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BÁLINT SÁNDOR: 
A SZÖGEDI NEMZET, 
A SZEGEDI NAGYTÁJ 
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I. rész 1974175 — 2, 627 1. II. rész 1976/77 — 2, 420 1. A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve. 

Bálint Sándor két vaskos kötetének címe kissé szokatlan, de a nem-
zet szó a helyi használatban a törzsökös szegedi népet jelenti. Az eddig 
megjelent két kötet és a tervezett többi egy emberéleten keresztül vég-
zett levéltári gyűjtés, ellenőrzés, személyes élmény, tapasztalat és má-
sok, más érdemes kutatók megszűrt eredményei, a megrostált hagyo-
mányanyag alapján keletkezett. A több évtizedes munkát szerzőnk nagy 
örömmel, szeretettel, lelkesedéssel végezte, „Élete őszén" kutatásait sum-
mázva szülőföldjének, népének akart meleg emberi érzésekkel átszőtt 
emléket állítani. A szülőföld nagy-nagy szeretete sugárzik, süt át a köny-
vek minden során, minden szaván! 

Nemcsak magát a Várost, népét, népének hétköznapi és ünnepi éle-
tét ismerjük meg századok távlatában az eddig megjelent két kötetből, 
hanem a minket közelebbről is érdeklő szegedi kirajzás, a Jugoszláviá-
ba Szegedről települt falvak világát is. A Jugoszláviában található 
szegedi telepeseket befogadó községeket a XVIII. század folyamán né-
pesítették be szegedi gányókkal, dohánykertészekkel, vízen j árokkal. 
A Temesközben a kincstári birtokokra vagy földesúri birtokokra hozták 
őket. így népesült be velük Majdán, Rábé, Torda, Kisoroszi, Török-
kanizsa, a juhászatárói híres Magyarcsernye, a mesemondóiról ismert 
Csóka, Verbica, Cérnabara, Horgos tanyavilága, Bácsszöllős, Martonos, 
Tóba, Száján, Jázova, Törökbecse Susán nevű része, Udvarnok, Padé, 
Ürményháza, a Szajánból települt Muzslya, Hetin stb. A szegedi sze-
gényemberek a Temesközben más népekkel együtt élve napjainkig 
megőrizték magukkal hozott nyelvük hangzását, színét, ízeit, tájszavait, 
ápolták gazdag hagyományukat, mesemondókészségüket, amiről Kál-
mány Lajos ad hírt a világnak. 

A telepeseknek a földesúrral vagy a kincstárral kötött szerződés 
szerint egy numerus nagyságú bérlemény, azaz 2—4 holdnyi belsőség, 
falusi háztelek, porta és kb. 20 holdnyi külsőség, föld járt jogokkal és 
kötelességekkel együtt. A belsőségen állt a ház, a pajta, az istálló, a pa-
lántákért és maga a dohányföld. A külsőség a szántó, a kaszáló és a 
legelő. Mivel ekkora kiterjedésű telken épültek a házak, a házak és 
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az utcák messze estek egymástól. A falvak alaprajza is nagy kiterjedésű. 
Kállmány említette: „Szajánban kocsin voltam kénytelen a faluban járni 
a betegekhez." 

A gányó ház eredetileg csak két helyiségből állt — ezt még mi is 
láttuk kb. 10—-15 éve Szajánban, Jázován, Udvarnokon —, az utcára 
néző szobát feltűnően nagyra méretezték, mert itt folyt télen a simítás, 
a csomózás. A konyha szabadtűzhelyes volt. Az ereszet, — amit most 
látunk — már későbbi fejlődésként jelent meg. Az udvar belső részén, 
a mellékhelyiségek mellett állt a dohánypajta, négy oszlopon szár, szal-
ma tetejű, oldal nélküli építmény a dohány szárítására. Az udvar egyik 
sarkában hagytak helyet a palántakertnek, mellette a szűrü és a belső-
séghez tartozó néhány holdnyi szántó, dohányföld. 

Bálint Sándor impozáns munkájában egy aránylag nagy periódust 
fog1 össze. Minden kérdés tárgyalásakor hivatkozik a legkorábbi közép-
kori okleveles adatokra, de alaposabban az öregek emlékezete és a saját 
tapasztalata, a korabeli irodalmi szövegek alapján a XIX. század máso-
dik felétől ír ja le az illető néprajzi jelenséget, tárgyat, szokást. Öregek 
között felnőve szerzőnk sokat hallott a régi dolgokról, így kb. 1848-tól 
vannak hallomásból szerzett adatai, az I. világháború utáni időket pedig 
mint szemtanú élte meg, azok már a hiteles szemtanú adatai. Ebbe a 
kb. 150 éves periódusba sok minden belefért, belefért a vízenjárók, a 
kétkezi munkások mindennapi élete, arohaikus szokáshagyománya. Így 
kapunk hírt többek közt a már eltűnőben levő vagy már el is tűnt 
bőggőshaj ókról, a vízi-, a száraz- és szélmalmokról, a pásztoréletről, a 
víz előtti Városról, a városképről, a zsindelyvágásról, a házassági szo-
kásokról, a temetésről, a halotti torról stb. Mint a szerző is megjegyzi 
az előszóban, a jelenségek tárgyalása, a néprajzi értesülések — érthe-
tően — mindig gazdagabbakká, szervesebbekké válnak, amint napjaink-
hoz közeledünk. 

A nagytáj településeinek bemutatása — a jugoszláviai községeké — 
főleg Kálmány Lajos gyűjtésein, a szerző néhány napos megfigyelésein 
és a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének archívumában őrzött hall-
gatói szemináriumi munkákon alapszik. Ezeknek a dolgozatoknak a ter-
jedelme aránylag csekély, a bennük foglaltak is csak nagyon kis töre-
dékei az kirajzási települések életének, nyelvének, szokásrendszerének, 
de ez a kevés adat is értékes, mert sok jelenségnek már csak „a hűlt 
helyét" találjuk napjainkban. így a mi hajdani hallgatóink is — kiknek 
a nevét is megemlíti a szerző — hozzájárultak, ha csak csekélyke mér-
tékben is, ennek az élvezetes, értékes, forrásértékű műnek az elké-
szültéhez. 

A mű leíró természetű, nem elveket, légből kapott elméleteket tar-
talmaz, hanem a valóságos életet, a mindennapokat, az ünnepeket írja 
le szemléletesen, meggyőzően és főleg hitelesen népi mesemondók, java-
sok, mesteremberek, szegedi-fi és szegedivé válit ismert és kevésbé ismert 
írók, tudósok megszólaltatásával. A leírás, ahol van rá adat, diakró-
nikus, ahol nincs, szinkronikus. 

Az I. kötet a szegedi néprajzi érdeklődés és kutatás tanulságos tör-
ténetével, Szeged nevével, a Város részeinek ismertetésével, a település 
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és x társadalom kapcsolatával, a ház és az otthon jellegzetességeivel, az 
emberi tevékenység 3 archaikus ágával: a vízi élet és a gyűjtögetés, a 
pásztorkodás és állattartás, a mezőgazdaság szegedies sajátságaival 
foglalkozik. 

