
Konv/vöpoic 

Veszprém megyei 
honismereti 
tanulmányok I—X. 

1972-ben jelent meg először a Veszprém megyei 
honismereti tanulmányok a honismereti mozgalom 
Veszprém megyei fórumaként. Az eltelt tizenhá-
rom év alatt tíz kötete látott napvilágot. Éri István 
az első kctet bevezetőjében a sorozatnak tervezett 
kiadvány jelentőségét elsősorban abban látta, hogy 
publikációs lehetőséget teremt a megye öntevékeny 
kutatói számára. Ennek különösen Veszprém me-
gyében nagyon nagy a jelentősége, hiszen néhány 
„úttörő jelentőségű, országosan elismert kezdemé-
nyezés . . . mint például a megye helytörténeti lexi-
kona vagy régészeti topográfiája" mellett, alig-alig 
kapott szerepet a helytörténetírás. Pedig, mint ar-
ról a megjelent tíz kötet bizonyságot is tesz, szép 
számmal akadnak, akik szűkebb hazájuk történe-
tét, szokásait gyűjtik, kutatják. S még többen van-
nak, akik örömmel olvassák ezeket a közlemé-
nyeket. 

A tanulmányok szerzői, az öntevékeny kutatók 
legnagyobbrészt pedagógusok, de van közöttük jo-
gász, levéltáros, könyvtáros, tsz-tag, és az utóbbi 
időben pedig egyre több muzeológus, nyelvész, 
néprajzkutató. (Ez utóbbiakról már nem is mond-
ható el, hogy amatőr gyűjtők-kutatók.) A kötete-
ket szerkesztőbizottság szerkeszti. A szerkesztő 
1972—1973-ban Raj fai István, 1976—1984-ig Had-
nagy László, 1977-ben Beszteri Béla, 1980-ban Haj-
dú Mihály és Rácz Endre voltak. A kötetek indulá-
suk óta változatlanul tematikus szerkesztésűek.' 

A legnagyobb számban szereplő nyelvészeti ta-
nulmányok egyrészt az országos névtudományi 
konferencia előadásai, másrészt egy-egy településen 
végzett földrajzi név, állatnév, személynévgyűjtést 
feldolgozó közlemények. Ezt követik a munkás-
mozgalom-történeti, a politikai és katonai esemé-
nyeket, a történelmi évfordulókat leíró, feltáró 
munkák. Egyenlő számban jelentek meg az úttörő-
történeti és az üzem-, intézmény-, tsz-történeti 
írások. Szép számban olvashatunk falu- és város-
történeteket vagy ezek részleteit. 

Jelentősek a honismereti, helytörténeti bibliográ-
fiai összeállítások, amelyek két kötet kivételével 
folyamatos tételszámozással jelentek meg. Ez ideig 
2024 olyan kéziratos müvet, többnyire pályázato-
kat, dolgozatokat, diplomamunkákat regisztrálnak, 
amelyek témájuk és szerzőjük szerint legtöbb eset-
ben a Veszprém megyei helytörténeti irodalomhoz 

tartoznak. Külön értéke a bibliográfiának, hogy 
minden egyes tételnél közli a lelőhelyet is, ami 
kéziratos anyagnál különösen fontos. Földrajzi mu-
tató egészíti ki valamennyit. 

Kisebb számban találhatunk a kötetekben szín-
játszástörténeti, irodalmi, zenei írásokat, könyvis-
mertetéseket. A közlemények terjedelme, színvona-
la változó. Az utolsó, tizedik kötet is értékes válo-
gatás. Részletesebben azért érdemes szólni róla, 
mert hiánypótló, összegző erdeme is van. A Veszp-
rém megyei nemzetiségi kutatás eredményei az or-
szágoshoz viszonyítva szerénynek mondhatók. Az 
utóbbi időben azonban a szakemberek és az önte-
vékeny kutatók figyelme és érdeklődése, kutatási 
eredményei kedvezően változtak. 1982 októberé-
ben a H N F Megyei Művelődéspolitikai és Nemze-
tiségi Szakcsoportja, valamint a Bakonyi Múzeum 
nemzetiségi konferenciát rendezett Városlődön. Itt 
hangzott el a kötetben közölt tanulmányok nagy 
része. S. Lackovits Emőke, a veszprémi Bakonyi 
Múzeum néprajzosa bevezető tanulmányában ösz-
szegezte a magyarországi és megyei nemzetiségi ku-
tatás eddigi legfontosabb eredményeit, és körvona-
lazta a jövő kutatási feladatait is. Lényeges, sürgős 
munkaként jelölte meg a nemzetiségi történeti és 
néprajzi bibliográfia összeállítását, s többek között 
a népi díszítőművészet, a háziipar és kisipari tevé-
kenységek, a népviselet és a folklór különböző te-
rületein végzendő gyűjtéseket, a nemzetiségi falvak 
földrajzi neveinek összegyűjtését. A sok-sok feladat 
elvégzésében az etnográfusok továbbra is számíta-
nak az önkéntes néprajzi gyűjtők közreműködésére. 

A továbbiakban a Veszprém megyei németek és 
szlovákok körében végzett gyűjtő-, feltáró munkák 
eredményeiről adnak számot a közlemények: lako-
dalmi, ünnepi, halottas szokásokról, szakrális ha-
gyományokról, a lakáskultúra változásairól, a vise-

' i . (1*72) Szemelvények • felszabadulási pályázat dol-
gozataiból; II. (1973) Válogatás a néprajzi ét nyelvjárási 
pályázatokra beküldött dolgozatokból; III. (1976) Válo-
gatás az üzemtörténeti pályázatok dolgozataiból; IV. 
(1977) Válogatá. az MSZMP Veszprém Megyei Bizottság 
Oktatási Igazgatóságának felszabadulási jubileumi pálya-
munkáiból; V. (1978) Válogatás a helytörténeti, munkás-
mozgalmi és üzemtörténeti pályázatokból, szakdolgozatok-
ból: VI. (1979) Munkásmozgalom- és helytörténeti tanul-
mányok; VII. (1980) Név és társadalom: az 1980 szep-
tember 22—24-én Veszprémben megtartott III. Országos 
Névtudományi Konferencia előadásai; VIII (1981) Har-
mincöt éves az úttörőmozgalom. Válogatás az úttörő-
történet-kutatás Veszprém megyei eredményeiből; IX. 
(1983) Tízéves a veszprémi üzemtörtéoet-irók klubja. 
Válogatás a megyei üzem- és intézmenytörténeti. valamint 
helytörténeti dolgozatokból; X. (1984) Veszprém megye 
nemzetiségeinek néprajzi kutatása: az 1982. október 23-án 
Városlődön megtartott megyei nemzetiségi konferencia 
előadásai. 
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letkutatás eredményeiről. Más tanulmányok egy-
egy népszokás megjelenését vizsgálják a dunántúli 
nemzetiségeknél. Szinte valamennyi közleményhez 
az adatközlők névsora, bibliográfia és gazdag kép-
anyag is csatlakozik. 

A Honismereti tanulmányok eddigi tíz kötete 
fontos szerepet töltött be a Veszprém megyei hon-
ismereti mozgalomban, s várhatóan sok értékes 
gyűjtés-kutatás színvonalas feldolgozását olvashat-
juk az ezután megjelenő köteteiben is. 

