
SZEMLE 161

munkái mégis elfeledetté váltak. Korának egyik 
legtájékozottabb folklórkutatója volt, aki ismerte a 
népköltési kiadványokat, naprakész volt a legújabb 
szakirodalommal, a gyűjtők módszertanával, és így 
munkáit a szakirodalmi tájékozottság, a pontos mű-
fajelméleti-műfajtörténeti megállapítások jellemez-
ték. A gyűjtések során kiemelt jelentőséget fordított 
az adatközlők nyelvhasználatára, a helyi nyelvjá-
rás sajátosságainak megőrzésére és feltüntetésére. 
A gyűjtéstől a publikálásig című rész a szöveggon-
dozási elveket és a gyakorlati problémákat mutatja 
be. Így például azt, ahogyan a gyűjtő a dallam nél-
küli lejegyzéseket logikai vagy frazeológiai egysé-
gekbe, versszakokra bontotta.

A szerző a Kanyaró-hagyatékát az európai 
népballadák típuskatalógusának tíz nagy csoport-
ja szerint osztályozta, illetve azokon belül további 
tematikus alfejezetekre tagolta. A kötet legterje-
delmesebb része az összesen 421 tételt tartalmazó 
szövegközlés, melyek között találhatunk mágikus-
mitikus balladákat, legendaballadákat, szerelmi 
balladákat, családi balladákat, társadalmi konfl ik-
tusokhoz kapcsolódó, történeti balladákat, vitézi, 
bujdosó- és rabénekeket, hősi énekeket, sirató és 
balesetballadákat, bűntényballadákat, valamint tré-
fás és csúfolódó énekeket. A Jegyzetekben az egyes 
balladák, az eredeti feljegyzések és a másolatok 
lelőhelyére vonatkozó adatok árnyalják a gyűjtő-
munka ismertetését. A szakirodalmi rövidítések, 

a szójegyzék, az irodalomjegyzék után a Olosz 
Katalin Kanyaró Ferenc munkáinak jegyzékét teszi 
közzé, tájékoztatva az olvasót arról, hogy a folklór-
gyűjtés mellett milyen más témák foglalkoztatták, 
miről írt és publikált.

A kötet további részében név szerint ismerhet-
jük meg a gyűjtésbe bekapcsolódó diákokat, majd 
az ismeretlen gyűjtőktől, valamint korábbi gyűjte-
ményekből származó adatokat. A kötet típusmuta-
tóval, személynévmutatóval, a földrajzi nevek és 
gyűjtőpontok ismertetésével, szójegyzékkel, vala-
mint képtárral zárul.

Befejezésképp elmondható, hogy a kötet jelen-
tőségét és tudományos értékét egyrészt hiánypótló 
jellege, a felbecsülhetetlen forrásértékkel rendelke-
ző iratok közzététele alapozza meg, másrészt Olosz 
Katalin munkája, a kutatás folyamatának feltárása, 
az alkalmazott módszertani megközelítés ismer-
tetése és a fi lológiai pontosság, mely példaértékű 
mintaként szolgálhat hasonló témák és értelme-
zések elkészítéséhez. A szétszóródott hagyatéktö-
redékek összegyűjtésének választékos nyelveze-
tű, precízen szerkesztett és adatolt történetleírása 
hasznos és izgalmas olvasmányt kínálhat nemcsak 
a szűkebb szakma, hanem a szélesebb olvasókö-
zönség számára is. Meggyőződésem, hogy e nagy 
horderejű munka az eddiginél nagyobb visszhan-
got is megérdemel.

Sándor Cecília
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Sztánai Füzetek és Kis magyar néprajz

Kovács Ágnes: Népmese és közművelődés. 
Művelődés Egyesület – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána 2014. 132 old. (Sztánai Füzetek 16.)

