főleg nyelvészeti síkon marad-
va, de modern szemlélettel dolgozva felvetette és a tőle megszokott ala-
possággal, körültekintéssel, nagy részletességgel elvégezte a mással-
hangzó-kapcsolódás rendszerének felállítását, s a rendszertagok foneti-
kai-fonológiai vizsgálatával, a köznyelvi és a nyelvjárási morfémák 
egybevetésével részletes és pontos képet adott a mássalhangzó-kapcso-
lódások törvényszerűségeiről, tendenciáiról, a tagok potenciájáról, gya-
koriságáról s a jelenség geneziséről. Ez már maga is nagy érdeme a 
szerzőnek, de reméljük, hogy ő maga is, de mások is kedvet és indí-
tást kaptak a kutatások folytatására. A téma összetettsége miatt nem-
csak nyelvészeti vagy legjobb esetben pszicholingvisztikai feldolgozás-
ra alkalmas, hanem szociolingvisztikaira is. 

A könyv az Akadémiai Kiadó gondos munkáját dicséri, noha nem 
lehetett éppen könnyű dolga sem a szedőnek, sem a korrektornak, mert 
a sok jelzés, jel, formula, szimbólum, rövidítés, táblázat hibamentes 
szedése, ellenőrzése megfeszített figyelmet követelt. 
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Molnár Csikós László 

MAGYAR NÉPRAJZI 
LEXIKON 
(II. kötet, F-Ka) 

Főszerkesztő: Ortutay Gyula, Budapest, 1979., Akadémiai Kiadó 

A Magyar Néprajzi Lexikon elkészítésének előzményeiről, címsza-
vainak összeállításáról, cikkeinek megírásáról, a cikkek felépítéséről, 
a terminológiai kérdésekről, a szerkesztési alapelvekről, a lexikon uta-
lásrendszeréről, a feldolgozott néprajzi jelenségek, a tények, alkotások, 
eszközök, fogalmak, személyek tartalmilag összefüggő csoportjairól már 
szóltunk az első kötetről írott ismertetésben (HK 35., 161—164. old.). A 
második kötet ugyanezen a vonalon haladt tovább, számos egyszínű és 
színes fényképpel, rajzzal stb. illusztrálva folytatódik a cikkek sora. A 
címszó jelentőségétől, a tárgy természetétől és feldolgozottságától füg-
gően találhatunk a lexikonban alig pársoros cikkecskét és oldalakon át 
húzódó, többszázsoros cikktanulmányt is. Például a hetivásár cikke 
mindössze négy és fél sor terjedelmű, de nincs is szükség többre a fo-
galom meghatározásához. Megtudjuk belőle, hogy a hetivásár a heten-
ként több alkalommal tartott piacok egyike, amelyen állatokat vagy 
iparcikkeket is árultak, és hogy nagyobb helységekben alakultak ki, 
voltaképpen helyi vásárok voltak. A cikk rövidségét ellenpontozzák 
a következő oldalon található, vele összefüggő képek. Az egyik kép a 
múlt század végéről való, és Kézdivásárhely (v. Háromszék megye) piac-
terét ábrázolja. Az alatta levő, század eleji rajz a kézadást szemlélteti 
a debreceni disznóvásáron. A legalsó képen pedig a szegedi kenyér-
vásárt láthatjuk. A terjedelmesebb cikkek közé tartozik a fafaragás, a 
falukutatás, a famunka, a farsang, a fatorony, a fazekasság (12 olda-
las!) a fedeles kapu, a fejfa, a festett famennyezet, a folklorisztika, a 
folyami malom, a fonóbeli játékok, a főkötő, a földművelés, a gereb-
lye, a Gömör, a hajóvontatás, a hajviselet, a halott lakodalma, a ha-
rangláb, a Háromszék, a Hegyalja, a hímzés, a Hódmezővásárhely népe, 
a húsvéti tojás, az istálló, a kalács, a kalap, a Kalotaszeg, a kalotaszegi 
hímzések, a kalotaszegi viselet stb. 