A II. kötetben a közlekedésről, a közlekedési népi iparágakról, az 
adás-vevésről, a táplálkozásról és háztartásról, az élelmezési és háztar-
tási iparágakról, a népviseletről, a viseleti iparokról olvastunk rendkí-
vül érdekes, képekkel is illusztrált résztanulmányokat. A népművésze* 
a hiedelmek és babonák, mondák, elbeszélések nem szerepelnek külön 
fejezetben, hanem mindig az illető tárgy, jelenség tárgyalásánál, mely-
hez tapadnak. 

Ez a két kötet nemcsak a népéletről vall. nemcsak a szeaedi névélet 
lexikona, hanem a népi kifejezések, tájszavak kincsestára is. Felbecsül-
hetetlen értéket képviselnek a már csak itt-ott hallható szavak. Az 
öregek nyelvében is lassan a passzív rétegbe csúszó szavak feljegyzése, 
megmentése külön érdeme a szerzőnek. Minket közelebbről érdekel az 
is, hogy sok szerb eredetű tájszót is feljegyzett a szerző, ezzel a szerb 
nyelvvel, nyelvének történetével foglalkozó kutatóknak is értékes for-
rásművévé kellene válnia eme két és a kettőt követő itöbbi kötetnek. 

Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy a Város kapcsolatait más 
Betelepült népeivel, hatásukat a szegediekre szintén megtaláljuk. A visz-
"zamaradt törökök, a szerbek, bunyevácok, a granicsárok, a németek, 
szlovákok, franciák, görögök, románok, örmények, cigányok, magyarok 
lakta város a XVIII. században igazi nemzetiségi város, s ezek a népik 
ötvöződtek idők folyamán a szögedi nemzetbe. 

Szegednek mindig komoly kapcsolatai voltak a Balkánnal, a Temes-
közzel, Horvátországgal, Szerémséggel. A XV. század elejétől tudunk a 
Szerémségben szegediek szőlejéről. A kiváló szerémségi borokat szegedi 
kereskedők vásárolják fel. Szegediek szüreteltek a péterváradi, kamanci 
szőlőhegyen, Karomban, Szalánkeménben. Kocsin, hajón vitték le a bort 
a Dunán Titelig, onnan fel a Tiszán Szegedig, ahol is a rossz ivóvíz miatt 
borra szokott lakosságnak kimérték. 

Egy nagyon érdekes esetről is tudomást szerzünk az I. könyvben: 
arról, hogy Szeged megszállta és birtokolta Zenta mezővárost. A budai 
káptalan, Zenta földesura többször megsértette a szegedi polgárok szál-
lítási jogát, Mátyás király ezért megengedte, hogy Szeged megszállja 
Zentát. Szeged meg is tette, ekkor a káptalan egyezséget ajánlott fel. 
Megkötötték a szerződést, s Zenta visszakerült a káptalan birtokába. 

Szeged és Szabadka közt is közvetlen viszony alakult ki, amit ápol-
tak is. Szegedieket Szabadkán is találunk, a Víz után költöztek oda, me-
nekülve az árvíz elől. Magukkal hozták az „istenszömös" lakóházat, ha-
gyományukat, de öző nyelvüket lassan elfelejtették, bealakultak a 
környezetbe. 

A szögedi nemzet izgalmas olvasmány, hisz az egész népélet kereszt-
metszetét kapjuk. Nemcsak a szakember számára izgalmas, hanem a 
laikus olvasónak is, mert szép nyelven, könnyed, gördülékeny módon, 
minden szakmai tolvajnyelvi kitételtől mentesen, élvezetesen megírt, 
közvetlen emberi hangon megszólaló könyv A szögedi nemzet. 
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Kíváncsian várjuk az egészséget és betegséget, a népnyelvet és nép-
költészetet, a hagyományt és szokásrendet tárgyaló köteteket! 

A kötetek előállításáért, külalakjáért, a szinte hibamentes szedésért 
a Szegedi Nyomda munkaközösségét kell megdicsérnünk. Kár, hogy nem 
kemény kötésben jelentették meg ezeket a köteteket, mert a puha kötés 
hamar tönkremegy, már pedig ezeket a köteteket nem egyszer veszi 
az ember a kezébe, hanem mint valami lexikont, állandóan forgatja. 
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Molnár Csikós László 

MAGYAR NÉPRAJZI 
LEXIKON 

Főszerkesztő: Ortutay Gyula, első kötet: A — E, Budapest, 1977., 
Akadémiai Kiadó. 

Akkor látja csak igazán az ember, hogy mennyire gazdag, milyen 
szerteágazó a népi kultúra, amikor kezébe vesz egy olyan összefoglaló 
munkát, mint amilyen a Magyar Néprajzi Lexikon. A hasonló jellegű 
német, angol, dán stb. kiadványok sorában ezt a lexikont méltán illeti 
majd meg az egyik legelőkelőbb hely. A négy kötetesre tervezett nagy-
szabású mű szerkesztőinek, szerzőinek célja, a teljes magyar néprajz 
bemutatása — már az első kötet alapján is előlegezhetjük azt a véle-
ményt — sikeresen valóra válik, a lexikon színvonalas, nagy alaposság-
gal és körültekintéssel megírt cikkeiben feltárul előttünk a magyar népi 
kultúra hatalmas öröksége, a tárgy és a szellemi néprajz megannyi 
jelensége, ténye, alkotása, eszköze, fogalma, alakja stb., a magyar nép 
gondolat- és érzelemvilága, szokásai, hiedelmei, szemléletmódja stb. 

A Magyar Néprajzi Lexikon elkészítésének gondolata 1967-ben me-
rült fel az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának munkatársaiban. A lexi-
kont eredetileg az újonnan megírandó Magyarság Néprajzához szánták 
előtanulmánynak. A Néprajzi Kutató Csoport megalakulása után szük-
ség mutatkozott a Magyarság Néprajzának (1933—37.) megjelenése utáni 
időszak hazai és nemzetközi néprajztudományi kutatómunkájában elért 
eredmények összegezésére, áttekintésére, a hiányzó előtanulmányok meg-
írására, a tényanyag kibővítésére és a módszertani vonatkozású tanul-
ságok levonására. Eleinte elegendőnek látszott egy szerényebb, két kö-
tetnyi terjedelmű munka elkészítése is, azonban a lehetséges címszavak 
összeállításakor kiderült, hogy jóval több fogalmat, tényt, folyamatot 
stb. kell cikkben feldolgozni, mint amennyi két kötetbe beleférne. Ami-
kor aztán felmerült az a követelmény, hogy a lexikon lehetőleg teljessé-
gében mutassa be a magyar néprajzot, a tervezett mű terjedelme négy 
kötetesre duzzadt. 

A lexikon készítői a magyar néprajz teljes anyagát az egyetemes 
néprajz fogalomrendszerének segítségével kísérelték meg feldolgozni, 
azzal a megszorítással, hogy a címszavak közé csak azokat a nemzetközi 
néprajzi fogalmakat vették be, amelyek valamiféle módon kapcsolatban 
vannak a magyarsággal, van magyar vonatkozásuk is. A lexikon a ma-
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gyar néprajzi anyagot a történelmi ós a társadalmi összefüggések figye-
lembe vételévle mutat ja be. 