A Sztánai Füzetek sorozat 16. kötete Kovács 
Ágnes folklórkutató 57 rádió-előadásának szö-
vegét tartalmazza. A magyar rádió Kis magyar 
néprajz műsorában 1972−1982 között elhangzott 
előadások könyvváltozatának hátterét egy a 20. 
században elkezdődött és napjainkig tovább élő, 

alkotó, teremtő csodálatos családtörténet képezi. 
A kötet a hátsó borítóján (valamint A kiadásról 
szóló utolsó részében) olvasható ismertető szöveg 
szerint „6-8 perces miniesszék, könyvrecenzi-
ók, közérthetően elmondott általános ismeretek” 
könyvvé formált változata. A könyv a Művelődés 
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Egyesület és a Szentimrei Alapítvány kiadásában 
jelent meg.

A Szentimrei Alapítványt Szentimrei Judit 
néprajzkutató, iparművész, Kovács Ágnes testvére 
hozta létre a kalotaszegi Sztánán. A kulturális ala-
pítvány alapszabályzata szerint „a hagyományos 
értékek megőrzését, tudatosítását, továbbfejlesz-
tését, beépítését szolgálja mind a két hazában”. 
Székhelye a sztánai ún. „Szentimrei-ház”, amely a 
szüleiknek, Szentimrei Jenő költő-író-újságírónak 
és Ferenczy Erzsébet dalénekesnek Kós Károly 
által tervezett háza. A helyszín tehát a husza-
dik század művelődéstörténetében Kós Károly 
Varjú-vára és a Szentimrei-ház miatt is jelentőssé 
vált Sztánai-völgy. A Szentimrei Alapítvány cél-
jai között szerepel – többek között – Kalotaszeg 
néprajza, története kutatásának támogatása, az 
együtt élő nemzetiségek néprajzi és művészeti ha-
gyományainak kutatása, e célokat szolgáló köny-
vek és időszaki kiadványok kiadása, támogatása. 
A Szentimrei Alapítványt irányító kuratórium 
állandó tagjai Szentimrei Judit négy fi a (Szabó 
Bálint, Szabó Zsolt, Szabó Bojta és H. Szabó 
Gyula), akik közül Szabó Zsolt irodalomtörténész, 
szerkesztő a Sztánai Füzetek sorozatszerkesztője. 
H. Szabó Gyula a Kriterion Könyvkiadó igazgatója 
a Sztánai Füzetek tervezett sorozatáról nyilatkozta 
2004-ben, hogy a Sztánai Napok rendezvényhez 
kapcsolódnának, melyre minden évben ugyanazon 
hét két napján kerülne sor, a Kós Károly halálának 
napja (augusztus 24.) és a Szentimrei Jenő halálá-
nak napja (szeptember 2.) közé eső hét két napján. 
„Eredetileg elképzelt célja egy-egy kerek évfordu-
lóhoz köthető romániai magyar író, politikus, köz-
életi szereplő pályaképének sokoldalú megrajzo-
lása volna, különös tekintettel az ellentmondásos, 
nem eléggé ismert vagy félremagyarázott csele-
kedeteinek, műveinek értelmezésére, értékelésére. 
[…] Dolgozatokat, illetve a vita anyagát kötetbe 
szerkesztve megjelentetné az Alapítvány Sztánai 
Füzetek sorozatcímmel. […] De a Sztánai Füzetek 
sorozat nemcsak a Sztánai Napokon elhangzott, 
vagy arra elküldött tanulmányokat közölné, helyet 
adhatna olyan munkáknak, melyeket tartalmuk 

ilyen vagy olyan vonatkozásban Sztánához köti.” 
(http://szentimrei.ro/hu/sztanai-napok/ − utolsó 
megtekintés: 2017.04.02) A sorozatban eddig 22 
kötet jelent meg, a legutóbbi 2016-ban: Szentimrei 
Jenő Kalotaszegi ballada című könyve, amely 
a szerző születésének 125. évfordulója alkalmá-
ból került publikálásra, és három színdarabját 
tartalmazza.