A lexikon tartalmaz egészen különleges fogalmakat is, ilyen pl. 
a fécikés. Ez foglalkozást, ill. tisztségfélét jelent. A fécikés az erdő-
munkásnak serdülőkorú segédmunkása, rendszerint saját fiúgyermeke. 
A palócok a közeli erdőkbe menve fát vágni, magukkal vitték fiukat is. 
Ő volt a fécikés. Az elnevezés valószínűleg a kis fejszével hozható kap-
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csolatba. A fécikés vágta a vékonyabb fákat, segített egyéb munkák-
nál is, de a legfőbb dolga a vízhordás, az elhagyott ruhák összeszedése 
és a fűrész reszelése volt. 16—18 éves korukra a fécikések már párban 
vágták a fát, önálló keresővé váltak. Hasonló foglalkozás még a csikó, 
a konyhamalac és a kordésgyerek. A fécikésről egy egyetemi szakdol-
gozatban olvashatunk: Erdélyi Zoltán: Népi erdőgazdálkodás Bernece-
baráti, Kemence és környékén (sic!; Bp., 1956., ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar). 

A Magyar Néprajzi Lexikon II. kötetének cikkei közt találhatunk 
a néprajz valamennyi területéről, rétegéből valót, egyaránt képviselve 
van az anyagi kultúra és a szellemi néprajz, valamint egyéb tudomány-
területek néprajzi vonatkozású anyaga is fellelhető ezekben a cikkek-
ben. 

Az általános jellegű cikkek közül megemlíthető a falu, a falu-
központ, a falurendszer, a falusi társadalom, a folklór, a folklorisztika, 
a gazda, a gazdaság, a gazdasági antropológia, a gyász, a gyűjtögetés, 
a hagyomány, a halál, a halottkultusz stb. 

Érdekesek, sőt izglmasak az egyes népcsoportokról, néprajzi tájak-
ról, vidékekről szóló cikkek: gyimesi csángók, hajdúk, huntyiak; Fe-
hér-Körös völgye, Fekete-Körös völgye, Felföld, Felsőőrség, Galyaság, 
Garam mente, Göcsej, Gömör, Gyergyó, Hajdúság, Hanság, Háromszék, 
Harangod, Hetés, Kalotaszeg stb. 

A lexikon címszavainak egyik csoportja jogi vonatkozású fogal-
makat jelöl: fajegy, faluszervezet, falutörvény, farkasgúzs, faszamár, 
fiági öröklés, fiúsítás, foglaló, földközösség, gyökös örökösödés, halászati 
jog stb. Pl. a faszamár vagy faló olyan megszégyenítő büntetőeszköz 
volt, amelyet az ország különböző részein (Felföld, Hajdúkerület, Sze-
ged stb.) a községek kisebb bűncselekmények elkövetőivel szemben 
mellékbüntetésként alkalmaztak. Használata a katonaságnál is gyakori 
volt. Az elítéltet felültették a faszamárra, a tömeg pedig gúnyolta, üt-
legelte. A népnyelvben és a népmesékben ma is él az emléke. Hát, két-
ségtelenül „emlékezetes" lehetett az ilyen tortúra! 

Meglehetősen sok cikk foglalkozik egyes gazdasági eszközök, szer-
számok, járművek leírásával: fahajó, fakószekér, farhám, farmatring, 
faroskas, fertálytutaj, fogas, földhordó teknő, gajló, gereben, gereblye, 
guzsaly, gyalogszán, hám, hajdiván stb. Az építményeket, építményré-
szeket bemutató cikkek száma talán még ennél is nagyobb: falifülke, 
fakilincs, faluárok, falukapu, falukerítés, fatorony, fazár, fedeles kapu, 
félajtó, földház, füstöskonyha, gabonás, gabonáskas, gabonásverem, gá-
dor, gémeskút, góré, háromosztatú ház stb. Különálló csoportba sorol-
hatók az állatfogó eszközökről és módszerekről szóló cikkek: fajdhurok, 
farkasháló, farkaskert, futóháló, gyalom, gyérháló, haboknya, hajítófa, 
halfogó hurok stb. 

Külön érdeklődésre tarthat számot pl. a gazdasági eszközök kö-
zül a hajdiván, az építményrészek közül a fakilincs, az állatfogó esz-
közök közül pedig a hajítófa. 

