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NÉPRAJZ A NAGYKÖZÖNSEGNEK 

SZücs SANDOR; PUSZTAI KRÓNIKA 

Minden néprí:1iz,os irigyeli az, Írót a megjelenítés képesqégéért, mikor 
gyüjtés kö~bellmeg kell küz;denie az;z,al a feladattal, hogy a népélet súnesgaz;~ 
dagságát' heksíitítse feljegyiiéseibe. Mindig hiánytém; a tudományosan siét
válasz,tott, . rellds~r,ez;ett, magyaráz,ott adatok és a való élet köz;ött. Lehetetlen 
feladat ~dats2í~rűen megragadni a látott és hallott életet, mely mindig. több, 
min.t a l1légoly pontos és résdetes tudományos feljegyiiés. E2it a "többet", -
a látott valóság egészét, - vagyis inkább jellem>;ő színeit és hangulatát - üldöz,i 
a kutató egyre tobbl'ész,letre kiterjedő adatgyüjtésével s ez;t ragadja meg áZ; író, 
aki .a népélet ábráz,olására vállalkoz,ik. Mindkét törekvés egy: hiteles képet adni 
egy különleges·világról. Az,Í1:ó teremt valamit, ami olyan, mint az átélt valóság . 
.t'\tudós. l?Írja; azt,amit látott, az; eredeti valóságot, de sohasem idéz;i fel úgy, 
ahogy t<).lálk:02iott vele. Az elsőből hiány2iÍk· az adat, a másodikból. az" #et siiÍpe. 

Én1ekes, hogy mindkét rész,ről megvan a vágy a kétfélehi~elesség egy~
síté~ére.M6rie:2i. ;tdatmüjtő mohósága, feljegyzéseirrek szinte nyers ~(elh<J.~z,1};ílá~a, 
~l1ép~ író.k f,aJ~kutatása mutatja t;nneka vá'gyl1ak jelentk:ez,ésé~ ,~2iir§k,r~~ért~t. 
A másik rész,ről anépraj2ii írókil.ak:z; .a törekvése, hogy az; anyagota,.~~ctÜn)á' 
nyosaclatsz,eJjiségell.túl·;éktsz,eru rész;leteiben l1lMtas!lá~beé,1lp:legjele11it~§~~~ 
lesitsék •.... ki.<i~yDrf~x •..• 1$ ~gyk.ullsági Króni,kyr .ter~mtette,.me~.<l.ID-~.{aj~~~i!ls 
La j~s folyta:ttll.i<l ~~eg~~y.:eIIl.beJ:Ésa. ~Z;~gé1}r~.ss.Z;~~Y>iél~té;v~h;~~b~> ... 
a . J:?Qgyó. legelő~öll'l1~~sv~~űl!3fíüs~.S~ndQf,·"JŐk~{.;tl~~~>~~~!"é~('~ .' ..••. 
most pedig a Pus>;tai krónikávaf .•.•..... ..... J · ••. éJ['··;<.ié?~~~;·.i.·{S.;.~ •• (~!<. 

Szücs Sándorlegkisebbköz,lése is .. gon:dOSnÍe~formálá:sáy~J'~írótIíÍcu;n~a; 
nak h~t. A . Pusztai krónikaa2iOnb<l;~ '.'Íllár. eredetil~g~js;,~f?iiP , ~sii~pt mll 
és sz,erenc&sen e~esíti .a: .k~tWe hite~~~ség~t, . ~l:í.2.~~~~~~1·· iiőkutatóSt 
a megjelenítő. eSijköz,ökkel rendelkez;ő.íróé,\T~t.~>~nYa%,· }~f!~~~~~~~; 
a legjobb és legérdekesebb, ,amit a . néprajzn)T\ljtl~a.t:.J;A> .... i...!.· oSl~ge1rre . 
jelenleg. ----: .sőt b.átran mondhatjuk., .. ed.}i.g . . ő.' .i.a .. ; ... l.~ ••. g.~i\7 ..•. á ... l.;o .. '.b. B.· ..•. ·; .•. : ..•.. k~ .... ~a;fó·fJj: >I(:~\rt!~fi~· 
Lajos óta nem volt ilyen siiereneséskez,t1gyiijt§nk;lk}~lln~I{~~li· . ~!r~~~t 
tudott volna. megmenteni a felédésbenter,ülő 1"~gi:nél?~itl~r~L;!11.y;'/~?Y"' 
a .mindenütt Ia!)pangó hagyomány legősibb,.l~gg~d~~~~J).ii c~~;'Ss~"az 
olyangyüjtő tud hoz,z,áférrri, aki a nép. közté1,álJ~~dó.~a8f) .. ~;( .. ;.?;~~vid~~ 
élétevelsegésii élete munkájátáldozz,a rá a ~elje~hagY~~~rt~$;i~~~~~~f~· 