A Sztánai Füzetek 16. kötete 2014-ben Kovács 
Ágnes születése 95. évfordulójának állított emlé-
ket. Kovács Ágnes a magyar népköltészet, kivált 
a népmese kiemelkedő folklórkutatója, az 1940-es 
évek közepétől 1990-ben bekövetkezett haláláig 
gyűjtött és tett közzé, értelmezett, tipizált és nép-
szerűsített népi prózai szövegeket – könyv formá-
ban, hanglemezen, diafi lmeken és animációs fi lme-
ken, valamint rádióműsorokban. Ortutay Gyula és 
Viski Károly tanítványaként, a budapesti egyéni-
ségkutató iskola és a történeti összehasonlító mód-
szertan képviselőjeként végezte a mesét mondó 
és hallgató közösségek, a helyszíni jelenségek, a 
kiváló mesemondók és mesetípusok, a mesék nyel-
vezete, előadásmódja, az interetnikus hatások és a 
kortársi világkép vizsgálatát. 

A Népmese és közművelődés kötet szerkeze-
tét illetően az első rész Benedek Katalin előszava. 
Kilencvenöt éve született Kovács Ágnes címmel 
bemutatja Kovács Ágnes munkásságát, rendkívül 
gazdag életművét, a tudós pályaképét, és a követ-
keztetése az, hogy: „kitűzött céljai az elmúlt fél 
évszázad alatt nemhogy el nem avultak, hanem 
aktualitásukat megőrizve minden ponton folya-
matosan megújíthatók”. Az előszót Kovács Ágnes 
főbb művei. Válogatott bibliográfi a és ezt követően 
Főbb sorozatszerkesztések címmel összesen négy-
oldalnyi, szakemberek számára rendkívül hasznos 
bibliográfi ai adattár követi.

A kötet következő, értelemszerűen legterjedel-
mesebb része tartalmazza a rádióban elhangzott, 
gépirat formájában a szerző hagyatékában fennma-
radt 57 tematikus, tudományos ismeretterjesztő elő-
adás szövegét. A Magyar Tudományos Akadémia 
Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársai, Ortutay 
Gyula vezetésével az állandóan változó paraszti 
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kultúra, a néphagyomány átfogóbb, árnyaltabb, 
részletgazdagabb bemutatására törekedtek az 1970-
ben indult, Kis magyar néprajz című rádiósorozat-
tal. Fel szerették volna hívni a fi gyelmet arra, hogy 
a népi kultúrának az eredeti környezetéből kiemelt 
bármely eleme új kontextusba kerülve vagy médi-
umváltás következtében merőben módosult sze-
rephez jut, és ezáltal a folklórból folklorizmus lesz. 
A tömegfogyasztási cikké vált néphagyomány a 
divat szeszélyének van kitéve, hamis képet mu-
tat az eredeti társadalmi viszonyokról és szellemi 
hagyományokról. A tudományos ismeretterjesz-
tő előadások segítségével korrigálni kívánták az 
idillikus, eszményített hagyományfelfogást. Az 
előadások alapján 1978-ban a Magyar Rádió és a 
Minerva Kiadó gondozásában egy kötet is kiadásra 
került, Kis magyar néprajz a rádióban címmel. Az 
Ortutay Gyula által lektorált, Jávor Katalin, Küllős 
Imola és Tátrai Zsuzsanna által szerkesztett válo-
gatásba – több mint ezer rádióműsorból válogattak 
és adtak közre akkor kétszázat – Kovács Ágnes 
nyolc előadása is bekerült: Libalegeltetés; A nép-
meséről; Hősmese, tündérmese, varázsmese, hie-
delemmese; A csalimesék; A trufáról; Rátótiádák; 
Mondókamesék és a nyolcadik Gyermekjátékaink 
történeti vonatkozásai címmel, melynek társszerzője 
Tátrai Zsuzsanna. A Népmese és közművelődés kö-
tetben is olvasható ennek a nyolc rádió-előadásnak 
a szövege a hagyatékban maradt negyvenkilenc to-
vábbi szöveg mellett. A népmeséről mint műfajról, 
a népmese típusait, erdélyi és magyarországi me-
semondókat és a mesemondás alkalmait bemutató 
előadások szövegein kívül a Kriterion Könyvkiadó 
gondozásában 1970–1980 között megjelent olyan 
kötetekről olvashatunk recenziót, mint Balla Tamás 
magyardécsei népmesegyűjteménye (Fehér Virág és 
Fehér Virágszál, 1970), Horváth István magyarózdi 
mesegyűjteménye (Egy gyöngyszem, két gyöngy-
szem, 1970), az Olosz Katalin által feltárt és sajtó alá 
rendezett, sokáig elveszettnek hitt 19. század végi 
székely népmesegyűjtemény, Kolumbán Istvánnak 
a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság 
1897-ben meghirdetett mesegyűjtő pályázatára be-
küldött díjnyertes gyűjteménye (A kecskés ember. 