Kolozs Barnabásné 

PILLICH LÁSZLÓ: 

Városom évgyűrűi 

(Kriterion, 1985.) 

Vékony, százhuszonegynéhány oldalas könyvet 
sodort elénk a véletlen, a lelassuló könyvcsere hor-
dalékaként. Ez a könyv azonban igazgyöngy, ne-
hezen felbecsülhető értékű terméke az erdélyi ma-
gyar tudományosságnak és természetesen a szerző-
nek, a kolozsvári Pillich Lászlónak. Mi adja ennek 
a kiadványnak a különleges értékét? Mit is takar 
a költői hasonlattal felérő cím? Kolozsvárról van 
szó, mégpedig ezúttal nem a turisták előtt is úgy-
ahogy ismert belvárosról, a Mátyás szülőházzal és 
a Farkas utcai templommal. Hanem arról a szinte 
tudomásul sem vett külvárosról, amelyet az elmúlt 
években felfaltak, vagy felfalnak a lakótelepek, s 
amelyhez egyre gyérülő szálú kötelékek fűznek 
minket. Hogy is írja a szerző: „A jelent elképzel-
hetetlenné teszi a múlt ismeretének hiánya! Érté-
kelhetetlen a »mivé lett«, ha ismeretlen a »milyen 
volt«. A város úgy válik befogadhatóvá, ha érzé-
kelhetővé válik benne mindenkori önmaga, a teg-
napi éppúgy, mint a holnapi. Kíváncsi vagyok a 
régi városra, mert anélkül felismerhetetlen szá-
momra, hogy mi benne az új! 'Mint ahogy idegen 
marad mindazok számára a holnapi város, akik 
esetleg évtizedek, évszázadok múltán közönyösek 
lesznek mai élete és éltetői iránt. Csakis időbeni 
vizsgálódással rajzolódnak ki a város életének »év-
gyűrűi« épülésének övezetei, az előzőeket mindig 
belvároshoz közelítő újabb és újabb külvárosok." 
A mondat utolsó része riasztó lehetőségként lebeg 
a jövőben, az értelmetlenül felpuffadt város, ame-
lyik mint valami mesefigura állandóan csak hízik. 

Pillich László végigjárta a kolozsvári külvároso-
kat Kolozsmonostortól a Kölesföldig. Faggatta a 
még megmaradt házakban az öregeket az utca, a 
városrész múltja felől. Költői félhomályból tűntek 
elő a rég elhalt iparosok és földészek, a bezárt és 
megszűnt szatócsüzletek, pékek és a kertvendég-
lők. Különösen érzékletesen tárja elénk a könyv 
ennek az általunk nem ismert erdélyi kisembernek, 
munkásnak, vasutasnak, Székelyföldről, Mezőség-
ről bevándorolt, kivetkőzött parasztnak a múltját, 
kötődését a „sáros, hol poros útmellékéhez". Las-
san a felejtés homályába tűnő utcanevek jönnek 
elő — Szamosköz utca, Felsőszén utca, Hárompüs-
pök tér —, az irodalmi hivatkozások és emlékezé-

sek személyessége egészen különleges ízt ad a: 
írásnak. Az ember érzi az elbeszélés nyomán a Pa-
ta utcai Kádár-féle pékségből kiszüremlő kenyér-
szagot, vagy Pávai Károly fűszer- és csemegebolt-
jának gyarmatáruktól illatozó mesevilágát. A szer-
ző végigkutatott huszonhárom külvárost, többek 
között a Rácz-telepet, a Pillangótelepet, a Tóközt, 
a Fellegvár lábához simuló, múlt századbeli híres 
történész nevét őrző Kőváry-telepig. 

Ahogy a városrendezési mánia a múlt században 
eltüntette a kolozsvári várfalakat és városkapukat, 
alig hagyva meg valamit is mutatóba, úgy falja fel 
ma a város szíve felé terjeszkedő lakótelep és to-
ronyház a „Borbély sarkát", s alig marad egy-két 
„kicsi ház még ma is ott lapulva a tömbházak 
szomszédságában, az utca kövei közé búvó abla-
kokkal, tanújaként távoli időknek, melyeket tán 
már be sem képes fogadni az emlékezet". És a la-
kókat szerteszéjjel szórta az átalakulás, félszázados 
lakóközösségek törnek darabokra, egész életforma 
vész el örökre, emberi kapcsolatok szűnnek meg 
talán egyszer s mindenkorra. Ennek a keserves át-
alakulásnak áldozatul eső házaknak, utcáknak, em-
bereknek állít emléket Pillich László torokszorító 
könyvében. Méltó társa a fotográfus Feleki Ká-
roly, akinek képeit a nyomda ezúttal nagyon jó mi-
nőségben reprodukálta. 

Bodor Ferenc 

GYÁNI G Á B O R : 

Család, háztartás 
és a városi cselédség 

(Magvető, 1983. 251 old.) 

A megkopott Rákóczi úti bérházban — ahol 
születtem — az ötvenes években, kisfiúként még 
találkozhattam Édes Anna kései utódával. Emlék-
szem állandó sürgetésére, emlékszem a mosóteknő-
ben ázó ruha friss illatára. És emlékszem arra is, 
hogy bár anyánk lehetett volna, nekünk, a házban 
élő gyerekeknek is csak „Erzsi" volt. Aztán Erzsi 
eltűnt a főmérnökék lakásából. Férjhez ment, visz-
szaköltözött a falujába? Nem tudom. Sorsán csak 
most kezdtem el tűnődni, hogy elolvastam Gyáni 
Gábor tanulmányát. 

A Gyorsuló idő sorozat kötete a magyar társa-
dalom talán legelfelejtettebb, legsanyarúbb sorsú 
rétegének életét tárja fel levéltári források és sta-
tisztikai felmérések alapján. Gyáni Gábor kötete a 
megújuló magyar társadalomtörténet-írás nagy nye-
resége. Az új utakat kereső társadalomtörténet 
nem a nagy formációk felől közelít témájához, ha-
nem elsősorban a család helyzetét vizsgálja. A pol-
gári család történetének kutatása még nem tekint 
nagy hagyományokra vissza Magyarországon, ezért 
módszertanát nem vehette át kész formákban. A 
történetírás hagyományos forrásai mellett a család-
történet új szempontú kutatása új forrásokat is be-
vont vizsgálódási körébe: szépirodalmi műveket, 
irodalmi riportokat, szociográfiai felméréseket. 
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A cselédség történetét Gyáni Gábor a polgári 
család múltjához kapcsolódva tárgyalja. A városi 
cselédség kialakulása annak a folyamatnak volt kí-
sérője, hogy a polgárság — elsősorban persze a 
nagypolgárság és a középosztály — már igyekezett 
megszabadulni a házi munkától, annak minden 
nyűgétől. Budapest társadalmában — a kötet a fő-
város cselédségét vizsgálja — a háztartási alkalma-
zottak száma 1847—1910 között mintegy nyolcszo-
rosra emelkedett: 8444-ről 67 922-re. Honnan jött 
ez a nagyszámú fiatal lány a fővárosba? Gyáni 
meggyőzően bizonyítja, hogy az ország azon terü-
leteiről érkeztek, ahol a nagybirtok uralma miatt 
a parasztság életfeltételei mostohábbak voltak, 
mint a többi területen. így például a Tiszántúl el-
sősorban birtokos paraszti lakosságú területeiről 
sokkal kisebb arányban jöttek Budapestre a fiatal 
lányok, mint a Dunántúl nagybirtok uralta vidé-
keiről. A gazdasági kényszer mellett azonban Gyá-
ni felhívja a figyelmet egy nagyon fontos körül-
ményre is. A cselédek számára a városi életforma 
bizonyos elemeinek elsajátítása a mobilitást jelen-
tette. Egy olyan belső késztetéssel állunk szemben 
a polgárosulás felé, melyről eddigi történetírásunk 
nemigen vett tudomást. Éppen azok a rétegek vol-
tak a legvállalkozóbb kedvűek, mondjuk úgy: leg-
bátrabbak, melyek számára a polgárosulás felé az 
egyetlen lehetséges utat a cselédsors jelentette, vélt 
és valódi előnyeivel együtt. Mert a megalázó sors 
mellett előnyt is jelentett cselédnek ienni. A szűkös 
keresetet a fiatal lány félretehette a stafírung meg-
vásárlására, megalapozva későbbi házasságát, vagy 
sok esetben a fővárosból érkező pénz jelentette az 
otthoniak számára az egyetlen biztos anyagi forrást. 