A szerkesztőségnek az volt a véleménye, hogy a legújabb kutatások 
eredményeit éppen a lexikonszerű feldolgozás módszerével lehet a leg-
gyorsabban számba venni. Ez a módszer azért is jó előtanulmánynak 
bizonyul, mert cikkírás közben a kutatók arra vannak kényszerülve, 
hogy tárgyukat pontosan körülírják, meghatározzák, a történeti, társa-
dalmi és kulturális összefüggéseket tömören ábrázolják, és hogy meg-
adják a legfontosabb szakirodalmat. 

A lexikon icikkeinek megírása az 1970—-1975 közötti időszakban tör-
tént. Az anyaggyűjtés lezárása után csupán elvétve került sor pótlá-
sokra, főleg a személyekről szóló cikkek újabb életrajzi adatait illetően. 
Kéziratban már teljes egészében megvan a lexikon, úgyhogy már csak 
az egyes köteteknek nyomdai munkára való előkészítése: a cikkek össze-
hangolása, végső kritikája, szerkesztése folyik. 

Az anyaggyűjtésben és a cikkek megírásában a Néprajzi Kutató 
Csoport tagjain kívül részt vettek a néprajzi tanszékek, múzeumok 
kutatói is, a lexikon voltaképpen az egész magyar néprajz összefogá-
sával született meg. 

A körülbelül 400 szerzői ívet kitevő mű mintegy 9000 cikket és 5000 
illusztrációt: egyszínű és színes fényképet, rajzot tartalmaz. A cikkek 
általában hasonló szerkesztési elvek szerint készültek, mint más lexi-
konokban. A vastag betűvel szedett címszó utáni dőlt betűs címszóválto-
zatok a legfontosabb és legismertebb egyéb elenevezéseket adják meg. 
A címszó helyett a szövegben tilde jelet találunk. A cikkekben számos, 
címszóra való utalás kapcsolja össze a tartalmi és szakszókincsbeli össze-
függéseket. Esetenként, ahol a szerzők szükségesnek látták, etimológiai 
magyarázatot is adnak. A cikkeket tájékoztató jellegű, a legfontosabb 
szakirodalmi utalásokat tartalmazó Könyvészet zárja. 

Arra való tekintettel, hogy általánosan elfogadott terminológiája 
még nincsen a néprajztudomány minden területének, a szerzők és a 
szerkesztők a legismertebb és a leginkább használt műszót tették meg 
címszónak, vagy pedig az elterjesztésre legmegfelelőbbnek látszó szak-
kifejezést emelték ki, esetleg újat alkottak. A címszóváltozatok korlá-
tozott száma a szerkesztőségnek arról a törekvéséről tanúskodik, hogy 
a tájnyelvi megnevezésekből csak a legjelentősebbeket tüntesse fel, mi-
vel — szerintük — ez a lexikon még részben sem töltheti be egy tájszó-
tár szerepét. 

A szerzők célja főleg az volt, hogy cikkeikben összefoglalják a ma-
gyar népi kultúra tanulmányozásában elért eredményeket, a meglévő 
ismereteket, azonban gyakran ú j kutatási anyagot is, bemutatnak. A cik-
kek felölelik az egész magyar nyelvterület néprajzi anyagát, valamint 
feltárják a magyar népnek a Magyarországon élő nemzetiségekkel és a 
szomszédos népekkel való kulturális kapcsolatait, továbbá a magyar népi 
kultúra európai és ázsiai vonatkozásait is. Számos jellegzetesen délszláv, 
román, szlovák stb. vonás, jelenség kimaradt a lexikon cikkei közül, 
mivel csak az említett népekre jellemző és, a szerkesztőség alapelvétől 
eltérően, nincsen említésre méltó magyar vonatkozása. így például a 
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sajátosan délszláv farsangi szokás, a busójárás sem szerepel önálló cikk-
ben, csupán megemlíti a lexikon. 

A lexikon cikkei néprajzi és néprajzi vonatkozású fogalmakat, dol-
gokat és személyeket mutatnak be. Több cikk is tartalmilag összefügg. 
Nagyobb összefoglaló cikk ismerteti az egyes részjelenségekkel, típus-
változatokkal stb. foglalkozó cikkek legfontosabb mondanivalóját. Az 
efféle cikkek szövegében számos, címszóra való utalást találhatunk. 
Például a ballada cikk az egyes balladatípusok főbb műfaj i vonásait 
tárgyalja, vagy az aratás a gabona betakarításának eszközeit, módoza-
tait, a művelethez fűződő hiedelmeket dolgozza fel. Ezekben a cikkek-
ben a következő utalásokat találjuk: ballada — románc, strófaismétlő 
ballada, keretmese, Fehér László, históriás ének, Szilágyi és Hajmási, 
Júlia szép leány, Kőműves Kelemenné, Kis Júlia, ponyva, katonaballa-
da, siratóballada, nótafa; aratás —• rókafar,kú köles, sarló, kévekötő bot, 
eszközváltás, takaró, hiedelem, mágikus eljárások, húsvét, tilalom, kelés. 

A cikkek tartalmilag rendkívül változatosak, vannak köztük álta-
lános néprajzi, demográfiai, jogi, gazdasági jellegűek, a népi építkezés, 
bútorkészítés, a népviselet, a népköltészet, a népzene és a néptánc, a 
népi díszítő művészet, a népi játékok stb. területéről valók, a népszo-
káshoz és a hiedelmekhez kapcsolódók, és szép számmal találhatók 
köztük olyanok is, amelyek valóságos vagy elképzelt folklorisztikus ala-
kokról, néprajzzal foglalkozó személyekről stb. szólnak. 

Az általános néprajzi jellegű cikkek bizonyos általános fogalmakat 
dolgoznak fel (pl. alkalmazott antropológia, etnobiológia, etnogenezis), 
foglalkoznak továbbá a rokonsági viszonyjelölő fogalmakkal (pl. báty, 
anya), a néprajzi kutatás kérdéseivel (pl. anyagi kultúra kutatása) stb. 

A demográfiai cikkek népcsoportokat (pl. barkók, bukovinai sze-
kelyek, dévai csángók), néprajzilag elkülöníthető tájakat, vidékeket (pl. 
Aranyosszék, Bácska, Burgenland) irnak le, a jogi vonatkozású cikkek 
pedig különféle előírásokról (pl. ablakvágás joga), meghatározott birtok-
formákból (pl. allodiális szőlő, árendás föld, belső telek, beneficiátusi 
legelő) istb. számolnak be. 

