
SZABAD KÖRI M 

Helyi irodalmi hagyományaink gyűjtése 
(Egy irodalmi topográfia kutatási terve) 

1. Szinte már 25 évvel ezelőtt, a Petőfi Irodalmi Múzeum megalapításakor meg-
született az a gondolat, hogy a múzeum egyik fontos feladata lehetne az írókkal, az 
irodalommal kapcsolatos helyi (városokhoz, falvakhoz kötött) adatok, „hagyományok" 
gyűjtése és a gyűj töt t anyag feldolgozása. Már akkor szerepelt a múzeum irataiban egy 
irodalmi topográfia készítésének közelebbről meg nem határozott terve. Az iskolák 
bevonását is a múzeum kezdeményezte a helyi irodalmi hagyományok gyűjtésébe. Az 
akkor kiadott körlevél kiinduló alapnak tekintette a Vargha Balázs szerkesztésében 
megjelent A magyar irodalom helyi hagyományai (Bp. 1954.) című kötetet. 

A múzeum sok más feladata következtében ez akkor terv maradt, de hogy tovább 
élt, annak egyik bizonysága Lengyel Dénesnek húsz évvel később megjelent, hasonló 
jellegű, ugyancsak az egész ország területét felölelő, képekkel is illusztrált munkája, 
az Irodalmi kirándulások (Bp. 1974.). Időközben több megyében is megjelent egy-egy 
kötet, amely népszerű formában igyekszik bemutatni irodalmi hagyományait. Tudo-
mányos igényű topográfia készítését Kovács József javasolta a múzeum 1974-i évköny-
vében: „Dolgozatom a magyar irodalomtudomány egy hiányzó segédmunkájának, ké-
zikönyvének megteremtését sürgeti, melynek máris számos előmunkálata ismeretes, a 
magyar irodalom hagyományai egyes városokra, területekre vonatkozó gyűjtése for-
májában." Ez az elgondolás is terv maradt. 

1979-ben a fennál lásának negyedszázados évfordulóját ünneplő múzeum ismét fel-
vette tudományos feladatai közé az irodalmi topográfia kutatási tervét. 

2. A most meginduló topográfiai munkálatok végső célja egy nagyszabású lexikon 
megjelentetése. Ez az irodalmi topográfiai lexikon természetesen csak irodalmi „ha-
tárokat" ismerhet, azaz minden helynek benne kell lennie, amely a világ bármely ré-
szén vagy pont ján magyar írók életútján szerepelt, vagy a magyar irodalommal va-
lamilyen kapcsolatban volt. Ezt a magyar irodalmi topográfiát kiegészíti majd egy (a 
Magyar Népköztársaság területére korlátozott) világirodalmi topográfia. Ez egyrészt 
azt foglalná össze, hogy a külföld írói, költői közül kik, mikor, hol já r tak hazánkban, 
s milyen műveik jelentek meg nálunk magyarul. Felmérés készül így nemcsak arról, 
hogy ki mindenki fordult meg századokon át ezen a területen, hanem arról is, hogy a 
felszabadulás óta megélénkült nemzetközi kapcsolataink eredményeképpen kik voltak 
vendégeink, s volt-e az ú t juknak olyan irodalmi „következménye" is, mint például 
Asturias és Neruda könyve, a Megkóstoltuk Magyarországot (Bp. 1968.) vagy Fühmann 
kötete, a Huszonkét nap vagy az élet ú t jának fele (Bp. 1976.). Másrészt ehhez a világ-
irodalmi részhez tartoznának a Magyar Népköztársaság területén a századok folyamán 
létrejött nem magyar nyelvű, nemzetiségi irodalmakra, írókra vonatkozó topográfiai 
adatok is, mint a magyarországi német, horvát, szerb, román, szlovák, szlovén stb. 
irodaiam. Topográfiánk számot adna a szomszéd népek neves írói (pl. Lenau, Hviez-
áoslaw, Goga, Krleza stb.) é le tút jának a mai Magyarország területén lezajlott részéről. 
Irodalmi topográfiánk két arca tehát : a magyar írók és a magyar irodalom szerte a 
világban, és: a „népek hazája, nagy világ" írói nálunk. 

3. A távlati t e rvben szereplő topográfiai lexikon anyagát a mai megyebeosztás sze-
rint tagolva gyű j t jük össze és ad juk közre először egy füzetsorozatban. (Közben foko-
zatosan megindít juk a magyar irodalomra vonatkozó külföldi adatgyűjtést is, amely-
nek az anyaga országonként jelenhet majd meg későbbi füzeteinkben. (Pl. magyar írók 
és irodalom Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Jugoszláviában stb.). 