A cselédsors tragikus és megalázó volta nem is 
abban nyilvánult meg, hogy sokat, napi 15—18 
órát kellett dolgoznia a cselédnek. A liberális kor-
mányzatok a cselédkérdésben nem vették figyelem-
be az idő haladását. Az elszegődött cseléd feladta 
személyi függetlenségét, s a gazda függésébe ke-
rült. Mint önálló jogalany megszűnt létezni. A cse-
lédtartó háztartások állandó panasza volt a cselé-
dekkel szemben, hogy követelőzők, akaratosak, en-
gedetlenek, pedig arról volt szó, hogy a polgári 
társadalom körülményei között csak mesterségesen 
lehetett fenntartani — úgy-ahogy — a hagyomá-
nyos patriarchális viszonyt gazda és cseléd között. 
A cselédség számára előnyösebb lett volna a bér-
munkás jellegű munkaviszony: az adok-kapok ri-
deg, üzleties, ám a maga módján korrekt kapcsola-
ta. Egy ilyen viszonyban azonban pontos munka-
szerződés szabályozza, mi a feladata a bérmunkás-
nak, és épp ezt nem akarták a cselédtartók. 

Az összeütközésben érthetően a gyengébb fél 
vesztett. Ez az oka Gyáni Gábor szerint a cselédek 
közötti öngyilkosság magas arányának. Századunk 
harmincas éveiben olykor az évi cselédlétszám 1 
százalékát is elérte az öngyilkosság! A megdöbben-
tően magas szám világosan jelzi a réteg kiszolgálta-
tott, embertelen helyzetét. 

A deviáns magatartásformák egyébként nem 
voltak jellemzőek a cselédekre. Bár a prostitúció 
utánpótlásának nem elhanyagolható részét soraik-
ból merítette, a szabadosabb nemi élet a zárt falusi 
közösség alóli felszabadulásnak tekinthető. A bű-
nözésben két területen volt magasabb a cselédek 

aránya a lakosság többi részéhez viszonyítva: az 
értéktelen, vagy kisebb értékű háztartási lopások-
ban — jellemző egyébként, hogy a büntetőtörvény-
könyv a cselédek bármilyen értékű lopását bűntett-
nek nyilvánította, nem szabálysértésnek! —, vala-
mint a csecsemőgyilkosságban és magzatelhajtás-
ban. A csecsemőgyilkoeság tragikus kísérőjelensége 
volt a törvénytelen születéseknek: a századelőn 
mintegy fele, a két világháború között mintegy 
harmada cselédanyától származott. 

A társadalom némely körei látták is a cselédsors 
gondját, nehézségeit. Átfogó megoldást azonban 
nem tudtak találni. Szórványos kísérletek történtek 
a cselédközvetítés megoldására, a munkavállalás 
szabályozására, de ezek az elszórt kísérletek nem 
vezettek eredményre, elsősorban az érdekelt polgá-
ri rétegek ellenállása miatt. Az 1920-as években 
ugyan kiterjesztették a betegbiztosítást a házi cselé-
dekre is, sőt 1928-ban az öregség és rokkantság 
esetére szóló biztosítást is megvalósították. A nagy 
fluktuáció miatt azonban a cselédeknek csak el-
enyésző része részesült szociálpolitikai juttatásban: 
3,4 százaléka kapott táppénzt, 5,5 százaléka jutott 
ingyenes kórházi ellátáshoz. A hatósági szociálpo-
litika mellett a társadalmi egyesületek sem tudtak 
kellő támogatást nyújtani a cselédeknek: a felállí-
tott cselédotthonokban csupán néhány száz férő-
hely állt rendelkezésre. 

A cselédség története Magyarország történeté-
nek kapitalizmus kori korszakát ívelte át. Munká-
juk láthatatlanul épült bele a főváros múltjába; de 
ha a századforduló virágzó magyar nagypolgári 
kultúrájára gondolunk, azokra az eredményekre, 
amelyeket ez a réteg néhány évtizedes virágzása 
során elért, ne feledkezzünk meg azokról sem, 
akiknek — ha mégoly szerény része is, de — része 
volt mindebben. 

Pogány György 

NAGY JENŐ: 

Néprajzi és 
nyelvjárási 
tanulmányok 

(Kriterien, 1984. 390 old.) 

A magyar néprajzi köztudat, a népi műveltség 
fölmutatott értékeit számon tartó és ennek kö-
zösségformáló-, megtartó erejét felismerő közvéle-
mény, a mai romániai magyar etnográfia kiemel-
kedő és meghatározó egyéniségei között tartja 
számon a kötet szerzőjét. Hazai tájon, a magyar-
országi értő közvélemény, elsősorban az ötvenes 
évek kutatási eredményeiből, az elmúlt évtizedben 
megjelentetett nagysikerű monográfikus munkák 
(Kászoni székely népművészet, Szilágysági ma-
gyar népművészet, Kalotaszegi magyar népviselet, 
Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet és 
Moldvai csángó népművészet c. kötetek) társ-
szerzőjeként ismerhette meg. Ezekben a művekben 
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kutatása főképpen a magyar népi öltözetek meg-
ismerésére terjedt ki: bemutatta a romániai ma-
gyarság jellegzetes népcsoportjainak színpompás 
népviseleti anyagát, s ehhez kapcsolódó szakszó-
kincsét. Ezenkívül, a lehetőségek keretein belül, 
külön publikációkban dolgozta fel a Fekete-Kőrös 
völgyi és torockói magyarság, a Hargita megyei 
székelyek népi öltözetét, és még további magyar-
lakta kisebb tájegységekben végzett viselettörté-
neti kutatásokat. Nagy Jenő ma a keleti magyar 
néprajzi csoportok viselettörténetének legavatot-
tabb ismerője. S éppen ezért rendkívül sajnálhat-
juk, hogy munkásságának ilyen jellegű összefog-
laló, monografikus gyűjteménye eddig még nem 
jelent meg. 