A lexikon cikkeinek jelentős hányada a népi gazdálkodás tárgyait 
és eszközeit, a hozzájuk kapcsolódó életmódot, a termelési tapaszatalo-
kat és a használati hagyományokat mutatja be. Az ide tartozó cikkek 
gazdasági tárgyakat, eszközöket (pl. bakitszekér, bukóvilla), gazdasági 
építményeket '(pl. abora, disznóól, esztrenga), állatfogó eszközöket (pl. 
billenőcsapda, borítócsapda, csikkentő), használati tárgyakat (pl. borot-
vatok, ételhordó), étel- és italféléket (pl. borvíz, boza), növényeket (pl. 
árvalányhaj, bojtorján, borsó), foglalkozásokat, tisztségeket (pl. banda-
gazda, bolgárkertész, esztergályos), munkafolyamatokat, eljárásokat (pl. 
borkezelés, csávázás, ecetkészítés) stb. dolgoznak fel. 

Számos cikk foglalkozik az anyagi kultúra egyéb megjelenési for-
máival is, a népi építészettel (pl. ajtó előtti boltozat, boronafal, északi 
háztípus), a népi, bútorral (pl. ácsolt láda, ágyszék, állóka, bajai bútor, 
dikó), a népviselettel (pl. ajaki viselet, bárányfürtös guba, bevarrott 
uj jú ing, bújjka, csököly viselet, debreceni viselet) stb. 

A szellemi néprajzot, a folklórt szintén bőséges cikkanyagon mu-
tatja be a lexikon. A népköltészeti cikkek irodalomtudományi fogalma-
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kat (pl. alkalmi költészet, allegória, asszonánc), műfaj típusokat (dalok: 
pl. bányászdal, békedal, betyárdal, börtöndal, cséplődal; mesék: pl. 
A csillagszemű juhász, A csizmás kandúr, Csipkerózsika; balladák; pl. 
Barcsai, Csudahalott, Esküvőre hazatért vőlegény, mondák, anekdoták 
stb.) ismertetnek. 

A népzenével és a néptánccal foglalkozó cikkek népi hangszerekről 
(pl. cimbalom, citera, duda), népi tánctípusokról (pl. bodnártánc, botoló, 
csillagtánc, eszközös táncok) stb. szólnak. Van rtovábbá számos olyan 
cikk is, amely a népi színjátszással (pl. betyárjáték, dramatikus játék), 
a népi díszítő művészettel (pl. balavásári hímzés, borsodi himzés, bőr-
munka, domború faragás), a népi játékokkal (pl. bigézés, bújós játék), 
ünnepi és egyéb szokásokkal (pl. Balázs-járás, betlehemezés, bakkuszjá-
rás), a jeles napokkal (pl. Advent, Balázs napja), kultikus és mágikus 
eljárásokkal (pl. áldozat, bekerítés), mitikus lényekkel (pl. beng), mese-
hősökkel (pl. békakirályfi, Buli Jankó), a néphagyományban élő neve-
zetes személyekkel (pl. Angyal Bandi, Báthori Gábor) stb. foglalkoznak. 

Külön ki kell emelnünk a lexikonnak azokat a cikkeit, amelyek 
egy-egy termékenyebb mesemondót (pl. Ami Lajos), néprajzi vonatko-
zású munkát is kifejtő irodalmárt, művészt, tudóst (pl. Bartók Béla, Bél 
Mátyás, Benedek Elek, Bod Péter) valamint hivatásos és amatőr nép-
rajzkutatót (pl. Andrásfalvy Bertalan, Bellosics Bálint, Burány Béla, 
Dömötör Tekla) mutatnak be. 

Annak tudatában, hogy a Magyar Néprajzi Lexikon a magyar kul-
túrában régóta érezhető hiányokat pótol, és hogy a Néprajzi Atlasszal 
együtt majd lényegesen kiszélesíti és elmélyíti néprajzi ismereteinket, 
nagy érdeklődéssel vár juk a további kötetek megjelenését. 
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Penavin Olga 

SEBESTYEN ADAM: 
NÉPDALCSOKOR, BUKOVINAI, 
ANDRASFALVI NÉPDALOK 
Kiadja a Tolna megyei Tanács 
V. B. Könyvtára, Szekszárd, 
1976. 290 l. 

UJVÁRY ZOLTÁN: GÖMÖRI 
NÉPDALOK 
ÉS NÉPBALLADÁK 

Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 
I 1977. 623 l. 

Két népdal és népballada gyűjteményről szeretnék szólni. Mindkét 
kötet vidéki múzeum illetve könyvtár munkaközösségének lelkes erköl-
csi és anyagi támogatásával látott napvilágot. Amennyire dícsérexre 
méltó ez a gesztus, annyira hátrányos is, mert így vagy csak véletlenül 
kerülnek el hozzánk ezek a kiadványok, vagy a szerzők figyelmességé-
ből, baráti gesztusaként. Már pedig nagy kár ezeket a szép, gondosan 
megmunkált külsejű és értékes, sokszor forrásértékű könyveket „véka 
alá rejteni". Valahogy ez a helyzet a Hungarológiai Intézet kiadványai-
val is, de úgy érzem, több és jobb propagandát, terjesztést érdemelné-
nek meg a fent említett könyvek is. Hiszem, hogy a szakemberek, a 
könyvtárak mindkettőit szíves örömest besorolnák könyvtárukba. 

Sebestyén Ádám bukovinai, andrásfalvi népdalcsokrát az itteni 3 
székely falu lakosai is szívesen megvásárolnák, hisz az itt közölt dalok, 
balladák jó része beletartozik az ő aktív készletükbe is. Vojlovica, Szé-
kelykeve, Sándoregyháza lakói is, igaz, hogy előbb, a kakasdiaknál kb. 
60 évvel előbb, a „magyar menés idején" indultak az ú j hazába a sok-
szor vágyakozva emlegetett, közös hazából, a Szucsava mellől, a buko-
vinai Andrásfalváról, Hadikfalváról, Fogadjistenből, Istensegítsből, Jó-
zseffalváról, de még — különösen az idősebbje — mindig ismerik, dalol-
ják a régi hagyományhoz tartozó darabokat, a kötetben szereplők nagy 
részét. Nem egyszer volt alkalmam hallani Vojlovicán — ott is andrás-
falviak telepedtek meg — kedves adatszolgáltatómtól, Kovács Juli néni-
től és lányától Erős Teréztől meg a többiektől, mikor jókedvükben fú j -
ták a Sebestyén Ádámnál is idősebbektől lejegyzett dalokat, mint: Buj-
dosik az árva madár, Kiindultam a hazámból, Esik eső, szép csendesen 
esik, Fejér faszujka virág, Elveszett a tojó ludam, Édes kicsi kincsecs-
kém, Már mikor én tizennyolc éves voltam, Mikor Csíkból elindultam, 
Édesanyám édes teje, Elbujdosnám, de nincs kivel, Rászállott a páva, 
Én azt tudtam, amíg élek, Borozdában, zöld búzában, Nem zereg a fa 
levele, Csicsiri borsó, vad lencse, Sudár magos ez a torony, A csitári 
hegyek alatt, stb. stb .Még most is a fülemben van annyi év után, és 
látom magam előtt Juli nénit, amint az asztal mellett ülve, ölbe tett 
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kézzel dalol, hadd kerüljön magnószalagra minden. Ugyanúgy elöltem 
van a lánya, kukoricát morzsol, és dalolja, mondja egymás után a szebb 
nél szebb balladákat, dalokat, amelyeket apikájától, anyikájától, uz 
ismerős idős személyektől tanult egyszeri hallás után. 

Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy Sebestyén Ádám népdal-
csokra a közös bukovinai, moldvai kincsből származik, s nemcsak az 
ő tulajdonuk, viszont Sebestyén Ádámban lelkes megmentőjére, feljegy-
zőjére talált. Annak ellenére, hogy Sebestyén Ádám amatőr gyűjtő, 
munkája nagy értéket képvisel, hisz a lassan eltűnő folklórkincset je-
gyezte fel többnyire idősebb adatszolgáltatóitól. A székely népcsoport, 
az andrásfaivá szülőhely iránti meleg, soha el nem múló szeretet, ragasz-
kodás vezérelte, mikor elkezdte gyűjteni még otthon, Andrásfalván egy 
szál hegedű segítségével az Andrásfalván közismert „világi énekeket", 
hogy megmentse őket a feledéstől. Új hazájában, ú j lakóhelyén, Kakas-
don is fáradhatatlanul, szorgalmasan- folytatta a megkezdett munkát, 
mert látta, hogy -itt — természetes következményeként a sok és sokféle 
tényezőnek — a felejtés még nagyobb fokú és még gyorsabb. 

A gyűjteményben a hagyományos kincs mellett új, másutt is ismert 
népdalok is szerepelnek. Ezeket többnyire a fiataloktól gyűjtötte, de olyan 
formában jegyezte le őket, ahogyan ők alakították a hallottakat saját 
ízlésük, saját formakincsük analógiájára, ha egyáltalában alakítottak a 
szövegen, dallamon. A dalok között itehát vannak változatok is, olyanok 
is, melyékben csak a helyszín cserélődött ki a tipikus szövegben, vagy 
még az sem. Találunk úgynevezett vándorversszakokat is, melyek több 
dalban, balladában megismétlődnek. Egyszer, mikor megkérdeztem egy 
versszakról, hogy itt is pontosan így szerepel ez a versszak, nem téve-
dés ez, Juli néni azt felelte: „Olyan szép strófa, miért ne tenném ide?" 
Egyik-másik dalban a kezdő formula változott meg, egyébként a min-
denkitől ismert szöveget kapjuk. 

Általában a dalokban sok a lokalizálás, a helyhez, Andrásfalvához 
kötés. Ez is egyik formája a múlthoz való ragaszkodásnak, s ez az egyet-
len funkciója (Megszólalt az andrásfalvi nagyharang). 

Akad a szövegek között moldvai örökség is, mint a nagyon szép Nem 
zereg a fa levele. Néhány -népdalok közé lecsúszott balladát, balladatö-
redéket is olvashatunk a szövegek között: Menyecske, menyecske (Áspis 
kígyó), esetleg olyanokat is, melyekben balladai motívumok, elemek 
fedezhetők fel. 

Ha a balladákat vizsgáljuk meg, akkor egészen szűkszavú töredé-
keket is találunk A megölt legény, 2 Csaszli bíró lánya, Mónár Anna 
/ 1 Fejér László, 2 Több szöveg kombinációjával keletkezett: Barna 
Jancsi, Rózsa Sándor. Vannak részletező, aprólékos balladák: A megölt 
legény / 1, Fejér László 1 1, Bogár Imre. Vannak az anyagban nagyon 
szép, teljes, zárt szövegek. Egyes balladák a romlás, a felejtés, a változ-
tatás következtében mások, mint az ismert változatok, pl.: A három 
árva — Szűz Mária szepel benne, rövidebb, mint másutt; Farkas Jul-
csában az esemény a gyulai szénáskertben történik, a nagybácsi látja 
meg a szerencsétlenséget; A nagy hegyi tolvajban nem szerepel az ör-
mény pap, egészen más kép áll előttünk; Mónár Annában csak egy név 
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nélküli katona a másik szereplő; Császli bíró lányában ú j vonás jelent-
kezik a gumisarkú cipő stb. stb. 

A 20 ballada között régiek is akadnak, de zömmel betyárballadákat 
találunk közöttük. 

Olvasás közben felvetődik a kérdés: ez a falu, a régi Andrási alva 
és az ú j Kakasd repertoárja, teljes ballada- és dalhagyománya? Való-
színűleg nem, ez csak válogatás, a gyűjtött anyag bizonyára gazdagabb. 

Az anyag csoportosítása hagyományos: 10 gyermekjátékdal, 80 dal 
a szülőföldről és a szerelemről, 28 keserves, bújdosó és búcsúzódal, 42 
lakodalmas és mulatódal, 28 katonadal, 29 ballada; függelékként 10 
műdal népi változata szerepel. 

Kár, hogy Sebestyén Ádám nem írt a gyűjtés körülményeiről, adat-
szolgáltatóiról, mikor, hol, hogyan tanulták repertoárjukat, hol adják 
elő, milyen alkalmakkor a dalokat, balladákat, ki mit ad, illetve adhat 
elő, változtat-e a szövegen, dallamon stb. Nagyon hiányzik egy utószó, 
legalább az említett kérdésekről. Néhány fénykép is elkelt volna. 

A szövegek nyomán az énekesekről az derül ki, hogy pl. a ballada-
énekesek legidősebbjei 86, 74, 70 (3) évesek, a többi nagy átlag 40---60 
év között. Ez is mutatja, hogy a balladaéneklés korhoz kötött, a fiata-
labb generációt már nem érdekli ez a műfaj , viszont a dalénekesek kö-
zött a fiatal korosztály is szerepel! Nő, férfi megoszlás is tapasztalható 
az adatszolgáltatók között. Hozzávetőlegesen körülbelül egyforma arány-
ban szerepelnek, a nők még katonadalt is énekeltek. Női nótafák: Dara-
dics Lászlóné balladaénekes (6 ballada), népdalénekesek: Sebestyénné 
Kozma Emma, Fábiánné Győrfi Mária, Sebestyénné Molnár Mária, a 
74 éves Biszák Mári. Férfi nótafák: Fábián Gyurka Mátyás, Kozma 
Bálint, Ömböli Antika Jóska stb. 

A lejegyzés dallammal együtt történt, a szövegek irodalmi nyelven 
olvashatók, csak néha tör elő a nyelvjárás (szereteje széjje = széle, 
leszálla, párnacska, bádigos stb.) 

Összegezés: Sebestyén Ádám méltó módon állított emléket szülő-
löldjének. Önzetlensége, lelkesedése, ügyszeretete vezérelje tovább is 
munkájában, hogy népe hagyománykincsét feljegyezhesse, s mindnyájunk 
tanulságára közreadhassa. 