S2iü~Sándo~ hoz,z;ászoktatott, hogy. mindtmírá~áDan~~~sK~lJ'Ínk:3:, g~2i' 
daganyágBan táltosok,réti emberek, pász,torok iS. betyárok vil~~~8óL:e~ a 
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könyv nevei;etes népraJi;1 dokumantum volna akkor is, hanem' volna 
más, mint újabb csodás történetek táltosokról, pákási;ok madál7fogó 
dései, a régi g,!z;dálkodás megelevenedő képe, a nyomtató sz;érű az; ágyás IrA.'",>< .'V;" 

pén iZ;i;adó gyerekkel, vagy látók és, varái;slók praktikái. De Sz;ücs Sándor mIn~,,/\c' 
dig tartogat valami meglepetést is kifogyhatatlan gyüjtőtarisz;nyájában, LeJ~tODl},:"(f'~~;{; 
a "TetejetIen fa" mesés képi;~tfonekélŐ. néphitbeli formájával lepett 
egyetlen hiteles adattal, mery avilágfájára' felhágó, égiekkel társalkodó ::;aIIlan,;: 

szertartásából réti., pási;t9rok: köz;t f~nnmaradt. Most a pász;torok 
temetkei;Ő sz;okásárólha!lunk e1sőíz;ben s talán sikerül még olyan resZ;letet:kl.':, 
bányász;nía a hagyománynak, 'melynek ,.alapján biz;tosan 
új adatokat ugor rokonaink temetk~z;€sis~kásaival. 

Térmész;etesen nemcsak az; néprajz;" <U11iben ősi eredetet lehet J>.'~'I4~'''~U.1O· 
Néprajz; az; egész; népélet, ha leír#yaí~kisannál jöbb népr~jz;, minél 
minél rész;letesebb' a . fdrás. I1yenértelemlie~ mi~den történet, mely 
kalandjairól, csárdák rejtelines ,életérőt 'pasz;torok és ~~en'yecskefvis~tt 
szóL, itta legjobb értelemben vétt néprajz;i leírás. ,~olva&lsóksz~r csak 
matosan . előadott. anekdótát yesz.i tud?másul,; si;Ínes képét a nép Jletéből,' ~ 
rajz;6s meglátja astilus felsúne alatt az; "adatot'" is, a kiválógyüjtő munka'Jf 
s cs6dáli~á lne~rögz;ítés ,res41etességét és Mségét. ,... 

• Írói hitelessége abban a megjelenítő képességben van, amellyel a 
vir~grólb~s~ámólópásztort, pákász;t elénk is varázsolja környezetével, ~ 
s~ól?~enyecs~ével, sőt önmagával,. agyüjtővel egyetemben. Ahogy 'kis 
l1etekkere~edh~kki,az adatqk köré ugyanolyan légkörre1 és. ugyanolyan 
ven, 1tlintmagába~ a~ "anyagban"; A kettő egy . éS oszthatatlan s láthat:at1a.l11 
csis~olt á:bnenetekkdolv~degymásba: a bes~é!getőks a b'esZiélgetésben me,O"pJIp.Ui~~ 

nedőmult kJépé, a fe1h<tng2;.Ó' nóták s a beszélők nyelvének zamata az író 
nek zarllatávaL 

Legfőbb íroi 'erénye mégisa~ a bujkáló, mikszáthi mosoly, mdy ott 
a sorok és alakok fölött, ami közelség és távolság egyszerre: .emberi 
anyagáhozés írói távolság tőle. Az .Író bujtat ja érzelmeit, meghúi;Ódik a 
mögé, előtérbe engedi, hogy fölötte tudjon maradni. Csák annyit hagy 
magából, amennyi színt ad az anyagnak: a formát. 