A megyei gyűj tés élén egy-egy tudományos dolgozó áll, aki már eddig is foglal-
kozott ilyen munkával . Ezt a hatalmas munkát azonban nem végezheti el néhány ku-
tató. Ezért az önkéntes adatgyűjtők és adatszolgáltatók táborát szeretnénk felsorakoz-
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tatni a munka végzéséhez. A Hazafias Népfront Honismereti Albizottsága egyetért a 
múzeum kutatási tervével, támogatja azt, s így számíthatunk a Honismereti mozgalom 
aktíva-hálózatának részvételére. Pillanatnyilag öt megyében és a budapesti V. kerü-
letben van már „gazdája" a gyűjtőmunkának. Velük kerülnek ma jd közvetlen kap-
csolatba azok az egyének és közösségek akik, illetve, amelyek kedvet éreznek irodal-
mi hagyományaink közös gyűjtésére, s ebbeli szándékukat bejelentik múzeumunknak. 
A jelentkezőknek elküldjük a kérdőíveinket és az adatok feljegyzésére vonatkozó tud-
nivalókat. 

Minden magyar íróról a következő adatokat a k a r j u k a lehető legpontosabban 
összegyűjteni és közzétenni: Hol és mikor született; hova és mettől meddig járt isko-
lába ; hol lakott (a. gyermek- és diákként, b. felnőttként); hol fordult meg mint láto-
gató, vendég stb.; hol, mikor jelentek meg munkái; halálnak és temetésének helye és 
ideje; hol van (és mióta) emléktáblája; hol, mikor állítottak neki szobrot; van-e em-
lékszobája vagy emlékmúzeuma; neveztek-e el róla utcát vagy intézményt? (Ugyan-
ezeket az adatokat gyűj t jük a hazai nemzetiségi írókról is, a külföldi írókról pedig azt 
igyekszünk feltérképezni, hogy mikor és hol jártak nálunk.) 

Kiket tekintünk a topográfiába felveendő írónak? Elvünk az, hogy a topográfiának 
nem feladata az értékelő szelektálás. Mindenkit fel kell tehát vennünk, aki az alábbi 
korlátozások szerint írónak minősül: 

1. 1772-ig minden nyomtatásban megjelent mű és sajtótenmék szerzőjét vagy szer-
zőit. 

2. 1772-től 1849-ig mindenki, akinek 
a) szépirodalmi munkája jelent meg bármilyen formában (tehát a lapokban 

közzétett versek, elbeszélések szerzőit is); 
b) tudományos munkája vagy cikke jelent meg a társadalomtudományok (iro-

dalom, más művészetek, nyelvészet, történelem, föld- és néprajz) köréből; 
c) publicisztikai írásai jelentek meg. 

3. 1849-től kezdve csak azok veendők fel, akiknek önálló kötetük is jelent meg, 
vagy akiknek később gyűjteményes kötetekben adták ki műveiket (kiadásukra például 
a felszabadulás előtt nem volt lehetőség). Akiknek még nem jelent meg kötetük, vagy 
akiknek műveiből még semmit sem jelentettek meg későbbi gyűjteményes kötetékben, 
azokkal topográfiánk nem foglalkozik, összegyűjt jük az élő írók ada ta i t is. Nagy szol-
gálatot tehetünk ezzel a jövő iroda lom történés zeinek. (Adataink remélhetőleg a leg-
pontosabbak lesznek, hiszen magukat az írókat kérhe t jük meg, hogy válaszoljanak a 
fenti kérdésekre, illetve azokra, amelyekre a kérdezés napjáig válaszolni lehet.) 

Nemcsak az írók, hanem az irodalommal, irodalmi műveltséggel kapcsolatos intéz-
mények topográfiai adatait is összegyűjtjük. Ilyen intézmények az iskolák, a nyomdák, 
a lapszerkesztőségek, a kiadóvállalatok, a színházak (műkedvelő színjátszás), az irodal-
mi körök és társaságok, a könyvtárak, az olvasókörök, a művelődési házak, a múzeu-
mok és kiállítások. A megválaszolandó kérdés itt is: hol? (helynév, utca, házszám); 
mikor? illetve mettől meddig. 

