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láttuk, megszünteti a regényh đst mint integrális személyiséget, beillesz-
kedésre alkalmatlannak tartja, darabokra tördeli; egyetlen h ős egy-egy 
tulajdonságát egész emberalakká formálja, ami lényegében azt jelenti, 
hogy a regénynek egyetlen, konkrét alakot ugyan nem öltő, de minden-
képpen körvonalazható — vagyis: fiktív, a regény világképében közvet-
lenül be nem mutatkozó — hőse van: az emberi szellem és test, az em-
beri lét és létezés lehet ősége egy adott történelmi és társadalmi helyzet-
ben, egy kijelölt földrajzi térségben. A megszüntetett regény+h đs tehát a 
regény jelentésének formájában tér vissza, természetesen felismerhet ően, 
de az egyértelmű  körülírhatóság minden reménye nélkül. Egy sajátos 
epikai modellt alkot ezáltal a Família, szokatlan — és nem tagadom: 
esetleg vitatható — regényformát. Annál is inkább, mert a mi irodal-
munkban, egyelőre, társtalan mű . Azt azonban teljes bizonyossággal ál-
líthatom, hogy Brasnyó István, regényével, a hazai magyar regényírás  

számára új, ez ideig nagyrészt ismeretlen területeket hódított meg, mind  

a történelem viszonylataiban, mind pedig az emberi élet egyre veszé-
lyese+bb összetettségének területein, de nem utolsósorban az írás, a re-
gényírás gyakorlata és a regényfogalom elméleti kereteiben.  

BANYA' János  

SZOKÁS ÉS HIEDELEM 

Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszakások. Оjvidék, 
Forum, 1978  

Jung Károly verseivel már évek óta jelen van szellemi életünkben. 
Néprajzi érdeklődésének Az emberélet fordulói című  monográfiával adott 
kifejezést, melyben Gombos szokás- és hiedelemvilágát vizsgálva az em-
ber életének nagy 'fordulói közül a születés, házasság és halál bonyolult 
kérdésköreit tárja az olvasó elé. Hogy gy űjteménye nem véletlen kirán-
dulás a néprajz területére, err ő l meggyőződhetünk dr. Voigt Vilmos bu-
dapesti egyetemi tanár értékel ő  utószavából „ ... az olvasó a legtelje-
sebb magyar szokásleírást tartja kezében: nem csak a jugoszláviai ma-
gyar, hanem egyáltalán a magyar néprajzkutatás ilyen áttekintést még 
nem tett közzé ..." A jugoszláviai magyar néprajzkutatásban elszórt ta-
nulmányokkal, hiedelem_közlésekkel már találkoztunk, Az emberélet for-
dulói azonban a szokásvilág egészének bemutatása. 

A monográfia Jung Károly magiszteri értekezéseként készült el arány-
lag rövid idő  alatt. Az el őszóból megtudtuk, hogy anyagát 1976 nyarán 
és kora őszén gyűjtötte, majd 77-ben ellen őrző  szempontú utógyűjtést  
végzett; így került szalagra a szokások és hiedelmek számos újabb va-
riánsa, melyeket csak akkor vett tekintetbe, ha új adattal szolgáltak. A 
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begyűjtést magnetofonnal végezte, mintegy 40 kazettányi hosszabb-rö-
videbb szöveget véve fel, természetesen ezekb ől csak a legmegfelel őb-
beket közli 'könyvében. A szokások után zárójelben szám szerepel az 
adatközl ő  neve helyett, így a gy űjteményen végigkísérhetjük, ellenđriz-
hetjük, melyik adatközl đ től való a szöveg. јsszesen 26 adatközl őt szó-
laltatott meg, kiknek több minta fele túl van a 70. életévén. 

Az előszóban Jung megjegyzi: a begy űjtött szöveg feldolgozását nehe-
zítette, hogy nem állt rendelkezésére egyetlen modern monográfia sem,  

ami esetleg útmutatóul szolgált volna az anyagelrendezésben. Ett đl el-
tekintve a szerz ő  jól kidolgozott és világos módszert alkalmaz könyvé-
ben. A bevezetés után három fejezetben tárgyalja és sorolja fel a szoká-
sokat (Születés és csecsem őkor; Házasság és lalkodalom; Halál és te-
metés), ezt követi a negyedik fejezetben Gombos rövid története és tár-
sadalmi képe. A függelék els ő  részében régi gombosi lakodalmas bekö-
szöntők szövegét olvashatjuk, a második és harmadik részben pedig Só-
tanyi István és Pogány Jenóné halotti búcsúztat&ból kapunk ízelít őt. 
Ezt követik a gombosi lakodalmi kurjantások, szám szerint 195, a gy űj-
temény utolsó szövegeként a Kánán (Kánai) mennyegz đ  olvasható. A kö-
tetet rendkívül gazdag jegyzetanyag és szakirodalom, valamint az adat-
közlők névsora zárja. A mellékietben közölt fényképek (32), a szerzđ  
néhány felvételét kivéve, régi gombosi családi képek, melyek a csecsem đ-
kor, házasság és halál kérdéskörével kapcsolatosak. A tartalomjegyzéket 
a szerbhorvát és angol nyelven írt résumé el đzi meg. 