A több mint négy évtizedes tudományos tevé-
kenységét gondosan számon tartók azonban azt is 
tudják: a Csűry Bálint professzor nyelvjáráskutató 
iskoláján pallérozott tudósnak ez a szakág csupán 
egyik, kezdetben talán kényszerűség szülte, de ké-
sőbb erősen a szívéhez nőtt területe. Nagy Jenő 
ugyanis, a népnyelvi búvárlat említett debreceni 
egyetemi oktatójának tanítványaként, tudomá-
nyos pályája kezdetén, nyelvjáráskutatónak indult. 
De már az induláskor oly mélyen és kitörölhe-
tetlenül emlékezetébe véste a példaadó profesz-
szor örökérvényű igazságát: ,,mindent összefüggé-
sében keü vizsgálni, a nyelvet és mögötte lévő tár-
gyi világot együtt", — hogy munkálkodása köz-
ben óhatatlanul a teljes népélet, az egész keleti 
magyar népsors tárult fel előtte. 

Nagy Jenő már pályája kezdetén a népi élet-
forma anyagi világának, a népi mesterségek, fog-
lalatosságok munkafolyamatainak aprólékos megis-
merésével kutatta fel az ősi kifejezéseket meg-
őrző népi szakszókincset. Felismerte, hogy csak 
a népi élet és szokásvilág teljesebb megismerése 
segítheti elő olyan értékes szöveganyag gyűjtését, 
mely egy később összeállítandó tájszótár alapjává 
válhat. Így jutott el a „szavaktól a dolgokhoz", 
a nyelvjárás tanulmányozásától, a népélettel való 
teljes azonosulásig; így vált a nyelvésznek indult 
tudósjelöltből, egyben a népsorsot is vállaló et-
nográfus. Nagy Jenő a népi mesterségek, a ha-
gyományos munkaformák nyelvésze és jeles tudósa. 

Ez a termékeny kettősség vonul végig ezen a 
tanulmányköteten is, amelyben a szerző négy év-
tizedes tudományos munkásságából nyújt gazdag 
válogatást. A kötetben Nagy Jenő négy cso-
portba tagolta a tanulmányokat, eddigi munkás-
ságának jellemző darabjait. A törzsanyagot a 
Népi életforma köréből főcím alá csoportosított 
dolgozatok alkotják. Ezekben a kalotaszegi Ma-
gyarvalkón folytatott több évtizedes gyűjtőmunkája 
eredményeit rendszerezi egységes szerkezetű ta-
nulmányba. A dolgozatok zömmel a kendermun-
ka, a textilfeldolgozás, a szénacsinálás, a juhsajt-
készítés és más sajátos kisipari, háziipari munka-
folyamatok tudományos leírását tartalmazzák. De 
a legkisebb írásban is megkapjuk a különleges, 
Nagy Jenőre jellemző, értéktöbbletet: ahogy a 
folyamatok részletes rekonstruálása mellett, érzék-
letesen megeleveníti a munkafázisok teljes rész-
letességű szakszókincsét. A munkamódok tárgyalá-
sa közben pedig — miképpen a nép is egybe-
kapcsolja a munkát és a szórakozást — helyen-
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ként teret kap az odatartozó népi játékok ismer-
tetése is. így kerül sor a fonás folyamatának be-
mutatása mellett, a fonóházi játékok, énekek 
(,,dúd"-ok), szokások közlésére. És ugyanilyer 
részletesen mutatja be a munkaeszköz-készítés 
módokat, esetenként ezek művészi kivitelezését éf 
a készítés továbbhagyományozásának kialakult 
szokásrendszerét. A szótörténet-viselettörténet cí 
mű rövidebb írásában a szótörténetkutatás jelen-
tőségét világítja meg. 

A szerzőnek a harmincas évek végén lehetősége 
nyílt — a készülőben lévő Magyar Nyelvjárá-
sok Atlasza és az Új Magyar Tájszótár szerkesz-
téséhez gyűjtendő tapasztalatok végett — német 
tudományos intézetekben tájékozódni a német 
nyelvjáráskutatás helyzetéről, majd a későbbiek fo-
lyamán, az erdélyi gondolat szellemében, termé-
keny munkásságot fejtett ki az erdélyi szász ere-
det- és nyelvjáráskutatásban is. E tárgykörben ké-
szített tanulmányait, melyeknek különösen mód-
szertani vonatkozásai számíthatnak általánosabb 
érdeklődésre, a Nyelvjáráskutatás köréből és A 
nyelvi kölcsönhatások vizsgálatához című részben 
gyűjtötte egybe. A Beszterce-Naszód megyei Sófal-
va község nyelvében mutatkozó román nyelvi ha-
tásról című tanulmány, bőséges nyelvi anyaggal, 
szókészlettel illusztrált írás, s a nyelvtudomány 
módszereivel igazol egy, a történelemtudomány 
előtt sem ismeretlen folyamatot: hogyan indult 
meg a Beszterce-Naszód megyei magyarság elro-
mánosodása már a XVIII . század előtti időszak-
ban. Például szolgál a tanulmány annak bizonyí-
tására, hogy az erdélyi magyar fejedelemség, majd 
az osztrák—magyar kettős államhatalom koránt-
sem korlátozta a nemzetiségek anyanyelvhasz-
nálatát, ellenkezőleg, az akkori kozmopolita ural-
kodó osztály nem élt a magyar nyelwédelem 
érdekében még a kívánatos lehetőségekkel sem. 
így történhetett meg: a megyében a szász és ma-
gyar lakosság közé folyamatosan betelepülő ro-
mánság a XVIII. századra már túlsúlyba került, 
a Beszterce környéki magyar falvak nyelvszigetté 
váltak. A példa felmutatása már csak azért is 
hasznos, mert az újkori román történetírás ezt a 
kort (is) a korlátozott román nyelvhasználat idő-
szakának tekinti. 

A kötet három megemlékezésében — a Csüry 
Bálintról, Vámszer Gézáról és Tarisznyás Márton-
ról szólóakban — Nagy Jenő őszinte tisztelettel, 
munkásságuk iránti elismeréssel ír a Szamosháti 
Szótárt megalkotó nyelvész professzorról, az er-
délyi magyarság jelenkori önzetlen önkéntes nép-
rajzi gyűjtőjéről s jóbarátról, valamint a „kedves 
tanítványról", a gyergyói néprajzi múzeum azóta 
elhunyt kiváló alapítójáról. Mindhárman közel áll-
tak a nyelvész-etnográfus szívéhez. Elsősorban a 
közös gyűjtőutak, a népismeret és néphagyomá-
nyok ápolásáért végzett tudós munkálkodás fűz-
te egybe őket. Mind a négyen egy közös ügy 
szolgálatára tették fel életüket: a magyar népi 
műveltség teljesebb megismerését és terjesztését 
vállalták. Ennek a jegyében készült ez a kötet is. 

Hajdú D. Déne. 