A hajdivánt széna- vagy szalmaszállításra használják. Nem egyéb, 
mint két, félkörös ívben meghajlított, vékony husángra kifeszített há-
ló. Kiterített állapotban kör vagy ellipszis alakú, összehajtva 50—60 
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kg széna, szalma elszállítására alkalmas. Maguk a parasztok készí-
tették házilag. A hajdivánnak a magyar nyelvterületen való elterjedt-
sége igen sajátos. A Dunántúl déli és délnyugati részén a Mura—Dráva 
vonal mentén, valamint néhány, Börzsöny vidéki faluban ismeretes. Ma-
gyar elvezései közül legelterjedtebb a bőgő (Baranya). A Börzsöny hegy-
ségben kelepce néven ismerik, a Drávaközben dobó a neve. Nevezik 
még merezsának (Szerémség), koppantónak (Ormánság) kecelének 
(Göcsej), kötröcnek (Drávaszög) stb. A hajdiván megtalálható a dráva-
közi szerbek és a délbácskai szlovákok gazdaságában is. Az Alpok vi-
dékén, Svájcban, Németországban, Ausztriában és Olaszországban igen 
el van terjedve, viszont Erdélyben és az Északi-Kárpátok népeinél nyo-
mát sem találni, ellenben felbukkan a podoliai és a máramarosi hucu-
loknál. Másik európai centruma (az Alpok vidéke mellett) a Baltikum, 
használják a lettek és a litvánok, tőlük pedig átvették a fehéroroszok 
és a lengyelek. Szórványosan skandináv területen is kimutatható. Az 
európai szénagazdaságnak ez a nagymúltú eszköze használatos volt er-
dei lomb, avar szállítására is. 

A fakilincs lakóházak és más épületek egyszerű zárszerkezete. Kis-
kapun, kertajtón is alkalmazták. Az a lényege, hogy a belső oldalán le-
vő fapecekhez (amelyet tengelye körül el lehet fordítani, és zárt hely-
zetben a tokból a kiálló kampóba csúszik) madzagot kötöttek és ezt az 
ajtón ütött lyukon keresztül kívülre vezették. A madzag végére vas-
karika vagy fadarab volt kötve. Az ajtót a madzag meghúzásával lehe-
tett kinyitni. Fejlettebb változatában a fapecket fatengelyhez erősítet-
ték, a tengely végét pedig az ajtón vágott lyukon kívülre vezették. Az 
ajtót a tengely elfordításával lehetett kinyitni. 

Hajítófának azt a mindkét végén kihegyezett 65 cm hosszú, 5 cm 
átmérőjű keményfa karót nevezik, amelyet főleg a pásztorok, vadászás-
ra és verekedésre használtak. A kis- és nagykunsági pásztorok a hajító-
fákat kötélhurokban hordták a vállukon. Verekedésnél megcüvekelték 
egymást egy hajítófával, egyik végénél fogva egymásra hajították. Ha 
farkas vagy kutya támadta meg őket, hajítófát vetettek rá. A pákászok 
madarakat ejtettek el vele. Ezzel a primitív vadász- és verekedőesz-
közzel függ össze a „Nem ér egy hajítófát sam" szólás. Nevezik még 
cüveknek, karónak, nyársnak is. Ez az eszköz honfoglalás előtti török 
eredetű, rokonságban van a bumeránggal. Változatai Európában már a 
felső paleolitikumtól kezdve használatosak voltak. A természeti népek 
körében, a Marshall-szigeteken, Borneón, a Maláj-félszigeten is meg-
található. A hajítófák közé lehet sorolni a libucütőt is. Ezt a kereszt 
alakú, bádoggal megerősített eszközt a bugattyúval felriasztott bíbic-
csapat közé szokták dobni a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvároson. 

Az anyagi kultúra körébe tartoznak még a lexikonnak a használati 
tárgyakkal (faharang, fakanál, fakéreg edény, fakorcsolya, fazék, fazék-
madzag, fésű, fokla, fokos, gyertyatartó, gyufatartó stb.), az ételekkel, 
italokkal (fánk, főzelék, fumu, gomolya, göfölye, gyúrt tészta stb.), a 
növényekkel (faké, festőnövények, fojtott burgonya, fokhagyma, földi-
mogyoró, füvek, gesztenye, görögdinnye, gyógyi alma, gyógynövények, 
gyöngyvirág, hagymakalendárium, hajdina, harmatkása stb.), a népi bú-
torral, berendezéssel (faddi bútor, falravaló, fejőszék, fonószék, forgó, 
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gondolkodószék, gyalogszék, gyékényszék stb.) és a népviselettel (fa-
bocskor, faháncskalap, fátyol, fátyoltű, fehér viselet, fejkendő, fejvise-
let, főkötő, gallér, gallérszűr, gatya, gatyamadzag, guba, gyöngysor, 
gyűrű stb.) foglalkozó cikkei. 