* * * 

Üjváry Zoltán, a szokásokat kutató folklorista, a gömöri, Sajó folyó 
menti Hét nevű kis faluból elinduló, a több mint negyedszázad óta mű-
ködő, a sok helyütt, sok nép és nemzetiség között, a székelyek dallam-
kincsét bemutató kötete tanúsága szerint nálunk is megforduló tudós 
gyűjtő, feldolgozó szintén a szülőföld, mégpedig Gömör lankás tájainak, 
népének, kb. 150 községének népdal- és balladakincsét menti át egy 
impozánt gazdagságú, 550 szöveget tartalmazó kötetbe. Ebben a kötetben, 
mely a miskolci Hermán Ottó Múzeum támogatásával jelent meg a ma-
gyar, a szlovák és német nyelvű, 138 lap terjedelmű, sok kérdésre kime-
rítő és alapos választ adó bevezetés után 35 gyermekjátékdal, 201 sze-
relmi és lakodalmi dal, 57 katonadal, 43 pásztordal, betyárdal, 18 szolga-
dal, summásdal, aratódal, 23 panaszdal, bujdosó, amerikás dal, 8 poli-
tikai dal, 15 vásári nóta, koldusének, bakternóta, 21 tréfás dal, cölöpverő 
nóta, 111 ballada, rabének (!), az aradi vértanúk balladájának 3 válto-
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zata, 25 betlehemes játék, ünnepi ének, kántáló, köszöntő található. 
Összesen: 550 darab, több mint 300 dallam. A gyűjtemény darabjai initer-
etnikus kutatásokra is alkalmasak. A kötetet népi ihletésű rajzok színe-
sítik, Fledy Gyula rajzolta őket. 

Vegyük sorra a könyv egyes fejezeteit. 
A bevezető a szerző véleményének, gondolatainak érdekes, elgondol-

kodtató összefoglalása a népdalról, a dalok életéről, az előadókról, a ha-
gyományozódásról, az alkotói, a folklorizációs folyamatokról, s mind-
azokról a kérdésekről, melyek ezekkel összefüggenek. A bevezetésben 
szó esik arról is, hogy míg a Romániában és Jugoszláviában élő ma-
gyarok folklórkincsét rendszeresen gyűjtik, addig a nagyrészt Csehszlo-
vákiához tartozó Gömörben alig folyt gyűjtés, ami folyt, az is az újabb 
időkben. Kodály Zoltán pl. az I. világháború előtt járt néhány faluban, 
Sárosi Bálint pedig a közelmúltban. 

Ujváry Zoltán gyűjtését nagy területen végezte, kb. 150 községet 
vett fel kutatópontjai közé. „Gömörnek szinte mindegyik völgyét, táj-
egységét jelentős számú dal, ballada képviseli" — írja a szerző. Viszont 
„vannak olyan dalok és balladák, amelyek alá Gömör szinte minden 
magyar helységének nevét odaírhattam volna." 

A dalosok nagy repertoárral rendelkező nótafák voltak, akadt olyan 
is köztük, aki 300 dalnál is többet tudott. A repertoárjukban természe-
tesen műdalok is szerepeltek, mert azok már nem válnak el élesen a 
dalosok tudatában az utóbbi 1—2 évtizedben. A szerző azt tapasztalta, 
hogy az egyes falvakban élő nótafák dalanyaga 70—75%-ban azonos, az 
eltérés nem a közösség tudásának eltérése, hanem a nótafák repertoár-
jában mutatkozó eltérés, t. i. a közösség sokkal nagyobb számú dalt 
ismer, mint a nótafáknál jelentkező szám. A balladaénekesek külön cso-
portot jelentenek az énekesek között, a ballada nem olyan tömeg-műfaj, 
mint a dal. Két balladaszerző is akad a sok énekes között, mindketten 
Gesztete faluban élnek. Együtt írták az Ezerkilencszázhetvenkettő anya-
rán kezdetű balladát egy igaz történet alapján. 

Az előadók a dalt bizonyos közösségi alkalmakon tanulják. A ha-
gyomány átadásának-átvételének klasszikus alkalmai itt is valamikor 
a fonó, fosztó, tor, keresztelő, lakodalom, kocsmázás, pincézés, névnapo-
zás, különféle mulatságok voltak, de minenki csak a saját közösségében, 
csoportjában vett részt rajtuk. A legközvetlenebb tanulóhely a család 
volt és maradt -— ezt igazolják és erősítik a mi szlavóniai tapasztala-
taink is, főleg a nőknél. Üjabban a rádió, a televízió a tanulás forrása. 
A férfiak még a katonaságnál gyarapíthatják tudásukat. 

A dalolás általában közösségi volt, „együtt való dal", közösen éne-
kesek. Csak a balladaéneklés volt egyéni teljesítmény. Az egyéni dalo-
lás magányban, magánosan végzett munka során történt. 

Ami a kötetben szereplő anyagot illeti, a szerző úgy válogatta meg, 
hogy keresztmetszetét adja a még élő hagyománynak. A gyűjtemény-
ben eddig elhanyagolt műfajok is szerepelnek, pl. vásári nóták, kaldus-
énekek, s kuriózumot jelentő cölöpverő nóták. Elég sok pásztordalt talá-
lunk a kötetben, ez is mutatja a pásztorkultúra erős voltát e vidéken. 

A dalok csoportosítása hagyományos kategóriák szerint történik, a 
dalszövegek témája alapján. 
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A gyermekjátékdalok csoportjában sok a közismert, pl. Repülve 
jön egy madárka, Hej szénája, szénája, Fehér liliomszál, A bundának 
nincs gallérja stb. Ezeket bizonyára az iskolában tanulták. Nem mind-
egyik dal párosul játékkal, mimikával, több a népdalok közül szállt le 
romlott alakban. 

A szerelmi dalok, lakodalmi dalok csoportja a legnagyobb csoport. 
Ezek azért kerültek össze, mert a lakodalomban szokták énekelni a sze-
relni dalokat is a rítusdalok mellett, különben is nehéz csoportosítani 
a lírai dalokat. Legjobb funkció szerint végezni a csoportosítást. Itt még 
jobban érvényesül a lokalizáció, a kezdősorok megváltoztatása, s ezzel 
a tipikus anyag sajátossá tétele (A gömöri, a gömöri torony tetejébe, 
Bíró Marcsa libája), egyébként is sok az általánosan ismert dal. 

A katonadalok is területhez fűződnek. Asszonyok is dalolják őket. 
Ezek mutat ják legjobban a tanulás, a közösség szerepét. 

A gömöri juhászok, kondások nagyon hagyományőrzők, ők őrzik 
a pásztordalokat, betyár dalokat. Nehéz megvonni a határt a betyár-
dalok és betyárballadák között, ezért néhány szöveget át lehetne tenni 
a balladák közé. 

A mezőgazdasági munkásság hagyománykincsébe tartoznak a szol-
ga-, a summás- és az aratódalok. Gömörben sok volt a vándormunkás, a 
dalok migrációjának a lehetősége is nagy volt, ezért számos ismert dalt 
találunk ebben a csoportban. 

A szociális, a társadalmi helyzet szülte a panaszdalokat, bujdosókat, 
amerikás dalokat. 