TÓTH PÁL, JULIUS: 

Zitny ostrov (Csallóköz) 

(Kiadta a martini [Túrócszentmárton] 
Osveta, 1984. 10 kép) 

Ne firtassuk, messzire vinne, miért bővítette 
Tóthpál Gyula színekkel az eszköztárát, a táj ön-
magukért való képmásaival témavilágát, miért for-
dított hátat az emberi arcnak és képi szimbolizmu-
sának, s kontrasztos, drámai fekete-fehér szigorát 
miért váltotta föl egyszeriben a színek, színárnya-
latok és hangulatok lírai, pihentető, szórakoztató, 
romantikus vagy önfeledten vallomásos játéka. 
Van benne része a belső igénynek, a műhelyfelté-
telek javulásának, a társadalmi óhajnak, s gondo-
lom, a művész stratégiájának is; mégsem ez, hanem 
az eredmény, Tóthpál második színes albuma és a 
belőle kiállított képanyag — az érték, a gyönyör-
ködtető élmény a fontos. Egy könyv, amely Duna-
szerdahelyről és környékéről készült, a dolgok ter-
mészetéből kifolyólag nemcsak az itt élő emberek-
nek, hanem mindenkinek szól, akit bel- és külföl-
dön a fotóművészet érdekel. Ez az anyag ugyanis 
századokig dokumentálni fogja, milyen volt száza-
dunk nyolcvanas éveinek elején ez az egykor vad, 
ma szelíd szépségű, mélyen kulturált és célszerűen 
civilizált táj, a Csallóköz. 

Annak idején megszoktuk, hogy Tóthpál Gyula 
drámai fekete-fehér portrék és szélső vagy végső 
léthelyzetek természetfotóin pedig jelképes, allego-
rikus vagy sugallatos tárgyak sajátos tekintetű 
megidézője. Ily módon a nagy társadalmi érzékeny-
ségű szociófotó-mozgalommal és az ötvenes évek 
legerősebb filmművészeti iskolájával, a neorealiz-
mussal került egészen közeli rokonságba, s úgy 
érezzük, hogy ez a felelős erkölcsi szellemű, emberi 
elkötelezettségű, lélektani, létfilozófiai és szociális 
kérdéseket fölvető művészet fontos eszméitető sze-
repet játszik életünkben, s hogy a művész minden 
tiszteletünket és támogatásunkat megérdemli érte. 

Már a dunaszerdahelyi járásról készített albuma 
jelezte azonban, hogy Tóthpál művészete új iíány-
ba fordul, s az a mű volt az előkészület — úgy hi-
szem minden szempontból — a Csallóköz-albumra. 
Újra keresztül-kasul bekalandozta a terepet, Csal-
lóköz szívét, figyelte a láthatót, s tapintgatta, mint 
az orvos, mi lehet a felszín alatt, mit rejt és súg 
neki a mély. A járás fotókönyve lett a vállalt és 
pontról pontra becsületesen megoldott feladat, a 
Csallóköz-album a vallomás; az első a pontosan 
visszaadott köznapi látvány, a második az ünnepi, 
a kivételes élmény képe, a harc az idővel, az idő 
és a folyamatok vagy éppen az időtlen megragadá-
sáért a vízió. Az első a kapott terv mesteri teljesí-
tése, a második a minden megrendelői-kiadói meg-
kötöttségtől szabad művészi ihlet, fantázia és be-
teljesedés aktusa. 

Tóthpál Gyula szívéhez közel áll ez a csallóközi 
sík világ. Nem itt, de egy ehhez hasonló testvéri 
tájon, a Bodrogközben nőtt fel, s nyilván nemcsak 
írói vonatkozásban igaz, hogy világlátásunk és a 
kifejezendők szempontjából gyermekkorunk az, 
ami dönt, korai élményeink határozzák meg, mit 

és miként fogunk mondani. A vizek és az ég egy-
mást tükröző vagy egymásba párálló kékjei, a csak 
szemünk magasságáig emelkedő kerek horizont, a 
határ színváltozásai az évszakok, a napszakok, a 
fény szöge, a pára, a csapadék, a növényi víztarta-
lom és a növénytakaró jellemző színárnyalatai sze-
rint, mert a Csallóköz — s ezt az album is bizo-
nyítja anélkül, hogy bizonygatná vagy pláne erő-
szakolná — termő táj, megtervezett táj, egyetlen 
hatalmas kert, ahol minden, az átgondoltan telepí-
tett erdő, a fa, de talán még a bokor is a ma és a 
holnap kenyerét szolgálja, a közeli horizontot drá-
maian, a távolit sejtelmesen, hívogatóan, mesék, 
mondák, legendák hangulatát és emlékeit ígérően 
csipkéző fák, ligetek és erdők, a zöld, a kék, a 
barna, a sárga, sőt, a fehér kimeríthetetlenül gaz-
dag árnyalatai és átmenetei: Tóthpál szeme ezekre 
a szépségekre még gyermekkorában vált érzékeny-
nyé. Ebbe az általánosba ágyazódik bele a külö-
nös: a martosi hímzés, a gutái parasztbarokk, a he-
gyétei parasztház, a martosi tájház, a Vág-Duna és 
a Duna Csallóközt meghatározó és Csallóközt 
Európához kötő motívumanyaga, s persze a csalló-
közi városok jellegzetes pontjai a dunaszerdahelyi 
művelődési házzal, a Nagy Jánostól való mártír-
emlékművel, a templomokkal, a somorjai lóver-
senypályával, a komáromi András-templommal, a 
Rozáliával, a rác templommal és enteriőrjével, a 
várral, a hajógyárral, kikötővel, hidakkal, a Jókai-
szoborral, kultúrpalotával és víztoronnyal — a 
csallóközi ember mindennapi életének ezekkel az 
igazán mindennapos, kedves, megunhatatlan élet-
és közösségszervező, test-, szellem- és léleképítő, 
élménygazdagító és eligazító pontjaival. Benne 
Tóthpál külön finom, rejtett fotós vallomásai: a 
csallóközi vasút egy-két állomása hajnalban vagy 
alkonyatkor, egy tanyai napfölkelte a falu alatt, a 
többször is lencsevégre kapott csallóközi főúton, 
hajnalban vagy estefelé, amikor a művész egy-egy 
témavadászatra indult, vagy fáradtan, kerékpárját 
lerakva hazafelé vette az útját. Azt hiszem a táj 
minden lényeges vonását ott találjuk Tóthpál 
Gyula Csallóköz-portréján, s nemcsak a külszíni, 
az élet kulisszáit leljük meg ezeken a szép, színes 
képeken, hanem a vallomást is, hogy a művész is-
meri, érti, szereti ezt a tájat, hogy intim köze van 
hozzá, lelkének a táj lelkéhez. 

Igazi gazdagodást persze úgy indít ez a könyv, 
ha szerzője továbbhalad a megkezdett úton, s új 
művészi tájalbummal lep meg bennünket, de köz-
ben fekete-fehér világát is továbbépíti, sőt, talán 
a kettő szintézisével is megpróbálkozik. Egyik 
Tóthpál Gyulát sem szeretnénk elveszíteni a má-

slkért' Koncsol László 

PUSZTA INÉ M A P AR ILONA. 

Uradalmi cselédek 
Békés megyében 
(Kiadja a Békés Megyei Tanacs VB, 
Békéscsaba, 1982. 191 old.) 