4. A topográfiai gyűjtés képanyag gyűjtését, ú j fényképfelvételek készítését is fel-
öleli, s az írók arcképeit is gyűjt jük. A füzeteket sok képpel és térképpel óhaj t juk il-
lusztrálni, nehogy unalmas adattengerré váljanak. Nem véletlen, hogy a Hatvany Lajos 
szerkesztésében megjelent Beszélő házak és a Beszélő tá jak — amelyeket szintén az 
írók és a helyek összekapcsolása jellemez — sok művészi fényképpel emelik a közölt 
esszék hatását, vagy hogy Bölöni György fontosnak tartot ta a párizsi Ady-emlékhelyek 
lefényképezését, hiszen a képek nélkül az utcanevek és házszámok semmit sem 
mondanának azoknak, akik sohasem jár tak Párizsban. Az eddigi megyei kiadványok-
ban is jelentek meg képek. Topográfiai gyűjtésünk tehát nemcsak adatok, hanem leg-
a lább olyan mértékben képek gyűjteménye is kíván lenni, bő lehetőséget nyújtva a 
fotózás kedvelőinek is, hogy bekapcsolódjanak ebbe a nagyszabású, fontos és szép tár-
sadalmi munkába. 

* 

A gyűjtés és a kiadás anyagi feltételeivel és lehetőségeivel szándékosan nem fog-
lalkozunk itt. Meggyőződésünk, hogy nemzeti értékeink, ezen belül irodalmi múltunk 
és jelenünk számbavétele, megbecsülése, továbbhagyományozása elsősorban nem 
anyagi kérdés. Egy-egy hely és író iránti érdeklődésnek, szeretetnek kell mozgatnia az 
adatgyűjtőket, az adatszolgáltatókat és a tudományos feldolgozókat egyaránt. Ügysze-
retetből fakadó lelkesedés nélkül semmiféle anyagi támogatás sem tudná megvalósí-
tani e hatalmas gyűjtőmunka igényes elvégzését. Természetesen gondoskodunk majd 
arról, hogy a munkát végzők megfelelő anyagi, erkölcsi megbecsülésben részesüljenek. 
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Most, amikor elkezdjük a munkatársak toborzását, elsősorban azokhoz fordulunk, 
akik városuk (a fővárosban kerületük), fa lu juk vagy egy-egy író, költő szeretetétől in-
díttatva az itt vázolt cél érdekében minden ellenszolgáltatás nélkül szívesen vesznek 
részt ebben a gyűjtőmunkában. Meggyőződésünk, hogy ilyenek nagy számban vannak 
szerte az országban mind a felnőttek, mind az ifjúság körében. Az ő támogatásukra és 
közösségeikre számítunk, jelentkezésüket várjuk. (Cím: Petőfi Irodalmi Múzeum To-
pográfia. Bp. V., Károlyi u. 16. 1053) 

Bodolay Géza 

A néprajz szerepe az oktatásban1 

Talán egy esztendeje épp itt Egerben mondták ki egy tanácskozáson^, hogy törté-
nelemtanításunkat művelődéstörténeti, néprajzi vonatkozásokkal kellene vonzóbbá, 
hatékonyabbá tennünk. Különösen fontosnak tartom a népra jz jelenlétét pedagógus-
képző felsőfokú intézményeinkben az óvónőképzőtől az egyetemekig. A bölcsészeten 
kívül azonban sehol nem tantárgy a néprajz . Pedig Györffy István már a 30-as évek-
ben fölhívta figyelmünket a néprajzi nevelés fontosságára a pedagógusképzésben. S ha 
mára alaposan megváltozott is a magyar társadalom szerkezete, a parasztság és az ér-
telmiség kapcsolata, a falu és város közti különbség kiegyenlítődésének folyamata nem 
fejeződött be. A magyar falusi tanulóif júság elé nem állhat úgy a nevelő, mint modern 
civilizátor, aki mit sem tud településének hagyományos kultúrájáról . 

Miközben fiatal jaink közt divatos a népi ingek, pruszlikok, tarisznyák viselete, a 
táncház-mozgalom, igazából csak keveseket érdekel közülük az a népi kultúra, amely 
ezeket az értékeket létrehozta. Szeretnénk ezért minél több főiskolást, egyetemistát 
látni a néprajzi tudományos diákkörökben, ahol az önként vállalt munka lelkesedésé-
vel a követelményeken felül szert tennének egyfajta ismeretanyagra és készségre. A 
diákkörökben végzett gyűj tő- és feldolgozó munka bizonyára olyan emberekké teszi a 
fiatalokat, akik egész életükben érzékenyek lesznek a társadalmi jelenségekre, helye-
sen lá t j ák ezek összefüggéseit, s mindezek tudatában tevékenységük is igaz célokat 
szolgál. 