A munkásmozgalomhoz kapcsolódnak a politikai dalok. Nem gyűj-
tötték eddig így a nagy egységhez való kapcsolatában a politikai dalt, 
viszont ezek is beletartoznak a néphagyományba. Ezekben az érzelem 
a fontos, az emberek szociális érzésére akarnak hatni. 

Nagyon ritkán kerültek be gyűjteményekbe a vásári dalok, kevés 
van belőlük lejegyezve. Az itt szereplő koldusénekek paródiák, nem 
igazi koldusénekek. 

A tréfás dalok, cölöpverő nóták között csintalan, kétértelmű, kipon-
tozott szavakat tartalmazó dalok is szerepelnek, szolgáljon mentségükre, 
hogy ezek is beletartoznak a hagyományba. Van itt néhány makaróni 
nyelvű szöveg is, szlovák-magyar nyelven. Eddig ezeket sem igen je-
gyezgették le, (Sárga uborkának zeleni liszt má), a jókedv fokozása a 
funkciójuk. 

A cölöpverő nóták tulajdonképpen munkadalok, ma már inkább 
szórakoztatás a feladatuk. Az építkezésnél a vezénylő dalolt, a megfe-
lelő sorvégen a többiek leejtették a verőt a leverendő cölöpre. Mohács-
ról jegyzett fel hasonlót Berze Nagy János. Máshonnan nincs tudomá-
sunk cölöpverő nótáról. 

A ballada még élő műfa j Gömörben, a kötetben szereplők mindenki 
hagyornánykincsébe beletartoznak, de legjobban kedvelik a betyárballa-
dákat, és a rabénekeket. A vidék híres betyárja, Vidróczki a legtöbb 
ballada szereplője. Ezek speciális gömöri balladák. A többiek beletar-
toznak a nagy balladakincsbe. Az egyes típusúak sokféle változatban 
élnek, a változatokban a szereplő neve is sokféleképpen jelenik meg, pl. 
Angódi Borbála, Hangodi Borbála, Homrodi Borbála, Zombori Borbála. 
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Több változatban éneklik. A szégyenbe esett lányt, A halálra ítért rab 
húga, A halálra táncoltatott lány típusba tartozó balladát. Rendkívül 
népszerű az Egyszer egy királyfi története, A gunaras lány. Szórványo-
san ismerik A három árva, A pávás lány c. balladát. Kedveltek a sze-
relmi tragédiát megörökítő történetek, gyilkosságokkal, szerencsétlen-
ségekkel kapcsolatos szövegek. Ponyváról elterjedt ú j stílusú balladák 
is vannak a gyűjteményben, de helyi történetet tárgyaló is, mint pl. a 
Varga Sándorról, Ferenc Józsiról szóló. A kórházi balladák is kedvel-
tek. Hogy a ballada megbecsült és kedvelt műfaj, bizonyítja az a tény, 
hogy még 1974-ben is megverseltek egy igaz történetet. 

Az aradi vértanúk balladája sajátos helyet foglal el a magyar nép-
költészetben, balladai formában mondja el a gyászos eseményt. Nagy 
vita folyt eredetéről, jelenleg az az elfogadott álláspont, melynek tisz-
tázásához Üjváry Zoltán is nagyban hozzájárult, hogy Lévay József Az 
aradi nap c. versének folklorizált változata. Mi is, Tóth Ferenc is fel-
gyűjtötte ezt a balladás változatot a Bánságban, Bácskában. 

A betlehemes játékokat vándor betlehemezők terjesztették Gömör-
ben. Érdekes és elgondolkoztató a szerzőnek az a megállapítása, hogy 
az ő szövege és az 1877-ben a Magyar Nyelvőrben megjelent szöveg sem 
versrészletekben, sem énekbetétekben döntően nem változott meg. Fi-
gyelemre méltó az a megjegyzés is, hogy a Hó, hó, farsang, háromnapi 
farsang kezdetű farsangoló regősénekkel mutat rokonságot. A disznótori 
kántálás szokása is lassan eltűnik, a maszk rnég él, de az énekes ado-
mánykérés már csak itt-ott csendül fel. A szokás elsorvadásával először 
a dallam tűnt el, lassan követte a szöveg is. Ugyanez történt a Gergely-
járás sal, a pünkösdi királyné-járással is. Ritka már az ilyen szöveg. 

Ami a lejegyzett szövegek nyelvét illeti, nagyon helyesen nem je-
lölte szerzőnk a nyelvjárási sajátságokat, részint technikai okokból, ré-
szint a pontos visszaadás nehézségei miatt. Csak kivételes esetekben ha-
gyott meg néhány nyelvjárási sajátságot, ha a dallam megkövetelte. 

Összegezés: Mikor ezt a forrásértékű gyűjteményt lapozzuk és az 
értékes bevezetést olvassuk, tanulmányozzuk, sok sejtésünk megerősí-
tésére bukkanunk, ugyanakkor ebből a dokumentumértékű gyűjte-
ményből sok mindent megtudunk a gömöri nép életéről, szokásairól, 
gazdasági, társadalmi viszonyairól, érdeklődéséről stb. Olvasáskor ön-
kéntelenül is felvetődik bennünk az a kívánság, bárcsak hasonló gyűj-
tésre inspirálni nálunk is sok gyűjtőt a szülőlöld szeretete. A most ké-
szülő monográfiákban ilyen közléseknek is helyet kellene adni. 
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Matijevics Lajos 

BÁLINT SÁNDOR: 
ÜNNEPI KALENDÁRIUM 

A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyo-
mányvilágából, Szent István Társulat, Budapest, 1977. I., II. kötet. 

Önkéntelenül is a régiek: Bod Péter, Fekete Arnold, Lepoviccs József 
nevét jut tat ja eszünkbe Bálint Sándor Ünnepi Kalendáriuma, ha azon-
ban hosszab ideig lapozzuk, olvassuk és tanulmányozzuk ezt a munká-
ját, a felsorolt nevekhez fűződő művek és adatok kissé eltörpülnek, azaz 
messzemenően az Ünnepi Kalendárium mögött maradnak mennyiség-
ben is és minőségben is. Aligha találnánk az egyházi év hagyományvi-
lágáról teljesebb, részletesebb könyvet ennél, így hát időzzünk el egy 
kicsit vele, szóljunk értékéről, jelentőségéről. „Nem művészettörténet, 
illetőleg ikonográfiái szakmunkát, sajátos módon felfogott település-
vagy társadalomtörténetet, sem a vallásos érzület, illetőleg folklór 
summázását, hanem mindezeknek egyensúlyával népéleti munkát ipar-
kodunk írni" — mondja a szerző az Előszóban. S ennek a szerényen 
megnevezett „iparkodás"-nak egy ötszázhuszonnyolc és egy ötszázhatvan-
két oldalas könyv lett az eredménye, azaz a két kötet összesen ezerki-
lencven oldal! De ha már a számoknál tartunk, had említsük meg azt 
is, hogy az első kötetben decembertől júliusig összesen kilencvenöt fon-
tosabb olyan nap van, amelyet szükséges volt bemutatnia a szerzőnek, 
júliustól decemberig pedig kilencvenkilenc napról, illetve névről kapunk 
bőséges leírást. A két kötetben tehát százkilencvennégy olyan nap sze-
repel, amely jelent valamit a számunkra, ünnepeljük, megemlítjük, hoz-
záidomítjuk létünket, sorsunkat, cselekedeteinkét, munkánkat és hie-
delmeinket. Néhány jelesebb napot, változó ünnepet külön tárgyal a 
szerző, hogy ezzel is kiegészítse a teljes kalendáriumi évben előforduló 
fontos dátumokat, ünnepnapokat. 