Pusztainé Madar Ilona könyve, ahogyan azt 
szerzője a bevezetőben jelzi is, olyan társadalmi 
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réteg életformájával, kultúrájával foglalkozik, me-
lyet a néprajzi szakirodalom ritkán választott vizs-
gálata tárgyául. 

Bevezetésként történeti összefoglalót ad a szerző 
a megye hódoltság utáni betelepítéséről, az uradal-
mak és az azon dolgozó cselédség kialakulásáról. E 
bevezető után kezdődik a cselédség — többnyire a 
két világháború közti időszakának — bemutatása. 
Ez a része a könyvnek igen jól szerkesztett, világo-
san tagolt, s e tagoltság megkönnyíti az anyagban 
való tájékozódást. A viszonylag rövid fejezetek cí-
me jelzi a szerző vizsgálódásának tárgyát és a cím-
szavak szerkezete összességében a könyv szemlélet-
módját is. Példaként megemlítek néhány címet: 
A ház mint munkatér, Táplálékkészítés, Növényi 
eredetű nyersanyagok; vagy egy másik témakör-
ből: A cselédek belső élete, Terhesség, szülés, A 
kisgyermek helye, Iskolások stb. A könyv lényegé-
ben az életformának megfelelő sorrendben szer-
kesztett. 

A szerző számos szépirodalmi alkotást használt 
fel könyve megírásakor, e munkák részben mottó-
ként, részben pedig illusztrációként szerepelnek. 
Úgy tűnik azonban, hogy leginkább szemléiétmó-
dot tanult belőlük a szerző. A könyv olvasása köz-
ben ugyanis e szépirodalmi munkák hatását sok 
esetben érhetjük tetten. Az adatok ismertetésének 
sorrendje a mű szerkezetének életszerűsége, szám-
talan apró finom megfigyelés és nem ritkán az ér-
tékelés is e művek ihletettségét jelzik. Mindemel-
lett tudományos igénnyel, avatott szakértelemmel 
kezeli szerzőnk az anyagot. 

Munkájához a másik minta éppen a klasszikus 
néprajzi monográfia. A már említett irodalmi 
szemlélettel felfedett részismereteket éppen a mo-
nográfiák módszerével írja le. Lássunk példaként 
néhány címet: Mosakodás, tisztálkodás, ruházko-
dás, mosás; Mosás, foltozás, lábbeligondozás. A 
cselédélet vége. 

A szerző könyvében részletes adatokat közöl 
Békés megye népessége egy rétegének életmódjá-
ról, ugyanakkor szépirodalmi ihletettsége élvezetes 
olvasmánnyá teszi a dolgozatot. Ily módon a 
könyv alkalmas más vidék uradalmi cselédei élet-
módjával, sőt a parasztság más rétege életmódjával 
való összehasonlítására is. Ez utóbbi különösen 
fontos, hiszen a parasztság különböző rétegei élet-
módjának, kultúrájának megismertetése szakmánk 
egyik legnagyobb adóssága. Ebből az adósságból 
törleszt Pusztainé Madar Ilona könyve. 

Molnár Mária 

SZABÓ JÓZSEF: 

Nyelvjárási szöveggyűjtemény 
Nagykónyiból 

(Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványa, Bp., 1982. 170 old.) 

Meglepő és nem örvendetes tény, hogy könyvnyi 
terjedelmű magyar nyelvjárási szövegközlés eddig 
mindössze hat látott napvilágot. Ezek közül is a 
legkorábbi 1903-ban, a legutóbbi 1952-ben. A he-
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tedik kiadvány, Szabó József nagykónyi (Tolr 
megye) gyűjtése ezért is figyelemre méltó. Köte 
nyi nyelvjárási szöveget kiadni nagyon nehéz i 
fáradságos munka, hiszen a köznyelvtől való elti 
réseket finoman kidolgozott jelrendszerrel kell e 
látni. Segíti a gyűjtőt, mint Szabó Józsefet is, \ 
anyanyelvjárásról van szó. Szabó József még 196; 
ben kezdett el foglalkozni egyetemi hallgatóként 
nagykónyi népnyelvvel. Kezdettől szolgálatába á 
lította a modern technikát, munkáját magnetofo 
segítségével végezte, ami a korábbi hasonló közl< 
sekkel szemben még nagyobb pontosságot eredm< 
nyezett. Mint általában a nyelvjárási szövegek, 
nagykónyi kötetben közölt anyagok is többségül 
ben néprajzi forrásértékűek. Szabó József hároi 
nagy csoportra osztotta őket: 1. Anyagi kultúrí 
II. Szellemi kultúra, III. Élményelmondás, életraj: 
történetek, anekdoták. Az anyagi kultúra a parasi 
ti életmód legfontosabb területei közül elsősorba 
a gazdálkodással foglalkozik. Közelebbről a föle 
és erdőművelésről és az állattartásról olvashatun 
itt érdekes részleteket, de akad a táplálkozás, sőt 
ruházkodás köréből is szöveg. A folklórral kapcsc 
latos anyagok talán még érdekesebbek, s ha lehe 
sorrendet felállítani, értékesebbek is néprajzi szem 
pontból, mint az előbbiek. Ennek az az oka, hog 
e vidék folklórjáról kevesebbet olvashatunk 
szakirodalomban, mint az anyagi kultúráról. Ép| 
ezek a szövegek bizonyítják, hogy a néprajzi gyűj 
tés méltatlanul hanyagolta el a tárgyat és a tájat. 

Mindenekelőtt szokásközléseket olvashatunl 
Szabó József kötetében. A főszerep a jeles napoké 
karácsonytól a májusfaállításig, de az élet nagy al 
kalmainak szokásvilága is helyet kapott a gyűjtés 
ben. Érdekesek a hiedelmek és babonák, valamire 
a gyermekjátékok és mondák is. A harmadik rész 
nek nincs egységes arcéle (személyes élmények 
vásárok, anekdoták), de ezek is hozzájárulnak ah 
hoz, hogy Nagykónyiról egészen kerek néprajz 
képet kapjon az olvasó és érdeklődő. 

Kása Lászlc 

RÁCZ S Á N D O R : 

Földeák és környéke tájszótára 

(Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványa, Bp., 1984. 145 old.) 

• 

Rácz Sándor tanár megfogadta Bárczi Géza ta-
nítását: „Gyűjteni, gyűjteni, gyűjteni! Megragadni 
a pusztulót, megmenteni a veszendőt, feltárni a je-
íent, melyben a múlt és a jelen ölelkezik." (Ma-
gyar Nyelv, 1964. 13. sz.) Állandóan gyűjt, menti 
ami még menthető. Sorra jelennek meg könyvei. 
Meghallotta a nyelvjárások fölött megkondult 
vészharangok hangját, s előbb szülőfaluja ragad-
ványnevek,1 majd tájszótárát írta meg. 

A gyűjtést 1966-ban kezdte, s 1983 júliusában 
fejezte be. Ismeri szülőfaluja tájszólását, s noha 
három évtizede nem lakik ott, maga is beszéli, 

'Ismertette Pcter Liszló a Honismeret 1983. 4. számában 
(Szerk.). 



használja, hiszen sokat jár oda, a fél falu rokona. 
Természetesen ez a tény csak könnyítette a kuta-
tást és jót is tett neki. Édesanyja — annak ellené-
re, hogy kiolvasta az egész földeáki könyvtárat — 
megtartotta a háborítatlan földeáki nyelvezetet. 