Sajátos társadalomtudományi-szociológiai jellegű azoknak a cik-
keknek a csoportja, amelyek bizonyos foglalkozásokat, tisztségeket, cso-
portokat (fabíró, favágó banda, fazekas, fécikés, fertálymester, fésűs, 
fogott bíró, funerátor, fuvaros, füves, gányó, gombkötő, gödörgazda, gu-
lyás, gyökérásó, hajóvontató banda stb.), illetve munkafolyamatokat, 
eljárásokat (famunka, fattyazás, favágás, fedés, fejen való teherhordás, 
fazekasság, földművelés, füstölés, fejés, gabonatárolás, gabonatisztítás, 
gubafestés, gyapjúfonás, gyapjúszövés, gyékénymunka, gyertyamártás, 
gyertyaöntés, gyomirtás, hajóvontatás, halászat stb.) mutatnak be. 

Nagy teret szentel a lexikon a szellemi néprajznak is. A második 
kötet népköltészeti cikkei foglalkoznak a fabulattal, a falucsúfolóval, a 
falusorolóval, a folklorizációval, a hadirokkantverssel, a hagyatkozás-
sal és más irodalomtudományi-műfaji fogalmakkal. Népdalokról, nó-
tákról számolnak be az alábbi cikkek: (a) faragószék nótája, fejőnóta, 
fonódal, gányónóta, Garibaldi-dalok, gulyásdal, gyermekdal, hadifogoly-
ének, hajósdal, halászdal stb. Népmeséket, mesetípusokat ismertető cik-
kek: farkas-barkas, (a) farkas és a bárány, (a) félelemkereső, halott vő-
legény, Hamupipőke, (a) három jó tanács stb. Balladákat, balladaválto-
zatokat tárgyalnak a következő cikkek: Fehér László, gunaras lánya, 
gyáva szerető, gyermekgyilkos leányanya, halálra táncoltatott lány stb. 
Egy-egy mesehősről, mitikus lényről olvashatunk a Fanyűvő, a Fehérló-
fia, a garabonciás, a Hajnalkötöző királyfi, a hálás halott stb. címszó 
alatt. Mondák és egyéb műfajok is szerepelnek a népkötészeti cikkek 
között: fancsali feszület, (a) fecsegő asszony, Firtos és Tartód, győri vas-
kakas, harangmonda stb. 

A Firtos és Tartód székelyföldi monda, a Korond közelében emel-
kedő két hegycsúcs váromladékairól szól. Firtos, a jó tündér szép vá-
rat építtet, erre Tartód, a gonosz tündér megpróbálja utánozni, majd 
építőversenyre hívja ki. Egyre fogadkozik, hogy különb várat épít, 
mint Tartód. Az a terve, hogy épületéhez a jó tündér várából lopja 
majd ki a szegletkövet. Ez sikerül is neki, gonosz tündérei két nagy 
vasrúdon viszik el a követ, az éjféli kakasszóra azonban a rudak meg-
repednek, az átfúrt szegletkő leesik. így mégis Firtos, a jó tündér lesz 
a győztes. A szegletkövet még ma is mutogatják Korond határában. 

Viszonylag kevés cikk foglalkozik a népzenével (facimbalom, furu-
lya, gordon, gregorián, hangszeres népzene stb.) és a népi színjátszás-
sal (gircsózás, gólyaalakoskodás, háromkirály jár ás stb.), viszont a népi 
táncformákra vonatkozó címszóanyag elég nagy: fárida, farkastánc, fe-
dőtánc, fegyvertánc, futó, gazdasszonyok tánca, gencsi verbunk, gyer-
tyás, verbunk, hajaboka, hajdútánc, hajlika, hármas csárdás stb. 

Hasznosak és szemet gyönyörködtetők a népi díszítő művészet al-
kotásait, módszereit bemutató, szemléltető cikkek: fafaragás, falvédő, fa-
faragókés, fejfa, Felső-Maros menti hímzések, halápi hímzés, hamis la-
posöltés, háromsoros laposöltés stb. 
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Meglehetősen bővelkedik a néprajzi lexikon második kötete a né-
pi játékok, játékszerek csoportjához tartozó cikkekben: fehér liliom-
szál, fogó, fogyó-gyarapodó kör játék, fonóbeli játékok, forgó játékszer, 
gólyázás, golyósjáték, gyermekbál, gyermeklakodalom, Gyertek haza 
ludaim!, gyűjtögető játék, halacskázás, halottas játék, hangadó játék-
szer stb. 