Az ünnepek havonkénti megoszlása a következő: január: 13 + Far-
sang; február: 12 + Böjtelő, Kövércsütörtök; március: 12.; április: 8.; 
május: 23 + Fagyosszentek, Szentháromság; június: 11 + Jézus Szent 
Szíve, Nétus; július: 22.; augusztus: 19.; szeptember: 19.; október: 20.; 
november 19.; december 19. A karácsony, a húsvét, a pünkösd nem sze-
repel, mivel ez egy másik munkának az anyaga. Ám, hogy feloldjuk 
ezt a bőséges adathalmazt, tekintsünk bele mélyebben egy egy fejezet-
be, egy-egy ünnepnapba, azaz vizsgáljuk meg, mi mindenre terjedt ki 
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a néprajztudós figyelme, amikor összeállította munkáját. Minden hónap 
külön fejezetben szerepel, s a fejezet elején jelzi a szerző, melyek az 
ünnepek. Utána időrendi sorrendben mutatja be mindeniket külön-kü-
lön. A dátumhoz, illetve a névhez fűződő adatok, a szentek cselekedete 
életének egy-egy epizódja igyekszik fényt deríteni az ünnep jelentősé-
gére, kultikus voltára. Bőségesen találunk részeket a legendákból, kó-
dexekből, szépirodalmi alkotásokból, amelyek segítségével közelebbről 
megismerhetjük a szóban forgó ünnep névadójának életét. A részletes 
leírásból azt is megtudhatjuk, hány helységet neveztek el róla, hány 
templomnak a védőszentje, hol emeltek oltárt, szobrot a tiszteletére, 
őriznek-e róla valamelyik múzeumban, képtárban műalkotást. Külön 
kiemeli a szerző a vidékenkénti szokásanyagot, a nép hiedelemvilágában 
előforduló idevonatkozó adatokat, szokásokat, énekeket, imádságokat, 
rigmusokat. így tudjuk meg pl., hogy a június 24-én ünnepelt Iván, 
Szent, Iván, másként Keresztelő Szent János, a Zombor-vidéken Virágos 
Szent János, a szegedi tanyákon olykor Búzavágó Szent János patroci-
niumát vagy annak emlékezetét nagyon sok helynév őrzi: Alsószentiván, 
Bácsszentiván, Bakonyszentiván, Cserhátszentiván Csittszentiván (San-
tiona), Drávaszentiván (Ivanovec), Felsőszentiván, Györszentiván, Ke-
beleszentiván (Ionaesti), Magyarszentiván (mai neve Királyegyháza), 
Okriszentiván (1274, elenyészett), Ószentiván (Szentivánsziget, ma Ti-
szasziget), Sajkásszentiván (Kovilj Sveti Ivan), Sajószentiván, Szászszent-
iván (Santiona), Űjszentiván (Despot Sveti Ivan) Vajdaszentiván, Vasas-
szentiván (Santiona), Zalaszentiván. 

Továbbképzett helynevek: Szentivánlaborfalva (Santion-Lunca), 
Szentivánboda (Stredná a Nizná Boca), Szentivánfa, Szentivánpuszta. 

Szentjános (Pest, Torontál, Tordaaranyos), Biharszentjános (Sintion), 
Morvaszentjános (Moravsky Jan), Mosonszentjános, Szent jánosháza 
(Hloza), Szent jánoshegy (Nucet), Szentjános-puszta (Bars, Esztergom, 
Nógrád), Szepesjánosfalva (Johannsdorf, Janovce). 

Vagy pl. azt, hogy a január 22-én ünnepelt Vincenaphoz fűződő, 
nálunk is népszerű „Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince" regula 
első magyarországi előfordulását a pesti ferencesek középkori miseköny-
vének 1498 tájáról származó kéziratos bejegyzésben megtalálhatjuk: 

„Vincenti festő si sol radyatur memor esto, 
Tunc praepara vas, quia vitis fert tibi was. 

Fraknó és Németújvár (Gussing) és még néhány falu német népe 
szerint a madarak Vince napján házasodnak: 

,,Zu Vinzenzi heiraten 
Die Vögel zusammen. 

Ezért ott a hagyomány szerint nem szabad dolgozni az erdőben, nem 
szabad fát dönteni, mert megzavarják a madarak menyegzőjét, és más-
nap nem hallhatják a madarak nászénekét. 

Amint látjuk, bőven akad adat mindenfelöl. Pl. a könyvben (II. kö-
tet, 192. és 193. old.) utalásokat találunk vidékünkön található, pestis-
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járványokra emlékeztető Rókus-kápolnákról, Szabadkán, Zomborban, 
Újvidéken, Kulán, Palánkán, Bajmokon, Kerényen, Űfaluban, Versecen 
emeltek kápolnát Rókusnak, a pestisjárványban szenvedő betegek gyó-
gyítójának. A szabadkai lakosság körében még ma is hallható elbeszélés 
a Rókus-kápolna keletkezéséről, régebbi feljegyzésekben is szerepel. 
„Az egykorú följegyzések szerint a hozzávaló anyagot Szabadka népe 
sajátkezűleg, iga nélkül hordta össze, helyi élőszavas hagyomány sze-
rint pedig térden állva építette. (Tormási Gábor, 1883.)" 

Minden hónap után jegyzeteket találunk az előforduló jeles napok-
hoz. Ezek az utalások újabb kiegészítéseket, tanulságokat, fontos ada-
lékokat szolgáltatnak. 

Kétségtelen, hogy olyan gyűjteményt, olyan feldolgozást kaptunk 
Bálint Sándortól, amely nagyban pótolja az ünnepekhez, a jeles napok-
hoz fűződő eddigi tudásunkat, ismereteinket. A négy évtizedig tartó 
gyűjtés eredménye ez a két kötet, de a néprajztudós alapos és körülte-
kintő munkájának is a gyümölcse egyben. Nagy érdeme, hogy hatalmas 
területre (Közép-Európa), kiterjedő adatokkal világítja meg az ünne-
pekhez fűződő hagyományokat és szokásokat, messzire visszatekint a 
múltba, minden fellelhető forrásanyagra támaszkodik, és az egybegyűj-
tött anyagot áttekinthetően teszi közkinccsé. 

Kár, hogy a könyvben nem találunk fényképanyagot, illusztráció-
kat, mert a borítólapokon Bozóky Mária rajza és Lantos Miklós felvé-
tele az idevonatkozó alkotások szépségéről győz meg bennünket. Azon-
ban ne kívánjunk túl sokat, hiszen Bálint Sándor így is felbecsülhetet-
len értékű munkát végzett el helyettünk. 
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