BALASSA IVAN: NÉPRAJZI TANKÖNYV 

A földműv:elési kormányzat kötel~i;Ővé tette a néprajL; tanítását a 
gaL;dasági kÖZiepiskolában ,s ezzel a néphagyo:triány sokszáz diák számára 
olyan jelentőségű ismeretranyaggá vált, mint a földrajz vagy a történelelIJ-. 
ségkívül nagy, diadal, amit egyes felelős tényezők jóindulatának 
néprajzosok tábora. Ennek a diadalnak a folytatása, hogy Balassa 
könyvet írt a diákok számára s ezt a folytatást mar maganák 
néprajz-tudomány, Kérdé~ az;onban, hogy 6Zit is diadalnak léhet'e 

Ha, aL; olvasó most azt varja, hogy a könyv felfogását, 
nyát fogjuk, kifog~solni, tárgyi tévedéseit fogjuksmvátenni, és így "ru~m", 
mérÍegét, .akkor nem képes elképz;elni a feladatot" amivel a 
került. Hogy erről fogalmat adjon, kénytelen idéz;etekhez folyamodni. 
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A Népkölt~i.etfeie~e~ét~gy.vez;etibe aSi,er;§: "A mágyar nép nagY, 
rész.e . földműveléSsel foglatk~z;ik;I?ej~~ef. jel~l}tŐ6 .rési,~t .. me4Őn .. meg~kott 
munkáb~n tőltis .ott ~~or()sabb~n'~eys~efríl~i:h~e8nYilat~o~áso~rta~ .ue~ sol{ 
lehetősége m~tatltozi~. A'· tfrll}~z;etrs. éle~f?lYa,tn~faz;t. ~:y{tnja, JlO~ .. éltestet 
és ·lelket . egyenlő .aránypan /pgl~l~oz;~~sl& •• mer~.~a}{· így., YClil. me~kÖz;tük 
a kenő egyensÓly. Ez;ért van· <l,Íí,h0g}': ~ .•• ma~<fe~per~>~i~!?~ .1llj.1L~e~~apí 
fáradságos munkájátelvégez;te,n~m €L pihenés.t1eg~f()koit.tq~~ját •• ,!Jef~~y~st 
választja, hanem felkeresi' a. társas össz;ejQyetJlek~t .• A" f()9ó~ •• a·kal~k{t~.N~áni 
mulatságok, a tengerifosz;tás és morz;solás, a téliest~f1í~~~a.in~~lt)a;.nX~~áSá 
ad a legtöb}) alkalmat arra, hogy a1l1i.ndel}11apiiélet·~~~a~g~~~g~~rL~i~~~~~%~''(~, 
szeHemi irányba is táplá!é~ot szerezzene~ maguksz~mtÍra;."i,\·!,·, ....!> 

Mit kifogásoljunk itt. milyen "tévedé~t".jgaz;íts4n!f.helir~? .• ;:Wel~Óg~s?< 
ról kell itt vitatkoz;ni? A' fogalmaz;ásnak ilyen s;ínvohalá.rl.~é~·i~fá~ 
nélkül sem le:t1et olyat mondani, ami helytálló. IttlIli!-ga"a .• 
tárgyi tévedés. Emeljünk ki néhány példát - :irod<tlÍl1if()ly~i~atiql~asBjr! 
véért - a népköltész;et fej.ez;eteibőL . .... .<..~j!j;.~:k;.'; 

;,A népdal a nép érz;elmi költész;ete. A műkölt~s.z;et~en)I.&.\;ŐYeg;jé§.:.t!:~~l- .. 
laII1sz;étv~)t. A népdalban a kettő a tegteljesebb egys~g~en/.je1 
azonban nem jelenti az;t, hogy a sz;öveg mindigugyana2;2;aLa. dána~; 
meg, . hanem a meglevő dallamhoz; mindig új sz;öveg' keletke2;ik.:S()li~.z;o 
nem egysz;er ez;eréves multra vissZ)atekintő dallamhoz; egy aHggéh.á.l}Y':. 
előtt keletkez;ett sz;öveg kapcsolódik. A népi műveltség ez;(':ket a2;idR~ 
távoleső elemeket olyan egységbe tudja forrasz;tani, hogy benni!:kj.~f . 
nem vehető éS2;,re." Így kapja a tanuló az;ta tényt,hogyapall~ / 
ráhúz;ások állandó gyakor1ata mellett. is' egy-egy sz;el'entsést'tláík~~~§~W'~~~~$' 
igaz,ításból új .hangulatú-.,és .. h0.gsz;ú életű .~ .. művésZ;i·.for1l1~k'j<inírry~jlr:~l'Y' 