A magnetofonos gyűjtés lehetővé teszi, hogy a gyűjtđ  népnyelvileg hi-
teles adatokhoz jusson: Jung is fonetikai pontosságra törekszik, a leg-
fontosabbnak vélt hangtani sajátosságok érzékeltetésére, természetesen 
amennyiben ez nyomdatechnikailag kiviteleihet ő . A gombosi népnyelvre 
jellemző  a középzárt e (ö) használata, minek következtében a zárt e-nek 
jelentésmegkülönböztet ő  funkciója van, tehát fonéma érték ű  (emönt, 
möntek, möntök). A falu nyelvében nincs kett őshangzó, de enyhe ő-ző  
beütés érezhet ő  (körőszt, söprű , vödör stb.). Rövidült zárt magánhangzók 
ejtése jellemzi (tyuk, hus, síkos stb.); zárt szótagban az 1 általaban ki-
esik megnyújtva az el őtte álló magánhangzót (v őt, fđd, zđd stb.). A 
gy-zés jellemző  volt, de ma már kiveszettnek tekinthet đ  (borgyu, var-
gyu stb.). A j és d hangzók 'helyett el őfordul a gy (gyün, gyüvбre, gyugó 
stb.). Az 1-ezá kiejtés is lassan kihal (selem, hel, hüle stb.). Jung hang-
súlyozza, hogy gyűjtése 'kizárólag szokáskutatási szempontú, ezért a 
nyelvjárási sajátságok, a népnyelvi megfigyelések csak mintegy szükséges 
velejárói tudományos munkájának. 

Könyvének első  fejezete a Születés és csecsemákor 45 oldalon foglalko-
zik az ide kapcsolódó szokásokkal és hiedelmekkel. A fejezet bevezet őjé-
ben többek között tájékoztat arról, hogy Gomboson a század els ő  évti-
zedéig nem volt ritka a 8-10 gyerek családonként, azaz a „nagycsalád", 
ami meghatározta a házassággal és gyerekkel kapcsolatos szokásokat is. 
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A szerző  ebben a fejezetben a terhesség el őtti idővel kapcsolatos szoká-
sokkal, hiedelmekkel kezdi leírását, hogy a terhesség; a terhességi tilal-
mak, kívánságokhoz kapcsolódó hiedelmek utána medd đség, koraszülés; 
magzatelhajtás; szülés; csecsem đ  fürdetése; a csecsem đre leső  veszedelmek; 
a védekezés a szemverés ellen; szemmel megvert gyerek; kicserélt gyerek; 
keresztelés; szoptatás; elválasztás; a gyerek ételre fogása; gyógyítás 
csecsemőkorban témák köré kristályosodjon ki az olvasó el őtt a gombo-
siak megőrzött vagy már feledésbe ішеГё lő  szokásvilága. Külön-külön 
nem foglalkozhatunk a kérdéskörökkel, de meg kell jegyeznünk, hogy 
Jung alapossága, körültekintése már itt bizonyságot nyer: az egy-egy té-
mával kapcsolatban írt összefoglalóval kezdi a szokások bemutatását, 
majd altémákra bontja a szokáskört és az ezt követ đ  4-5, de gyakran 
több szokás felsorolásával fejezi be a részt. Pl. a Keresztelés témakör ál-
talános szokásai (10), ennek altémái: A gyerek nevének megválasztásával 
kapcsolatos szokások (9), A komák kiválasztása (8), Keresztel ő i lakoma 
(12) azaz összesen 39 szokás-hiedelem olvashatóa kereszteléssel kapcso-
latban. 

A második fejezetben mintegy 60 oldalon foglalkozik a Házasság és 
lakodalom szokás- és hiedelemvilágával. Külön figyelmet érdemel e fe-
jezet, ugyanis a jugoszláviai magyar néprajzi irodalom nem dicsekedhet 
túl sok lakodalmi leírással. A szerz ő  alaposan tnegvizsgálja a témához  
kapcsolódó szokásaktit, a lakodalom és a házasság minden mozzanatát.  