Rácz Sándor tájszótára jóval többet ad, mint 
amit a címe ígér. Ugyanis nemcsak tájszavakat, 
hanem országosan ismert és használt szavakat is 
tartalmaz. Ezenkívül a régi és újabb tolvajnyelv, 
illetve a különböző szótárakba föl nem vett, de or-
szágosan ismert, a gazdasági életre vonatkozó ki-
fejezések is belekerültek a szótárba, mint például 
az „ágyazás fn. asztagfenék-rakás. Az ágyazást 
úgy csináld, hogy a kalászok ne érjönek a földre!" 

A szerző bemutatja Földeák rövid, vázlatos tör-
ténetét. A település most székhelyközség, amelyhez 
hozzátartozik Óföldeák falu is. Ízelítőt ad a két 
község népmozgásáról és népmozgalmáról is. Hogy 
miért a Földeák és környéke tájszótára címet viseli 
a gyűjtemény? Mert Földeákon kívül is gyűjtött a 
szerző, mégpedig Hódmezővásárhely és Makó kör-
nyékén. 

Rendkívül nagy vállalkozás és felelősség össze-
szedni, leírni, rendezni, megszerkeszteni és kiadni 
egy ilyen gyűjteményt. Rácz Sándort semmiféle 
nehézség nem tántorította el céljától, mert segítsé-
ge is akadt elég. Nem is kevés, másfél oldalon át 
sorolja azoknak a természetes és jogi személyeknek 
a nevét — és mond nekik köszönetet hozozájárulá-
sukért és segítségükért — akik részt vettek ennek 
a gyűjteménynek megjelentetésében. Nemcsak a tu-
domány számára jelent ez értéket. Hasznát veszik 
azok is, akik érdeklődnek a tájszólások, a helytör-
ténet iránt. De ajánlom a Tisza-Maros menti isko-
lák és valamennyi honismereti szakkör könyvtá-
rába is. 

Dr. Forgó István 

Jugoszláviai magyar népmesék1 

Közzétette: Penavin Olga 

Nem szokásos az, hogy egy népköltési gyűjte-
mény munkatársa, aki ráadásul egy személyben so-
rozatszerkesztő is, a kötetben, a sorozatszerkesztői 
jelentésen és a gyűjtővel folytatott baráti beszélge-
tésen kívül a széles körű nyilvánosság előtt mondja 
el véleményét. Most azonban, hogy a Jugoszláviai 
magyar népmesék két kötetét könyvformában is 
kézbe vehettük, Penavin Olga határozott kívánsá-

'Л mesck tipológiai meghatározását az I. kötetben Dömö-
tör Ákos, a II. kötetben Kovács Agnes végezte. A beveze-
tőt és a jegyzeteket Kovács Ágnes irta. Л Kraljevic Marko-
mondák jegyzeteit készítette Magdalena Veselinovic Sulc, 
Akadémiai és Fórum (Újvidék) Kiadó I. (2. vál tozat lan ki-
adás) ét II. 1984. 623 és 470 old. Új Magyar Népköltési 
Gyűjtemény XVI. XIX. 
2Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése. Sajtó alá 
rendezte, az utószót és a jegyzeteket irta Katona Imre. 
Borbély Mihály életrajzát Bori Imre ír ta, a kiegészítő gyűj-
tés Beszédes Valéria munkája. (Üjvidék, 1976. Hagyomá-
nyok 6.) 
'Félszáz szajáni népmese. Л meséket összegyűjtötte és az 
utószót ir ta Beszédes Valéria. A bevezetőt Katona Imre 
írta. Szabadka, 1978. Életjel. 
'Kopácsi népmesék. Újvidék, 1972. (Hagyományaink 3.) 

ga és a munka jelentősége miatt indokoltnak lát-
szik ez. 

A jugoszláviai magyar néprajzi kutatások, amint 
ez az első magyar—délszláv néprajzi konferencián 
(1983. november 1—3.) is elhangzott, az utóbbi 
években rendkívüli mértékben megélénkültek, 
megszaporodtak, szakszerűekké és tervszerűekké 
váltak egy oldalról Bori Imre és Penavin Olga, 
más oldalról Katona Imre és Voigt Vilmos erőfe-
szítései eredményeképpen. A kutatások tapasztala-
tait és eredményeit magukba foglaló köteteket, ta-
nulmányokat a magyar és a szerb-horvát folklór-
kutatás is számon tartja. Mesevonatkozásban első-
sorban a Kálmány Lajos nyomában végzett, illető-
leg a gyűjtéseivel kapcsolatos kutatások érdemel-
nek figyelmet. A Pingált szobák2 és a Jávorfácska3 

című kötetek egy ideig nálunk is kaphatók voltak. 
Különleges szépségükkel tűntek ki a baranyai nép-
mesék. Katona Imre Sárkányölő ikertestvérek4 cí-
mű kötete szintén sok magyarországi folklórkutató 
és népköltészet-kedvelő könyvtárában megtalálha-
tó. Penavin Olga Jugoszláviai magyar népmesék 
című gyűjteménye már 1971-ben megjelent az Új 
Magyar Népköltési Gyűjtemény XVI. köteteként, 
erről az alábbiakban — második kiadása kapcsán 
— beszéltünk részletesebben. Szeretnénk bemu-
tatni a közeljövőben a Honismeret olvasóinak. 
Tőke István Zenta környéki anekdotagyűjtemé--
nyét is, amely egy rendkívül népszerű, de nálunk a 
XX. században sajnálatosan kevéssé gyűjtött mű-
fajnak a változatait adja kézbe alig ismert bácskai 
falvakból. A jugoszláviai magyar néprajzi kutatá-
sokról, az 1970/1982-es évekből jó összefoglalást 
ad Katona Imre a Forrás 1983. októberi számá-
ban. Fájlaljuk, hogy a bibliográfiát a folyóirat 
szerkesztősége terjedelmi okokból elhagyta. 

Penavin Olga két kötete 221 illetve 166 + 34 
epikumot tartalmaz olyan földrajzi területről, mely-
nek nagy része számunkra csak kevéssé ismert, 
vagy meglehetősen régen történt ott gyűjtés; a bu-
kovinai származású al-dunai székelyek lakta három 
faluban mintegy száz éve jegyeztek fel néhány me-
sét, Garay Ákos gyűjtése Szlavóniában meseszem-
pontból úgyszólván eredménytelen volt, Révész 
Hugó bácskai meséi csupán a mesék cselekményét 
őrizték meg számunkra, eredeti hangjuknak még a 
nyomai is alig fedezhetők fel a gyűjtő stílusában. 
Zsidó Domokos, Kálmány Lajos, Katona Imre és 
Beszédes Valéria gyűjtéseiből azonban tudjuk, 
hogy erről a területről, legalábbis a szegedi kiraj-
zásból, a baranyai háromszögből és a három, szé-
kelyek lakta, Pancsova környéki faluból szép és 
érdekes meseanyag várható. 