"A népi össz;ejöveteleken elhangz;ott .meséket, .mo~cIák~t,bq.l!(l~áti~~~{;a.g}' 
népdalokat '. mip.denlci . ma:gána.k . vallja. .E'lJ-ne~. ~ll~1Jffre .mil!dégy~k:ll~~.l{~k§1tc\~lő<: 
adója van, ,aki a benn.e •• élő hag}'olllányokbóLköI~§i. teh.et~ég~~~e~~~,j~tJltJrJ<i~~~#e, 
mOl1danivalqját. " Itt .arról V1tl1iSZ;Ó hogyme§éh.~~,dalol~s~oz;ilIlás~!Iiá~~~lIl15~~~~~ 
vantehetsége.es. hpgy. am,eset +-.• de~~k:!<tz;t!xa*~lQa.<tá~:'pi~l~B~t~P:~,j~~lt 
megformálni, mert .nem.§z;ósz;~rint .. ~laz;!.~mlé}fez;~~f!e1"l'!5~:~J~rijF,~s1X,ét~~iJ;1~~z,l 
sejti, eltünődhet, hogy mit vesz; ki:1l1ítj4~b~1;1!'"táj~~g~cit,1~f1.;81f~~~.)C'T~' 

Az; lrástalan kultúra é& .. a.kö2;~~s6gii~I~qtá~,;*é~g~~,%i!.(t~2~§~~t~~7t?/Íl1o~~ 
datokban kerülnek olvasóie1é:~,Amít~(iltés~~~·t~f~~~~t;:%$,..~~~~ •• l'(.lg~~e~,fs\Vle 
részben al1{atmasal{ arra, hogy minqa2;t.aZ;i~r2;~~)kifeJ;eF~~~"im~hr;ir~jp~· Ielk~~ 
ben az; alkotás pillanatában élt. A~~mI1J~tQtt\~~öy~g>~lY~~~~M~gYé~Mntis 
más és más eredményt vált~i az;.olyasó 1~1k,~~ől.~'!,~~1;~z;e~J-je~/a.11.éRk~It~sz.~t 
előadásmódja szóbeli." .. , "a pi11anatnyiál~Qt~.~.b~lYJ!;gétn9'r:s:!9'z~ .lllag~n:" 
(Nb. itt is költész;etet említ, Bfdig !11esérőlbes~él:1;~A".~é,l1d.algak}s)II1!nt~á1t<t
lában a legtöbb népi al~otásnal{ egyik legjene:mz{)9};.v()nás{1,hdgy&i,~rz;őÍetöpb~ 
nyire ismeretlen. Legfeljebb olyan esetben. tűr:i~ il{i>~'I'Ie~e,aln'ik9rn<tgy köl
tőkneka néphez; közelálló dolgait .a nép mag~é,naRj~ntenel ~át\TesZ;P 

Ez.ekhez; az; idéz;etekhez; nem tudjuk hQz;z,át,mni. ,lllinclaz;t1. amikörii1ötte 
van és ami körülötte hiányi,ik. Nem láthatja az;' olvasó" hogy milyen kapcsolat 