A Baja i Tanítóképző Főiskola mintegy 500 hallgatója közül mindössze 8—10-en 
vesznek részt a néprajzi tudományos diákkör munkájában. Foglalkozásaikon alkal-
manként neves néprajzkutatók előadásait hallgatják, néprajzi filmeket néznek meg, 
ismertetik saját gyűjtéseiket, s egy alkalommal közös gyűjtésben is részt vettek már 
Érsekcsanádon. A kétévenként megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciákon rendszeresen és eredményesen szerepelnek magyar és nemzetiségi té-
májú dolgozatokkal. Néhányan el jutnak nyaranként a néprajzi és a honismereti tá-
borokba. Ezek az eredményeink. 

Nincs megoldva azonban a diákköri dolgozatok felhasználása, nyilvántartása. Azt 
hiszem jó volna, ha ezeknek egy-egy példánya mielőbb a Néprajzi Múzeum Ethnológiai 
Adat tárába kerülne, hogy könnyebben hozzáférhessen a magyar néprajzkutatás. 

Ugyancsak megoldatlan a különböző tanszékek, főleg a közművelődési tanszék, 
néprajzi jellegű szakdolgozatainak elbírálása és felhasználása. Jó volna még az is, ha 
az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűj tők országos találkozóira a diákköri tagok is 
minél többen eljöhetnének. A megnyitón örömmel hallottam dr. Hanga Mária okta-
tási miniszterhelyettes és Pásztor Mária, a KISZ KB t i tkárának szavait, melyek szerint 
tudományunk társadalmi bázisát hasznos és jelentős mozgalomnak tekintik, így ez a 
találkozó is megerősíti, hogy helyes úton járunk, s igyekszünk minél több leendő pe-
dagógust bevonni szép munkánkba. 

Fehér Zoltán 

1 H o z z á s z ó l á s k é n t e l h a n g z o t t az ö n k é n t e s N é p r a j z i é s N y e l v j á r á s i G y ű j t ő k IX. O r s z á g o s Ta lá l -
k o z ó j á n , E g e r b e n . (1979. VI I I . ) 

2 I I I . O r s z á g o s D i á k h o n i s m e r e t i K o n f e r e n c i a , 1978. o k t ó b e r . 
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Cserenkó vagy Alapy? 
Ki a szigetvári küzdelem horvát nyelvű történetírója? 

A Honismeret 1979/3. s zámában Taba István ismerteti Budina Sámuel Molnár Imre 
fordí tásában megje lent His tór iá já t Szigetvár 1566. évi ostromáról . A recenzió foglal -
kozik Budina horvát forrásával is, megemlítve, hogy a História „nem az ő müve, ha-
nem Zrínyi familiárisáé, Cserenkó Ferencé, aki a szigetvári hős közvetlen közelében 
szolgált." A r r a vonatkozóan, hogy ki, illetőleg mi volt Cserenkó, a recenzens zava rban 
van. mer t for rása iban különfé le megjelölést t a lá l t : belső inas, komornyik, kisnemes, 
kamarás stb. Nem említi viszont, m i n t ahogy Molnár Imre sem teszi, hogy a ho rvá t 
nyelven írt eredet i krónika szerzőjének nem mindenki t a r t j a Cserenkó (Crnko) 
Ferencet. 

Ismeretes, hogy a szigeti vá r elestét mindössze négyen é l ték tú l : Alapy Gáspár, 
Zrínyi helyettese, tovább Orsics István, aki fogságban halt meg, Cserenkó Ferenc ko-
mornyik és Geréczy Bertalan, aki szolga volt. A kör tehát ké t személyre: Alapyra és 
Cserenkóra szűkül le. De nézzük Budinát! Műve előszavában megjegyzi, hogy a hor -
vát krónika szerzője Zrínyi mel le t t „a cubiculis fű i t " — udvarbeli , lakószobabeli e m -
ber volt, aki „szemlélője és auctora (résztvevője) is volt a szörnyű tragédiának". 
Ezek mindke t tő jük re vonatkoztathatók. 