Udvarhelyszéki népmesék. 1972), Nagy Olga Hősök, 
csalókák, ördögök (1974) című, népmeséről szóló 
„esszéje”, Nagy Olga széki mesegyűjteménye (Széki 
népmesék, 1976), Szabó Judit gernyeszegi mese-
gyűjteménye (Rózsa királyfi , 1977), a Népismereti 
Dolgozatok 1976 és a Népismereti Dolgozatok 1980 
című tanulmánykötetek, Gazda Klára néprajzi mo-
nográfi a formájában közzétett, a gyermekek életét 
és a gyermekjátékokat bemutató doktori disszertáci-
ója (Gyermekvilág Esztelneken, 1980.). 

Bár a könyv formában közzétett rádió-előadá-
sok témája nagyrészt a népmese, olvashatunk a kö-
tetben mondókákról és gyermekjátékokról vagy a 
kalotaszegi varrottasokról is. 

Utószóként olvasható a kötet végén Tátrai 
Zsuzsanna Kovács Ágnes emlékezete című írása, 
mely első ízben a Művelődés 2010/1-es számában 
jelent meg. Ebben a tanulmány szerzője Kovács 
Ágnesre gyűjtőpályázatok szakmai irányítója-
ként emlékezik, az 1971-ben és ’72-ben a Magyar 
Rádió Ifjúsági osztálya által meghirdetett mondó-
ka- és gyermekjáték-pályázat kapcsán. 

A Sztánai Füzetek sorozat 16. kötetét A kiadásról 
és A közölt írásokról (a rádióműsorok közlési utalá-
sairól, a rádióban elhangzott előadások időpontjáról) 
szóló rövid összefoglaló, illetve jegyzék zárja. 

Kovács Ágnes a Kis magyar néprajz sorozatban 
elhangzott rádió-előadásaival egyrészt a tudományos 
ismeretterjesztés szolgálatában fejtett ki tevékenysé-
get, másrészt közvetítő szerepet töltött be az anya-
országi néprajzkutatók és a határon túli autodidakta 
kutatók között, amikor a különböző kommunikációs 
technológiák segítségével próbálta – munkatársai-
hoz hasonlóan – lehetővé tenni a hagyományhoz, a 
népi kultúrához való viszonyulást illető kérdésekhez 
kapcsolódóan az együtt gondolkodást abban az idő-
szakban, amikor magyar nyelven egyetemi szintű 
néprajzoktatás Romániában nem folyt, viszont az 
adott történelmi-politikai keretek között a médiu-
mok – köztük a rádió – segítségével lehetőség nyílt 
átlépni a fi zikai-földrajzi és szellemi határokat, eljutni 
és eljuttatni a gondolatokat a nagyközönséghez és a 
szakemberekhez.

Tekei Erika
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