76 FIGYELő 

nélkül követik egymást al'< ilyen idél'<ett részek, mennyire hiánYZíik a 
menet, melyből kialakuina a dolgok jelentősége, hogy a teljes szöveg ""O'7pf,,,,._ 
gésében el'<ek a részek még értelmet1enebbül hatnak, mint kiragadva. S el'< a 
mal'!ás végigkísér al'< egésl'< kemyVőn. Még a tárgyi résl'<ben is lépten-nyomon 
bukkannak ilyen példi-mondatok, ah~l pedig tárgyak és tények 
mégis csak könnyebb feladatot ró a gondolatokkal kÜl'<ködő könyvíróra. 
aztán mi értelme volna hiányolni, hogy például a kÖl'<össégi alkotás 
~mlegetésébőlkimaradt al'< örökölt fordulatoknak példaadó szerepe és a 
lás, mely által a köl'<össégi ídés diadalmaskodik al'< egyéni formákon, vagy 
a tárgyi rés.tben például hiányos a. vejsl'<e leírása, cégét nem mutat be, 
varsa, el'< a fontos és annyira elterjedt halásl'<sl'<ersúm nem IS szerepel a 
lásban, hogy kimaradt a Jégala:tti' halásl'<at gyalommal, de sl'<erepel egy 
lírai Herman Ottó-idél'<et a magyar halásl'< jelleméről, hogy a "sl'<eletés" 
a szárazgal'<dálkodásban dég hiányos, vagy a szövegből úgy értjük, 
"kölyü"-ben búzát törtek, nem kölest s mellesleg el'<t ,a sz;ersl'!ámot !,lem mlltajl}ff:'i' 
be képen, míg a mindenfelé látható kÖl'<önséges vizimalmot igen, (hogy a 
legsajátabhismereteiből, a népi gal'<dálkodásból is v'együnk példát); hogy a 7:p:rY?F\'i,,' 

tánc, játék fejezete semmit nem mond sem az anyagról, sem a 
vagy,/minek emlftsunk oLyasmit is" hogy al'< irodalomból kihagytuk"volna 
kishépmihrésl'<ed k~lését, mer)' esak a Hortobágyról közöl néhállY 
beyeftiik',.voIl1aBátkY-Győrffy-Visky NéptnűvésZ'etét, al'< egyetlen 
lá16ki~c1~ányt,v~gykihagytuk vohla Tóth János, kis füzetét a vasi ePltl>:ez;esrol, 
vagy<Róheiml'<a\,a,rtókol'<~ Néphitét. Mind6(l'< és sok egyéb eltörpül al'< anyag 
gyalá$án;~l~.szín'V~naht. meUett. 

'Arrag9~qolu!1k; ,hogy a: mewgaz:dasá:gi középiskolában 
naktalálko~ni ~mag~s kultúrával, akik benne élnek a 
ismert "anyagnak" tudományos tárgyalása fogja legkönnyebben 
előttük a tudorriányértelmét· az; ember számára s ebbena tantárgyban fog ~c>",,'" <i; 

világosodni az; is, mit jelent a néphagyomány a saját sl'!ámukra és a kultúra:, a 
domány számára. El'<ekre a gondolatainkra válasZíOl a könyv a hasonló re1;zeJl(j,-,~l:,é:i;'" ,; 
"A magyar nép életmegnyilvánulásai'. köz,t jó néhány babonával, hlE:deleUlm'lel 
merkedtünk meg. A mai termésl'<ettudományi gondolkodású ember el sem 
képl'<dni, hogy al'< egyébként jÓl'<anésa valósághol'< annyira ragaszkodó magyar 
Ber hogy tud ezekben hinni. Ennek oka a paraszti élet egyetemessé'gében 
sendő. Ugyanal'< aZ: ember szánt-vet, akihál'<at épít, vagy szükség esetén 
De nemcsak anyagi sl'<ükségletét kell magának kielégítenie, hanem szellemieket 
Ez;ért maga teremtett meg al'< őt legjobban gyönyörködtető kölúésl'<eti 
is ... De önmagának kellett megtalálnia a magyarál'<atot aZíOkra a látsl'<ólag 
'latos eseményekre is, melyek a mindennapi életben körü1vesl'<ik." A 
ragadt parasl'<tság" "me'gmaradt őseitől örökölt magyarál'<atok mellett" s 
"babona, hiedelem ,rendkívül fontos alkotóeleme a népi műveltségnek, mert 
ennek segítségével tudják a körülöttük élő világ jelenségeit megmagyarál'<ni". 