A Jugoszláviai magyar népmesék I. kötetében 
keresztmetszetet kapunk 1960—1970-ből: egy Ju-
goszlávia egész területére kiterjedő magyar nyelv-
járási gyűjtés melléktermékeként olyan falvakból is 
olvashatunk meséket, ahol soha mesegyűjtő nem 
járt. Az első, véletlenszerű gyűjtések nyomán ki-
alakult képet ez azonban nem változtatta meg: a 
legtöbb, legszebben elmondott mesét továbbra is 
az al-dunai székelyek között, a Szeged vidékéről 
elszármazott falvakban és Baranyában vették 
hangszalagra Penavin Olga és munkatársai; a 
szlavóniai magyar falvak mesében továbbra is sze-
gényeknek bizonyultak. Sok a kötetben a nem szé-
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pen elmondott mese, mintegy bizonyságul arra, 
hogy a felsorolt néprajzi csoportokat kivéve a gyűj-
tés idején a területen meseélet már nem volt, az 
emlékezetben megőrzött mesék pedig bizony már 
hiányosak, töredékesek. Ezek között is volt azon-
ban néhány sehol másutt nem rögzített, csonkasá-
gában is megrendítően szép, költői darab. 

A II. kötet antológia: részben a korábbi nyelv-
járási gyűjtés folytatásából, részben a területen dol-
gozó folklórkutatók és amatőr gyűjtők gyűjtései-
ből, részben különböző diákvetélkedők és szeminá-
riumi munkák anyagából tartalmaz meséket. Mivel 
a gyűjtés célja ezúttal sokkal inkább mesére kon-
centrált volt és a gyűjtők nem csupán összefüggő 
nyelvjárási szövegek rögzítésére törekedtek, a me-
sék sokkal épebbek, kerekebbek, de sok közöttük 
a vázlatos, nem népi jellegű szöveg. Újak a Kralje-
vit Marko-mondák, és figyelemre méltóak itt is, 
akárcsak az I. kötetben, a Mátyás-mesék és -mon-
dák. 

Az I. kötet bevezetőjében a mai Jugoszlávia te-
tületén élő magyar paraszti közösségek területi 
megoszlását, etnikai összetételét és rövid történe-
tét, valamint néhány kiemelkedő mesemondó rövid 
jellemzését olvashatjuk. A II. kötet bevezetőjében 
egy vertikális kötet tervét és előmunkálatait és a 
mesemondás jelenlegi állapotát mutatja be a gyűj-
tő, emellett néhány vázlatos megfigyelést olvasha-
tunk a mesék nyelvével kapcsolatban. A mesékhez 
fűzött kommentárok mindkét kötetben csupán az 
AaTh típusszámokra és a legszükségesebb gyűjtési 
adatokra korlátozódnak. Ezenkívül a II. kötetben 
egy kis térkép mutatja be a gyűjtési területet, vol-
taképpen a jugoszláviai magyar vagy részben ma-
gyar lakta falvak földrajzi elterjedését. 

A gyűjtő tervez egy harmadik, befejező kötetet 
is, részben saját gyűjtésű, részben mások által a te-
rületen gyűjtött epikus szövegekből. Ebben kívána-
tos a) néhány jó mesemondó kissé alaposabb be-
mutatása, eddig egy-egy mesemondótól legföljebb 
4-5 mesét kaptunk, de többnyire csak 2-3-at; b) a 
történetimonda-gyűjtés folytatásá az olvasmány-
anyag feltárásával; c) hiedelemmondák gyűjtése (a 
táltoshit-kutatás nyomai az I. kötetben megtalálha-
tók, ez azonban a magyar néphitnek csupán egyik 
rétege); d) élményelbeszélések gyűjtése a hétköz-
napi emberek fantasztikusabbnál fantasztikusabb 
második világháborús élményei következtében, ma 
a dialektológiai igényeket is szem előtt tartva, bár-
hol végezhető, jó mesemondókat kell azonban ki-
választani ahhoz, hogy ezeket az önéletrajzi rész-
leteket élvezetes formában tudjuk rögzíteni; e) 
hasznos lenne néhány ma népszerű sztori rögzítése, 
mely mai életüket mutatja be. 

Mit vár a folklórkutatás a nyelvész gyűjtőtől? 
a) magnetofonnal gyűjtött, elnagyolt fonetikával, 
szó szerint lejegyzett és közölt ép népi epikumokat, 
tájak, azon belül helységek, azon belül mesemon-
dók szerint csoportosítva; b) a szövegekkel kap-
csolatban a mesemondó nevének, életkorának, fog-
lalkozásának, a gyűjtés helyének, a gyűjtő nevének 
és a gyűjtés időpontjának feltüntetését (ha a mese-
mondó más tájról származik, azt is meg kell je-
gyeznünk); с) a bevezetőben alapos nyelvészeti, 
dialektológiai, esetleg stilisztikai elemzéseket, 
megfigyeléseket (ld. Végh József, Hegedűs Lajos 
vagy Balassa Iván kötetét), a most frekventált ge-
neratív nyelvészeti, szemiotikai, szemantikai vizs-
gálatokban sem szabad az első lépéseknél megáll-
nunk. 

A jegyzetapparátus kevés, az AaTh típusszám 
mellett kívánatos a III. kötetben a teljes, eddig kö-
zölt jugoszláviai magyar népmeseanyag számbavé-
tele és legalább a jelentősebb szövegek részletes 
kommentálása. (Reméljük, más keretek között, nem 
olyan távoli jövőben megjelenik a történeti jellegű 
kötet is a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárá-
nak területünkön gyűjtött meseanyagával kiegé-
szülve.) Amellett, hogy kívánatos a jugoszláviai 
magyar meseanyag elhelyezése a magyar népmesék 
rendszerébe, nem lehetetlen egybevetésük a szerb-
horvát, illetve a szlovén meseanyaggal sem, hiszen 
készül egy-egy katalógus Zágrábban és Ljubljaná-
ban is. 

Tudjuk, hogy esztétikailag színvonalas meséket 
nem könnyű gyűjteni, még ha Ortutay Gyula az 
egyéniség kutatás direktíváival meg is adta ehhez 
az irányadó szempontokat; de szeretnénk remélni, 
hogy Penavin Olgának és munkatársainak sikerül-
ni fog még egy kötetre valót összegyűjteni a II. 
kötet számára az Új Magyar Népköltési Gyűjte-
mény sorozat hagyományainak megfelelően. A II. 
kötet meseanyaga esztétikai színvonalának emelke-
dése az elsőhöz képest biztató jelenség, még ha a 
mesemondás döbbenetesen gyors elhalásának va-
gyunk is tanúi. Ilyen irányú törekvésekhez jó segí-
tőtársat talált Penavin Olga Bogdán Hajnalkában, 
aki Gönyei Sándor drávaszögi főkötőgyűjteményé-
nek anyagából — melyet a Néprajzi Múzeum tex-
tilgyűjteménye őriz — nagyon szép borítólapokat 
tervezett és készített. 

örülünk a Jugoszláviai magyar népmesék II. 
kötete megjelenésének és az I. kötet újrakiadásá-
nak a magyar—jugoszláv közös kiadásban az eddi-
ginél nagyobb példányszámban. Köszönjük Róbert 
Zsófia belső szerkesztő gondos és segítőkész közre-
működését és várjuk a III. befejező kötetet. 

Kovács Ágnes 
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