A fonóbeli játékokról szóló cikk valóságos tárháza a népi játékok-
nak. Előfordul itt többféle táncos, párosító, testedző, utánzó, mérkőző, 
beugratós játék, szerelmi jóslás, ügyességi próba. Elterjedt párosító já-
ték volt a Megy a kosár, a Tetszikezés, szomszédkázás, a Kútba estem, 
a Fordulj kisszék! és az orsólesés. Pl. a Megy a kosár játékban rend-
szerint a lány választott párt magának. Az osztó felajánlja a legénye-
ket, általában hármat: — Megy a kosár! — Mi van benne? — Arany-
alma, aranydió, aranypohár stb. Benne ül N. N. (vagy: Neked adom 
N. N.-t). Hová teszed? (vagy: Mit adsz érte?). A lány aszerint felelt, 
hogy tetszett-e neki a felajánlott legény, vagy sem: — Teszem a kö-
tőmbe, az ágyba stb.; vagy — Szedek neki t ü s k é t . . . A játékhoz mun-
kaverseny is kapcsolódott, pl. a lány felajánlotta, hogy hány szálat húz 
a neki tetsző legényért. Erről a játékról már Csokonai is megemlékezik 
a Dorottyában. 

Jól kidolgozottak a lexikonnak a népszokásokkal és a népi hiede-
lemvilággal foglalkozó cikkei. Megismerhetünk belőlük számos jeles na-
pot (farsang, fehérvasárnap, Flórián-nap, gyertyaszentelő, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napja, hamvazószerda, húsvét stb.), szokást (far-
bőrugrás, farsangi köszöntő, fogadalmi tárgy, fonó, Gergely-járás, gózsá-
lás, gunárnyakszakítás, gyermekágy, húsvéti locsolás, kakasütés stb.), 
hiedelmet, kultikus és mágikus eljárást (fák, fecske, frászkarika, füge-
mutatás, gonoszűzés, gyík, haláljóslás, halálmadár, harmatszedés stb.). 

A személyeket bemutató cikkcsoportban találkozhatunk a népha-
gyományban szereplő híres személyekkel (Fábián Pista, Geszti Jóska, 
Hany Istók, Hatvani professzor stb.), mesemondókkal, faragókkal (Fe-
dics Mihály, Furicz János, Gyurkó Pál stb.), a néprajzzal is foglalkozó, 
vagy a néprajz számára is jelentős írókkal, művészekkel, tudósokkal 
(Fényes Elek, Fodor Ferenc, Gaal György, Galgóczy Károly, Garay 
Ákos, Gragger Róbert, Greguss Ágost, Gulyás József, Györffy György, 
György Lajos, Gyulai Pál, Gyurkovics György, Halmos István, Ha-
raszthy Ágoston, Heltai Gáspár, Hunfalvy Pál, Kakas István stb.), nép-
rajzkutatókkal, etnográfusokkal (Faragó József, Fáy Dávid, Fejős Pál, 
Fél Edit, Fenichel Sámuel, Filep Antal, Gáborján Alice, Gönczi Ferenc, 
Gönyei Sándor, Gráfik Imre, Gunda Béla, Györffy István, Györgyi Er-
zsébet, Haáz Ferenc Rezső, Haider Edit, Hermán Ottó, Honti János, 
Hoppál Mihály, Ipolyi Arnold, Istvánffy Gyula, Jankó János, Járdányi 
Pál, Juhász Antal stb.). 

Számos cikknek van jugoszláviai vonatkozása. Pl. megtaláljuk a 
lexikonban a Bácsmegyében született (1812-ben) Haraszthy Ágoston 
útleíró és szőlész rövid életrajzát. Haraszthy az Egyesült Államokban 
megalapította Haraszthy-falvát (a mai Sauk City), valamint tanulmá-
nyozta a csipevé, a winnebago, a salk, a fox és a rade-jakate indián 
törzseket. Itt van továbbá Galgóczy Károly, aki a Szerb Vajdaság és a 
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Temesi Bánság mezőgazdasági statisztikáját dolgozza ki 1855-ben. Kü-
lön cikk tudósít az újvidéki Hungarológiai Intézetről és a jugoszláviai 
magyarok létszámának alakulásáról. A lexikon képanyagában is akad 
Jugoszláviából való (sajnos nem sok): Gombárus a zentai hetipiacon, 
Gyertya- és mézeskalácsárus a zentai hetipiacon, Nagy, pörge karimájú 
kalapot viselő férfi (Kórógy) stb. 
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