Mítosz;, varál'<sIás, sz;ellemhit, ezeknek végtelen időbeli távlatai, lélekt:~!l~ 
jelentősége, történeti fejlődése .ide egysz;eriísödik, hogy a parasztságnak meg kH?; 
lett találni a magyarázatot a jelenségekre, melyek a mindennapi' életben 1{öTül,.' 
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veszi~! De még ·.nem..~.é~~e~tijAlc>j~l.el~g;~."Az~gattyÚ nemcsak. h~ánkban. el, 
terjedt. játéksz;er, h~l1elIlép,Heu;rg;X~f~1lÍ~rik;~~a:~szt~áli~ibenns~ülöttek> ai;. ame' 
ri~ai indiánok és 1(~~éP>~<i~f<dör~lr.~~pei; .J:}z;~~~;t'i~;e~e~éseketFtgypmlekeknek 
mindenütt az;onos j át~kfz;et}i~~.~ly~?;~tá.n~~~a lía~dó.s~gán~;VÜlaz;azQnos föléi' 
rajzi és történeti k~rÜI~~~. . [&:~agf<ti-~~~~li.r~~~e.J~y.et;ü~~ ~ö~~I~Qb.híl2;aa 
fonóba. "Vidám. be&Z;~5g;~~t~ ....... ' ..v·q~$>j;1f~ti~~~~~\~o~b'ell>gY9t;s~~~el~;az;idő; 
Később a dalolásra .és .afoe~l;:~li~á~~k~kl(áis.~ór~~t;~r.~o~S~()1":~gés4'itá~ét1l.u.Iatság 
kerekedik ki. (i\holai)~el(~9'1}e:~t~qJ~;~ . ·t{Mill.Ql~.t~i~~~s~~~:é1nX0rl~~pi 
valamely jelenségről';9tt;iI~~!1:'1>~íll?~):Ief ... ' ....... . .. ' . ·~.s~Jn~~c~~l~g;i~akra?, 
Az;tánígy '. fej e2;ib'~~z;t~~~~t~t5~t~?:'~~;{C? y~k~ri; e~~ftl~t?{riliatt 
s2;Ínte' a falu. házass4gi~@r~~i.TI~J~ft1f~~Yé/Ji~ .. . . . 

,,~ h~j1]aka~tf~~&'t~t'Ms~; 
fontosságát.~lltatja.~;p-é 
sincs •. me~()1kv~;'a;~á~~~f 
z;ött .. s·· ~épiíe1jülk';k~iri~_ 
mit·~~}ra,~ c~~Hi~l1 
k:01'ig.t~r 
af~Itlr 15Il.';;/; 

~QlfÓi~t.;§a.~·' 
mányne~é~e~:l?t1Í'Jh~;nlf 
gasabbrel:laiivoI!ár~t{ jJ 

a . fiatalokat s'. a~k~r;e~g~d 
janak:,;A magY<Y:'n~~Bze,l~~~X~ 
ki, nanem az;,méve1is.""A.pc~R~~ •• );.~ 
ségeket elsősorban' atérb~p:'~llt~tj~'j'~~ 
sz;ellemi néprajz; jelenségei, id21'@~&S)~~Yf: 
sz;ellemi néprajz;ot nemosztá~y'92;~~tj1,1~g~ 
ne~ olyan esz~özei vannák,m.elYék'réy' 
~elni tudjuk." "A malmokánép~L~~/~l 
biz;onyítéka az; a sok nép~al,mely .. ~~~I 

Valós2;Ínű, hogy e2;eka.mohCl~tQk\ 
a gondolatok asz;erz;őtollára jettet '~.PQ 
magára, akinek nincs rejteni v:alója,'~k( 
élnek a jelenségek, ennyire megemés2;thE:te~l,~~~ 
murlkával kelÍett. volna. takargat~ia. ·Akko~ •• ~óJ;i 
hogy jó össz;efoglalást kapjunk a.n~p~Mz;a.~~~· 
még távolabb attól, hogy JÓ tan~önyvecka.pj< .), .... 
előadás módja valami nevelői elgondolástél'V,~n~}sít.~;~,% ....'i.)... ' 
volna ilyen kez;detleges.. .i.'i~'.~.~L~S::~é;;;i;';;')?5.,X'%;2<J~;;.'; 

S ,most csak az;t kérdez;z;ük, mért kell~tt111~~tQtff~ir}lElw:;alf,id,sé}l11é~' 
értő és jóindulatú lépés hivatalos tényez;ők.1'é?z;{f2!.;.i}};,~1I:,:er~d~§ny~e.,~~~~r~W 

. Vajjon l1'em kellene kötel~~ővé tenni a n~J?'ra{z,tan~lá§átfiíép17<l:jz;i.könyVÍ1'Qk 

8z;ámára is? ~>~~4~éY~S~iÁjös 