Nézzük azonban magát a krónikát . Waczulik Margit tör ténész szerint: „ í rása m ű -
velt embernek muta t ja , aki előtt nem ismeret lenek a humanis ta tör ténet í rás sa já tos -
ságai. Beszámolója részletes és pontos, előadása helyenként lendületes és mindvégig 
magán viseli az átélés melegségét." Mindezeket aligha lehet feltételezni egy k o m o r -
nyikról, aki a krónika szövege szerint eléggé szolgai szerepet játszott Zrínyi mellet t . 
Csak egy pé ldá t ! „Amikor már látta Zrínyi úr, hogy a vár vadul ég, és nem lehet töb-
bé megmaradni benne, megparancsolta komornyikjának, Cserenkó Ferencnek, hogy ad-
jon tiszta ruhát rája, inget és egyebeket. Megparancsolta, hogy hozzon atlaszt stb." 
Cserenkó nyi lván nem fogalmazott volna ilyen keményen sa já t magáról , s mint szol-
gának nem lehete t t annyi harcászat i ismerete, min t amennyit a krónika írójáról f e l t é -
telezhetünk. 

A szerzőség kérdésében ezért választásunk szükségképpen Alapy Gáspárra esik. 
Öreá illik legjobban a „belső udvarbeli" megállapítás, hisz Zrínyi Miklós nővérének, 
Margi tnak volt a fia, Zrínyi helyettese, akivel a szigeti vá rkap i t ány minden hadászat i 
tervét megbeszélte, közölte, s ekként Alapy nemcsak szemlélője, de alkotója, auk to ra , 
feljegyzője is volt a szigeti küzdelem eseményeinek, ö méltán beszélhet a krónika szö-
vegében „a mi vitéz embereink"-ről; Cserenkó szájából ez nagyképűségnek tetszenék. 
Alapynak, a későbbi horvát b á n n a k lehetett é rdéke a szigeti küzde lem hősiességének 
feltárása. Ezért Zrínyi beszédébe beleszőtte a s a j á t magára vonatkozó részt is: „Mind-
nyájatoknak tudtára adom: hogyha engem elragad a halál, akkor helyemre és az én 
képemben unokatestvéremet, Alapy Gáspárt teszem, és megparancsolom nektek, hogy 
neki engedelmeskedni tartoztok, és úgy tisztelni őt, mint engem. Amit pedig ő bárki-
nek parancsol, azt meg kell tenni." Cserenkó mindenre ilyen pontosan nem emlékez-
hetett. 

A horvát krónika szerzője a csata után tör téntekről nem szól semmit. Bizonyára 
azért, mer t e r re oka volt. A pokoli küzdelem vége felé ugyanis Alapy Gáspár vissza-
futott , és egyszerű szolgaruhába öltözve e lbúj t . Később ráta lá l tak, de megkegyelmez-
tek életének, m e r t szolgafélének gondolták. Könnyen nézhették annak, mert alacsony 
termetű, púpos ember volt. ö n m a g a jó h í rnevének megóvása érdekében a következő 
szavakat a d j a a kirohanni készülő Zrínyi szá jába : „Aki meghal, Istennel lesz, aki pedig 
megmarad, annak mindig jó híre lesz!" Ezt Zrínyi így nem mondha t ta , mer t biztosra 
vette mindanny iuk halálát. 

Alapy Gáspár — horvát for rások szer int : Alapics — később a török fogságból 
kikerülve megbízást kapot t a Gubecz Máté vezetése alatt ál ló parasztfelkelés l everé -
sére. Eleget is te t t megbízatásának, és 1573. f e b r u á r 6-án a Száva és a Kupa folyók 
között szétszórta a lázadó parasztokat . Érdemei elismeréséül 1574. október 15-én h o r -
vát bánná nevezte ki a király. 

Azt hisszük, a fel tár t indokok több oldalról is Alapy Gáspár krónikaszerzőségét 
Í g a Z O l j á k " Dr. Tóth István 
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Paloznak 

Ez a veszprémi járásban fekvő kis falu kiesik a Balaton turistaforgalmából, pedig 
Csopaktól mindössze 4,5 km-re fekszik a dombokon, szép kilátással a tóra. 

Érdemes a fa lu utcáit végigjárni. Kevés fa luban maradt meg az a hangulat, ame-
lyet „igazi dunántúl i kis fa lunak" mondunk. A fehérre meszelt tornácos parasztházak 
között csak a villanyoszlopok jelzik, hogy nem falumúzeumban járunk. A falu közép-
pont jában egy kis teret találunk, ra j ta őrködő haranglábbal. A térre nyílik az Árpád-
kori templom színes kertje. A templom maga is szép látvány, és különlegessé teszi a 
déli oldalon ú jabban feltárt bejárat . Román stílusa a XIII. századból való, 1835-ben 
részben átépítették, klasszicista stílusúra. 

Múzeumnak berendezett házat is találunk itt, melynek eszközei bepillantást ad-
nak a falu egykori életébe. 

Szajkó Pál 

A főtéren álló harangláb 
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