E rész anyagát Jung Szendrey Akos lakodalmi kérd őíve alapján gyűjtöt-
te, ezért feldolgozása is annak szerkezetéhez igazodik. A házasság célja; 
a házasulók kora; a fiatalok ismerkedési alkalmai; leányokhoz járás; meg-
esett lányok; ,párválasztás szempontjai; házt űznéző ; móring; jegyváltás; 
leánykérés; leány- és legénybúcsú; hívogatás; a lakodalom el őkészületei; 
a lakodalom menete és a felsorolt témákhoz kapcsolódó hiedelem- és szo-
kásanyaggal ismerkedhetünk meg a lehet ő  legalaposabban. 

A jugoszláviai magyar néprajzi irodalomban a halálhoz és temetéshez 
fűzđdő  népszokások gyűjtésével, feldolgozásával már több publikációban 
találkozhattunk. Meg kell azonban említenünk, hogy Jung gy űjteménye 
ebbđ l a szempontból is fölötte áll a többinek; 6 ugyanis a halál el őjelei-
től a halott körüli teend ők egész soránál — lemosás, koporsórendelés,  
virrasztás, harangozás, koporsó kivitele a temet đbe, temető i szertartások  
stb. időz el. A fejezetet a gombosi temet đ ről adott rövid áttekintés,  
a sírhely kijelölése, a kápolna, a temet őcsőszi tisztség és a „halálmada-
rak" szerepéhez kapcsolódó szokásokkal, hiedelmekkel zárja.  

Egy körültekintéssel és alapossággal megszerkesztett monográfia érté-
két nemcsak anyagában kell keresnünk, hanem a szokásos, hiedelmek  

közti összefüggések és eltérések felismerésében, hogy ezáltal a népélet  

teljességét adja. Jung könyve e szempontból sem marad el. Kisebb hiá-
nyosságoktól eltekintve, melyeket dr. Voigt Vilmos is említ az utószóban  
(p1. a születéssel kapcsolatban több hiedelmet, népi gyógyítást lehetett  
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volna összegyűjteni vagy a népnyelvi szövegnél jobban érzékeltetni az  
ingadozásokat, hogy a .köznyelvi, az irodalmias és a régies alakok válto-
gatását is nyomon kísérhessük a közlésb ől), Az emberélet fordulói mind  
tartalmi, mind kivitelezés szempontjából a jugoszláviai magyar néprajz  
egyik legjelentősebb könyve.  

VAJDA Zsuzsa 

2 ORRAS ÉS HAGYOMÁNY  

Tihomir Vujič ić : Muzi ćke tradicije Južnih Slovena u Ma đarskoj — A 
magyarországi délszlávok zenei hagyományai, Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1978  

Tihomir Vujič ićot kiváló felkészültség ű  zeneszerzőként, zeneért őként  
tartottuk számon, nem utolsósorban pedig a muzsika népszer űsítőjeként,  
aki ötletes, humoros, szinte .mutatványszer ű  produkciókkal lepte meg  a 
közönségét az alkalmi, úgynevezett népszer űsítő  adásokban, műsoraktian.  
A mutatvány mögött persze mindig komoly munka rejlett, mint ahogy  
komoly munka a Magyarországon él ő  délszlávok zenei hagymányait be-
mutató .könyve is.  

Mindenekelőtt azonban — ha talán fölöslegesnek is t űnik — néhány  
alapvető  mozzanatra kell rávilágítani. Bartók Béla 1919-ben a Zenei  
folklór című  írásában a következ őket állapítja meg: „Magyarországon  
másfél évtized óta (...) mintegy 10 000 magyar, szlovák és román, sok-
kal kevesebb ukrán (rutén), szerb, bulgár és cigány dallamot részben fo-
nográffal rögzítettek, részben — különösen az egyszer űbbeket — hallás 
után jegyeztek le, minden egyes nemzetiség anyagát saját kereteiben ren-
dezték, egymással összehasonlították és ezzel áttértek az összehasd  n-
1 í t ó zenei folklórra". Kodály Zoltán A magyar népzene cím ű  mun-
kájában ezt írja: „A nép életéb ől lassan, de kérlelhetetlenül irtja a ha-
gyományt maga az élet. Ezzel szembeszállni, egy természetes törtéve*_i  

folyamat elé gátat vetni: hiábavaló törekvés volna. Mosta m űvelt réte-
gen a sor, hogy felkarolja, meg őrizze, hogy élete cselekv ő  része legyen."  
S végül még egy idézet: „A népi dallam olyan, akárcsak egy él őlény:  
percről percre, pillanatról pillanatra változik." (Bartók)  

Nem véletlen a három idézet, hiszen a bartóki—kodályi iskola néhány  
fontos alapelvér ől van szó: lehajolni a népm űvészetért, felemelni, értékeit  
pedig a kölcsönhatások és a változások összefügéseiben vizsgálni. Ezt  
tette Vuj іč ić  is; szorgalmas munkával rendkívül gazdag anyagot gyűj-
tött össze, azt a kölcsönhatásoк  jegyében vizsgálta, a kitekintésben pedig  


